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รายละเอียดงบประมาณรายจายท่ัวไป  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
เทศบาลเมืองบุรีรัมย 

อําเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย 
รายจายจําแนกตามหนวยงาน 
หนวยงาน  สํานักปลัดเทศบาล 

-------------------------------------------------- 
งบประมาณรายจายท้ังสิ้น   ต้ังไวรวม  33,328,130  บาท 
1.   รายจายประจํา   ต้ังไวรวม    28,543,130   บาท    แยกเปน 
     1.1   หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา   ต้ังไวรวม  11,195,290  บาท   ประกอบดวย 
            1.1.1   เงินเดือน   ต้ังไว   9,552,160   บาท 
  1)   ประเภท เงินเดือน / คาตอบแทนผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ต้ังไว  2,131,920 
บาท   สําหรับถัวจายเปนเงินเดือน   คาตอบแทนประจําตําแหนงและคาตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี                     
รองนายกเทศมนตรี    ตามอัตราที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนด    คํานวณต้ังจาย    ดังน้ี 
  -   เงินเดือน                                 1,429,920       บาท 
  -   คาตอบแทนประจําตําแหนง              351,000        บาท 
  -  คาตอบแทนพิเศษ                    351,000       บาท 
  ต้ังจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบรหิารทั่วไป) 
             2)   ประเภทเงินเดือนพนักงาน   ต้ังไว  6,384,470  บาท   สําหรับจายเปนเงินเดือนและเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําป ใหกับพนักงานเทศบาลในสังกัดสวนงานตางๆ  ของสํานักปลัดเทศบาล ต้ังจายจาก
รายได     ปรากฏตามแผนงานตาง ๆ  ดังน้ี 
  * แผนงานบรหิารงานทั่วไป (งานบรหิารทั่วไป)     4,500,500    บาท 
  * แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)  
                       1,883,970   บาท 
             3)   ประเภทเงินประจําตําแหนงของผูบรหิาร   ต้ังไว   254,400   บาท     สําหรับจายเปน 
เงินประจําตําแหนงของผูบรหิารสําหรับพนักงานสายงานผูบริหาร    สังกัดสํานักปลัดเทศบาล ต้ังจายจากรายได       
ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป  (งานบรหิารทั่วไป) 
             4)   ประเภทเงินเดือน/คาตอบแทนเลขานุการ และทีป่รึกษาของนายกเทศมนตรี   ต้ังไว 
324,000 บาท   สําหรับจายเปนเงินเดือนหรือคาตอบแทนของเลขานุการนายกเทศมนตรี   และที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี ตามอัตราทีร่ะเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนด ต้ังจายจากรายได ปรากฏตามแผนงาน
บรหิารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 
     5)  ประเภทเงินเพิม่ตางๆ  ต้ังไว  457,370   บาท สําหรบัถัวจายเปนเงินคาตอบแทนใน
ลักษณะตาง ๆ ตามอัตราที่กฎหมาย/ระเบียบ กําหนด    ประกอบดวย 

   - เงินคาตอบแทนเปนรายเดือน    สําหรับพนักงานผูไดรับเงินประจําตําแหนง  ต้ังไว  
254,400  บาท  สําหรับจายเปนคาตอบแทนเปนรายเดือน  สําหรับพนักงานสังกัดสํานักปลัดเทศบาล   ที่ไดรับ
เงินประจําตําแหนง   ตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง      ซึ่งมีสิทธิไดรับคาตอบแทนเปน
รายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนงที่ไดรับอยูเดิม  ต้ังจายจากรายได  ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป 
(งานบริหารทั่วไป)  

   - เงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราวสําหรับพนักงาน  ต้ังไว  74,760  บาท   สําหรับจายเปนเงินเพิ่ม 
คาครองชีพช่ัวคราวสําหรับพนักงานสังกัดสํานักปลัดเทศบาล   ต้ังจายจากรายได    ปรากฏแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป  (งานบริหารทั่วไป)    
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     -เงินคาตอบแทนพเิศษสําหรับพนักงาน   ต้ังไว  88,610 บาท   สําหรบัจายเปนคาตอบแทน
พิเศษของพนักงานผูสมควรไดรบัเลื่อนข้ันเงินเดือน  แตเปนผูไดรับเงินเดือนเต็มถึงข้ันสงูสุด    ตามระเบียบของ
ทางราชการ   ต้ังจายจากรายได      ปรากฏตามแผนงานตาง ๆ   ดังน้ี 
  * แผนงานบรหิารงานทั่วไป   (งานบริหารทั่วไป)   77,410    บาท 
  * แผนงานการรักษาความสงบภายใน 11,200 บาท   (งานปองกันภัยฝายพลเรอืนและระงบั
อัคคีภัย 11,200 บาท )   
      - เงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาล    ต้ังไว  39,600 บาท     สําหรับจายเปนเงิน
ปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิที่  ก .พ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล รับรองวาคุณวุฒิ น้ัน เปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงต้ังสําหรับพนักงานเทศบาล ตามระเบียบของทางราชการ ต้ังจายจาก
รายได ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)  

                 1.1.2  คาจางประจํา   ต้ังไวรวม   1,643,130  บาท 
  1)  ประเภทคาจางลกูจางประจํา  ต้ังไว   1,565,190   บาท  สําหรบัจายเปนคาจางและเงิน
ปรับปรงุคาจางประจําปใหกบัลกูจางประจําในสังกัดสวนงานตาง ๆ   ของสํานักปลัดเทศบาล  ต้ังจายจากรายได     
ปรากฏตามแผนงานตาง ๆ   ดังน้ี 
  * แผนงานบรหิารงานทั่วไป  (งานบริหารทั่วไป)  627,360    บาท 
  * แผนงานการรักษาความสงบภายใน   937,830  บาท  (งานเทศกิจ 360,750 บาท  และงาน
ปองกันภัยฝายพลเรอืนและระงบัอัคคีภัย 577,080 บาท )   
  2) ประเภทเงินเพิ่มตางๆ   ต้ังไว  77,940  บาท สําหรับถัวจายเปนคาตอบแทนในลักษณะตางๆ 
ตามอตัราที่กฎหมาย/ระเบียบกําหนด      ดังน้ี 
  -   เงินคาตอบแทนพิเศษของลูกจางประจํา   ต้ังไว  64,520    บาท    สําหรับจายเปน
คาตอบแทนพิเศษของลูกจางประจําผูสมควรไดรับเลื่อนข้ันคาจาง  แตเปนผูไดรับคาจางเต็มถึงข้ันสูงสุด  ตาม
ระเบียบของทางราชการ   ต้ังจายจากรายได    ปรากฏตามแผนงานตาง ๆ  ดังน้ี 
  * แผนงานบรหิารงานทั่วไป (งานบรหิารทั่วไป)     37,600    บาท 
  * แผนงานการรักษาความสงบภายใน   26,920  บาท (งานเทศกิจ 11,520 บาท  และงาน
ปองกันภัยฝายพลเรอืนและระงบัอัคคีภัย 15,400 บาท )  

-  เงินคาตอบแทนนอกเหนือจากคาจางของลูกจางประจํา  ต้ังไว    13,420    บาท      สําหรับ
จายเปนคาตอบแทนนอกเหนือจากคาจางของลูกจางประจําที่ไดรับคาจางเต็มถึงข้ันสูงสุด  ซึ่งมีสิทธิไดรับ
คาตอบแทนเพิ่มข้ึน   จากการปรับอัตราคาจาง   ตามระเบียบของทางราชการ   ต้ังจายจากรายได    ปรากฏตาม
แผนงานการรักษาความสงบภายใน   (งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย) 
 1.2   หมวดคาจางชั่วคราว    ต้ังไวรวม   2,677,200    บาท 
  1)   ประเภทเงินเดือนหรือเงินที่จายเพิ่มใหแกพนักงานจาง    ต้ังไว  2,677,200 บาท    สําหรับ
ถัวจายเปนเงินเดือนหรือคาจางและเงินที่จายเพิ่มใหแกพนักงานจาง  ในลักษณะตาง ๆ  ตามอัตราที่กฎหมาย/
ระเบียบกําหนด  ประกอบดวย 
        -  เงินเดือนพนักงานจาง    ต้ังไว  1,981,920  บาท   สําหรับจายเปนเงินเดือนหรือคาจาง
ของพนักงานจาง ในสังกัดสวนงานตาง ๆ ของสํานักปลัดเทศบาล  ต้ังจายจากรายได    ปรากฏตามแผนงานตาง ๆ 
ดังน้ี 
   * แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)         449,880     บาท 
   * แผนงานการรักษาความสงบภายใน  1,532,040 บาท  (งานเทศกิจ 216,120 บาท  และงาน
ปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 1,315,920 บาท )  
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  -  เงินเพิม่คาครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจาง ต้ังไว  695,280   บาท  สําหรับจายเปนเงินเพิม่
คาครองชีพช่ัวคราว ใหพนักงานจางในสังกัดสวนงานตาง ๆ ของสํานักปลัดเทศบาล   ตามระเบียบของทาง
ราชการ     ต้ังจายจากรายได    ปรากฏตามแผนงานตาง ๆ ดังน้ี 
  * แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)            213,720     บาท 
  * แผนงานการรักษาความสงบภายใน   481,560  บาท  (งานเทศกิจ 107,880 บาท  และงาน
ปองกันฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 373,680  บาท)   

1.3   หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ    ต้ังไว    13,521,640   บาท 
   1.3.1 คาตอบแทน    ต้ังไว    5,547,640    บาท 
  1)   ประเภทคาตอบแทนรายเดือนของประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล     
สมาชิกสภาเทศบาล     ต้ังไว  3,563,640    บาท  สําหรับจายเปนคาตอบแทนรายเดือนของประธานสภา
เทศบาล    รองประธานสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาล ตามอัตราที่ระเบียบ/กฎหมายกําหนด   ต้ังจายจาก
รายได   ปรากฏ  ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป    (งานบริหารทั่วไป) 

2)  ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ต้ังไว                                
990,000  บาท  สําหรับถัวจายเปนคาตอบแทนในลักษณะตาง ๆ ตามอัตราที่กฎหมาย/ระเบียบ กําหนด 
ประกอบดวย  
  -  คาตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงาน  ต้ังไว  30,000  บาท สําหรับจายเปนเงิน
คาตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานในการสรรหา   คัดเลือก   หรือสอบคัดเลือกบุคลากร  ที่มาจาก
บุคคลภายนอกและเงินรางวัลหรือคาตอบแทนกรรมการและเจาหนาที่สอบแขงขันหรือสอบคัดเลือกพนักงาน   
ต้ังจายจากรายได  ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 
  - คาตอบแทนการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน เพื่อกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่น  ต้ังไว 500,000 บาท สําหรับจายเปนคาตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (โบนัส) สําหรับพนักงาน/
ลูกจางประจํา/พนักงานจาง ของเทศบาล จากการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการสาํหรบั
พนักงานสวนทองถ่ินตามหลักเกณฑที่ ก.ท. กําหนด 
  - คาตอบแทนเจาหนาที่ตํารวจชวยราชการงานเทศกิจและเงินรางวัลจับกุมผูกระทําผิด ต้ังไว  
10,000  บาท  สําหรับจายเปนเงินคาตอบแทนหรือเงินรางวัลเจาหนาที่ตํารวจชวยราชการ  (ตํารวจเทศกิจ)  และ
เงินรางวัลจับกุมผูกระทําผิดหรือเงินสมนาคุณอื่น  ต้ังจายจากรายได  ปรากฏตามแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน  (งานเทศกิจ) 
  - คาตอบแทนการปฏิบัติงานของสมาชิก อปพร. ต้ังไว  450,000  บาท สําหรับจายเปน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานของสมาชิก อปพร กรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีคําสั่งให อปพร. ในสังกัดศูนย
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนเทศบาลเมืองบุรีรัมย  ใหมาปฏิบัติหนาที่ในศูนย อปพร หรือนอกศูนย อปพร.  
ตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย ที่กอใหเกิดประโยชนตอทางราชการและประชาชนในพื้นที่   ต้ังจายจากรายได  
ปรากฏตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน  (งานปองกนัภัยฝายพลเรือนและระงบัอัคคีภัย) (โครงการตาม
แผนพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตรการพฒันาการเมือง การบรหิาร และการบริการประชาชน)  
  3)  ประเภทคาเบี้ยประชุม  ต้ังไว  20,000   บาท    สําหรับจายเปนคาเบี้ยประชุมใหกับ
กรรมการสภาเทศบาลในการปฏิบัติงาน  ตรวจรายงานการประชุม ตรวจ/พิจารณารางเทศบัญญัติหรือการ
พิจารณา       เรื่องตาง ๆ ที่สภาเทศบาลมอบหมาย     ตามอัตราที่กฎหมาย/ระเบียบกําหนด    ต้ังจายจาก
รายได   ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 

    4)  ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ต้ังไว  55,000  บาท  สําหรับจายเปน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือคาอาหารทําการนอกเวลาใหแกผูที่ไดรับคําสั่งใหมาปฏิบัติงาน 
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นอกเวลาราชการ อันเปนภารกจิหนาที่ของสํานักปลัดเทศบาล  ตามระเบียบของทางราชการ ต้ังจายจากรายได  
ปรากฏตามแผนงานตางๆ ดังน้ี   

  * แผนงานบรหิารงานทั่วไป (งานบรหิารทั่วไป)      50,000    บาท 
  * แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5,000  บาท  ( งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับ

อัคคีภัย)      
  5)  ประเภทคาเชาบาน    ต้ังไว   56,400  บาท    สําหรับจายเปนคาเชาบานใหกบัพนักงานผูมี

สิทธิ ตามระเบียบของทางราชการในสวนสํานักปลัดเทศบาล ต้ังจายจากรายได  ปรากฏตามแผนงานบรหิารงาน
ทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)   

  6) ประเภทเงินชวยเหลอืการศึกษาบุตร    ต้ังไว   220,000  บาท    สําหรับจายเปนเงิน
ชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกบัพนักงานและลูกจางในสังกัดสาํนักปลัดเทศบาล  ตลอดจนคณะผูบริหารตาม
ระเบียบของทางราชการ  ต้ังจายจากรายได    ปรากฏตามแผนงานตาง ๆ   ดังน้ี 

  * แผนงานบรหิารงานทั่วไป (งานบรหิารทั่วไป)      70,000              บาท 
  * แผนงานการรักษาความสงบภายใน  150,000  บาท  (งานเทศกิจ 10,000 บาท   งานปองกัน

ภัยฝายพลเรือนและระงบัอัคคีภัย  140,000  บาท )    
  7)  ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล    ต้ังไว  300,000 บาท  สําหรับจายเปนเงิน
ชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหกับพนักงาน ลูกจาง ในสังกัดสํานักปลัดเทศบาลและคณะผูบริหาร  ตามระเบียบของ
ทางราชการ ต้ังจายจากรายได   ปรากฏตามแผนงานตาง ๆ  ดังน้ี 
  * แผนงานบรหิารงานทั่วไป   (งานบริหารทั่วไป)     150,000       บาท 
  * แผนงานการรักษาความสงบภายใน  150,000 บาท   (งานเทศกิจ 10,000 บาท  และงาน
ปองกันภัยฝายพลเรอืนและระงบัอัคคีภัย 140,000  บาท)  
  8) ประเภทเงินบําเหน็จลูกจางประจํา ต้ังไว  342,600 บาท  สําหรับจายเปนเงินบําเหน็จ
ลูกจางประจําหรือบําเหน็จรายเดือน ใหกับลูกจางประจําที่เกษียณอายุราชการ  ในสังกัดสํานักปลัดเทศบาล    
ตามระเบียบของทางราชการ ต้ังจายจากรายได   ปรากฏตามแผนงานตาง ๆ  ดังน้ี 
  * แผนงานบรหิารงานทั่วไป   (งานบริหารทั่วไป)     186,600      บาท 
  * แผนงานการรักษาความสงบภายใน  156,000 บาท   (งานปองกันภัยฝายพลเรอืนและระงบั
อัคคีภัย)  
   1.3.2 คาใชสอย    ต้ังไว    6,012,000   บาท 
  1)  ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ    ต้ังไว   1,834,000  บาท  สําหรับเปนคาใชจาย
ลักษณะตาง ๆ   เพื่อใหไดมาซึ่งบริการในภารกิจหรือการปฏิบัติงานของสวนงานตาง ๆ  ของสํานักปลัดเทศบาล  
ต้ังจายจากรายได   ปรากฎตามแผนงานตาง ๆ    ดังน้ี 
      -  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการทั่วไป    ต้ังไว      110,000    บาท    เชน    คารับวารสาร     
คาเขาปก-เย็บเลมหนังสือ   คาระวางบรรทุก   คาเชาทรัพยสิน   คาโฆษณาและเผยแพร   คาธรรมเนียม   
คาลงทะเบียน   คาบริการรับใช   คาเบี้ยประกัน   คาใชจายในการดําเนินคดี   คาจางเหมาบริการ   คาติดตั้ง
ไฟฟา   ประปา   โทรศัพท  ฯลฯ     ปรากฏตามแผนงานตาง ๆ    ดังน้ี 
  *  แผนงานบริหารงานทั่วไป  (งานบริหารทั่วไป)      60,000   บาท 
  *  แผนงานการรักษาความสงบภายใน   50,000 บาท   (งานเทศกิจ 5,000 บาท และงาน
ปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 45,000 บาท)          

           - คาใชจายตามโครงการจางนักเรียนนักศึกษาทํางานระหวางปดภาคเรียน ต้ังไว  24,000 บาท  
สําหรับจายเปนคาจาง/คาตอบแทนจางนักเรียนนักศึกษาทํางานระหวางปดภาคเรียน เพื่อชวยเหลือจุนเจือ
นักเรียนนักศึกษาที่ยากจน เปนทุนหรือคาใชจายในการศึกษาเลาเรียน ลดภาระของครอบครัว  ตามอัตรา 
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คาตอบแทนที่ทางราชการกําหนด   ต้ังจายจากรายได ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)   
(โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล  ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมือง การบริหาร และการบริการประชาชน)    
      - คาใชจายตามโครงการจางเหมาแรงงานหรอืจางเหมาบริการเกี่ยวกบัการดูแลรักษาอาคาร
สถานที่สํานักงานเทศบาล ต้ังไว 900,000 บาท สําหรบัจายเปนคาจางเหมาบริการหรือคาจางแรงงานปฏิบัติงาน
ดานการรักษาความสะอาด  งานแมบานดูแลความเรียบรอย ตลอดจนงานดานความความปลอดภัยอาคารสถานที่
ปฏิบัติงานอาคารสํานักงานทั้งภายในภายนอกและบรเิวณโดยรอบ ต้ังจายจากรายได ปรากฏตามแผนงาน
บรหิารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)(โครงการตามแผนพฒันาเทศบาล ยุทธศาสตรการพฒันาการเมือง การบรหิาร 
และการบรกิารประชาชน)  
      - คาใชจายตามโครงการจางเหมาบริการ/จางแรงงานบคุคลภายนอกปฏิบัติหนาที่รักษาความ
ปลอดภัยและความเปนระเบียบเรียบรอยภายในบรเิวณตลาดไนทบาซาร ตลาดสดเทศบาลหรือสถานที่อื่น  ต้ังไว  
800,000   บาท สําหรับจายเปนคาจางบุคคลภายนอก เชน ตํารวจบาน สมาชิก อปพร. หรอืบุคคลอื่นปฏิบัติ
หนาที่รกัษาความปลอดภัยความเปนระเบียบเรียบรอยตลอดจนจัดระเบียบการจราจราบริเวณตลาดไนทบาซาร 
ตลาดคาสง-คาปลีก  ตลาดสดเทศบาลหรือสถานที่อื่น โดยอยูในความควบคุมกํากับดูแลของเทศบาล  ต้ังจายจาก
รายได   ปรากฏตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน   (งานเทศกิจ)   (โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล   
ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมือง การบริหาร และการบริการประชาชน)    
  2)  ประเภทรายจายเพือ่บํารงุรกัษาหรอืซอมแซมทรัพยสิน   ต้ังไว  450,000  บาท   สําหรับ
เปนคาใชจายในการจางซอมแซม หรอืบํารุงรักษาทรพัยสินชํารุด เสียหาย  หรือเสื่อมสภาพ  ทั้งในสวนครุภัณฑ  
(เชน รถยนต เครื่องปรบัอากาศ  เครื่องโรเนียว เครื่องถายเอกสาร  เครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ)ที่ดินและสิง่กอสราง 
(เชน อาคารสํานักงาน บานพัก ฯลฯ) และทรัพยสินอื่น (เชน อุปกรณการปฏิบัติงานทีเ่ปนวัสดุฯลฯ) ในความดูแล
รับผิดชอบของสวนการงานในสงักัดสํานักปลัดเทศบาล     ต้ังจายจากรายได     ปรากฏตามแผนงานตาง ๆ  ดังน้ี 
  * แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)  130,000  บาท 
  * แผนงานการรักษาความสงบภายใน  320,000 บาท   (งานเทศกิจ 20,000 บาท  และงาน
ปองกันภัยฝายพลเรอืนและระงบัอัคคีภัย 300,000  บาท )        
  3)  ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ต้ังไว  1,780,000 บาท  ต้ังจายจากรายได 
สําหรับเปนคาใชจายตาง ๆ  ปรากฏตามแผนงานตาง ๆ    ดังน้ี 

 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบรหิารทั่วไป)   1,565,000   บาท    ประกอบดวย 
  -   คารับรอง   ต้ังไว  300,000   บาท   สําหรบัถัวจายเปนคาใชจายตาง ๆ  ในการรับรองและ
เลี้ยงรับรอง/ตอนรับบุคคล คณะบุคคลที่มาตรวจงาน นิเทศงาน เย่ียมชม ศึกษาดูงาน หรือมาปฏิบัติราชการอื่น
ตลอดจนการรับรองในการจัดประชุมตาง ๆ ของเทศบาล    แยกเปน 
  *  คารับรองในการจัดเลี้ยงรบัรองตอนรับบุคคลหรือคณะบคุคล    ต้ังไว  250,000  บาท   
(เกณฑต้ังจายไมเกินรอยละ 0.5   ของรายไดจรงิในปทีล่วงมาแลว ไมรวมเงินอุดหนุน เงินกู จายขาดเงินสะสม 
หรือเงินทีม่ีผูอุทิศให)     
  *  คารับรองในการจัดประชุมสภาเทศบาลหรอืการประชุมของคณะกรรมการ  คณะทํางานอื่น ๆ 
ที่มีกฎหมาย/ระเบียบ  กําหนดหรือใหมีอํานาจแตงต้ัง  หรือที่แตงต้ังข้ึนข้ึนเพื่อประโยชนตอการปฏิบัติราชการ
ตลอดจนการประชุมหัวหนาสวนราชการของเทศบาล ต้ังไว   50,000    บาท 
  -  คาใชจายในการจัดกิจกรรมวันเทศบาลและวันทองถ่ินไทย   ต้ังไว   150,000  บาท  สําหรับ
เปนคาใชจายตาง ๆในการจัดหรือเขารวมกิจกรรมวันเทศบาล และวันทองถ่ินไทย   เชน   กิจกรรมทางศาสนา   
กิจกรรมพัฒนา การจัดนิทรรศการ กิจกรรมกีฬานันทนาการ ฯลฯ  ทั้งในสวนที่เทศบาลจัดกิจกรรมเอง และเขา
รวมกิจกรรมของสันนิบาตเทศบาลจังหวัด ต้ังจายจากรายได  (โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตร
พัฒนาการเมืองการบริหารและการบริหารประชาชน) 
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  - คาใชจายตามโครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและลูกจาง ต้ังไว  50,000    
บาท  สําหรับเปนคาใชจายตางๆ ในการดําเนินงานตามโครงการ หรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรม 
ของพนักงานและลูกจาง   เชน  คาใชจายในพิธีเปด-ปด การอบรม    คาอาหาร-เครื่องด่ืม     คาวัสดุอุปกรณ     
คาตอบแทนวิทยากรหรือคณะกรรมการ คาโลรางวัล   เงินรางวัล ประกาศเกียรติคุณ และคาใชจายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ ตลอดจนคาใชจายในการจัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงหรือบังคับใชมาตรฐานคุณธรรม 
จริยธรรมของพนักงานใหเหมาะสม   ต้ังจายจากเงินรายได (โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล  ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการเมืองการบริหารและการบริการประชาชน) 

-คาใชจายตามโครงการคัดเลือกและประกาศเกียรติคุณพนักงานและลูกจางดีเดน ต้ังไว 20,000  
บาท สําหรับเปนคาใชจายตาง ๆ ในการดําเนินงานในการคัดเลือกพนักงานและลูกจางดีเดนของเทศบาล เชน
คาใชจายในการจัดประชุม  คาวัสดุอุปกรณ  คาตอบแทนกรรมการ  คาโลรางวัล  เงินรางวัล ประกาศเกียรติคุณ 
และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  ต้ังจายจากเงินรายได (โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล  ยุทธศาสตรการพัฒนา
การเมืองการบริหารและการบริการประชาชน) 

- คาใชจายตามโครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาบุคลากร ต้ังไว  600,000 บาท 
สําหรับเปนคาใชจายตาง ๆ เชน คาเชา-คาจัดสถานที่ คาใชจายในพิธีเปด-ปดการอบรม คาอาหาร-เครื่องด่ืม 
คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ    คาจางเหมายานพาหนะ    คาจางเหมาที่พัก     และคาใชจายอื่น ๆ  ที่
เกี่ยวของกับการจัดอบรมและศึกษาดูงานรวมกันของพนักงานเทศบาล  ลูกจาง พนักงานจาง ผูบริหาร และ
สมาชิกสภาเทศบาล   หรือแยกการอบรม/ดูงานเปนรายหลักสูตรตามเหมาะสม   ต้ังจายจากเงินรายได (โครงการ
ตามแผนพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองการบริหารและการบริการประชาชน) 

- คาใชจายในการจัดกจิกรรมรดนํ้าดําหัวผูบริหาร  ต้ังไว  15,000 บาท  สําหรับเปนคาใชจายใน 
การจัดกจิกรรมรดนํ้าดําหัวผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผูหลักผูใหญผูอาวุโส  เน่ืองในโอกาสวันสงกรานต 
เชน  คาของขวัญ   คาอาหาร-เครื่องด่ืม    คาขันนํ้าพานรอง   คาพวงมาลัย    ดอกไม  คานํ้าด่ืม คาวัสดุอุปกรณ  
ฯลฯ  ตลอดจนคาใชจายอื่นๆ ทีเ่กี่ยวของ  ต้ังจายจากเงินรายได (โครงการตามแผนพฒันาเทศบาล  ยุทธศาสตร
การพัฒนาการเมืองการบรหิารและการบริการประชาชน) 
  - คาใชจายตามโครงการจัดกิจกรรมพัฒนาความสะอาดสํานักงาน  ต้ังไว  20,000  บาท   
สําหรับเปนคาใชจายตาง ๆ ในการจัดกิจกรรมพัฒนาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของสํานักงาน
เทศบาล  Big Cleaning Day    เชน คาอาหาร-เครื่องด่ืม   คาวัสดุอุปกรณ   ตลอดจนคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายได (โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล  ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองการบริหารและ
การบริการประชาชน) 
  - คาใชจายตามโครงการจัดงานพิธีเปดอาคารสํานักงานแหงใหมและฉลองคูเมืองโบราณ  คลอง
ละลม ต้ังไว  400,000 บาท สําหรับเปนคาใชจายตาง ๆ  ในการจัดงานพิธีเปดอาคารสํานักงานเทศบาลแหงใหม 
และฉลองคูเมืองโบราณ คลองละลม เชน  คาใชจายในการจัดนิทรรศการ การแสดง-มหรสพ คาใชจายในพิธีเปด
อาคารสํานักงาน  พิธีจัดกิจกรรมทางศาสนา,  คาอาหาร-เครื่องด่ิม  คาวัสดุอุปกรณ  ตลอดจนคาใชจายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายได   (โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล  ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองการ
บริหารและการบริการประชาชน) 
  -คาใชจายตามโครงการติดตามผลและปรบัปรุงระบบควบคุมภายใน  ต้ังไว  10,000 บาท  
สําหรับเปนคาใชจายในการดําเนินงานติดตามผลและปรบัปรุงระบบควบคุมภายในของเทศบาล  เชน   คาจัด
ประชุมช้ีแจง  คาวัสดุอุปกรณ  คาตอบแทนวิทยากร  ตลอดจนคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ต้ังจายจากเงินรายได 
(โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล  ยุทธศาสตรการพฒันาการเมืองการบริหารและการบริการประชาชน) 
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2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)              
ต้ังไว  215,000   บาท   ต้ังจายจากรายได   ประกอบดวย   
  -   คาใชจายโครงการฝกอบรมทบทวน/เสริมสรางทักษะการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ปองกัน/
พนักงานดับเพลิง  ต้ังไว   25,000 บาท   สําหรับเปนคาใชจายตาง ๆ ในการจัดกิจกรรม การฝกอบรม  เพื่อ
ทบทวนและเสริมสรางทกัษะในการปฏิบัติงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของพนักงานและลูกจาง
ของงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   เชน  คาใชจายในพิธีเปด-ปด การอบรม คาตอบแทนวิทยากร คาเชา
สถานที่  คาเบี้ยเลี้ยง คาอาหาร-เครื่องด่ืม   คาวัสดุอุปกรณในการฝก   คาใชจายในการศึกษาดูงานและคาใชจาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ   (โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองการบรหิาร และการบรกิาร
ประชาชน) 

- คาใชจายโครงการฝกอบรมทบทวน/เสรมิสรางทกัษะการปฏิบัติงานของสมาชิก อปพร.   
ต้ังไว  100,000  บาท   สําหรับเปนคาใชจายตาง ๆ ในการฝกอบรมทบทวนสมาชิกอปพร.  อปพร.ชุมชน  
ยุว อปพร. เพื่อเสริมสรางทักษะในการปฏิบัติงาน เชน คาจดัสถานที่  คาใชจายในพิธีเปด-ปด การฝกอบรม 
คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอปุกรณตาง ๆ  คาใชจายในการศึกษาดูงานและคาใชจายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวของ  
ตลอดจนคาใชจายในการจัดกจิกรรมที่เกี่ยวเน่ืองกับกจิการของ อปพร. (โครงการตามแผนพฒันาเทศบาล 
ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองการบรหิาร และการบรกิารประชาชน) 
-  - คาใชจายโครงการฝกอบรมสงเสริมความรูดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแกเด็กและ
เยาวชน  ต้ังไว 40,000 บาท  สําหรบัเปนคาใชจายในการฝกอบรมเสรมิสรางความรูดานการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยแกเด็กและเยาวชน  เชน  คาจัดสถานที่  คาใชจายในพิธีเปด-ปด การฝกอบรม  คาตอบแทนวิทยากร 
คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใชจายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวของ ฯลฯ (โครงการตามแผนพฒันาเทศบาล 
ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองการบรหิาร และการบรกิารประชาชน) 
  - คาใชจายโครงการประชาสัมพันธสงเสริมความรูดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและ
รณรงคความปลอดภัยบนทองถนน ต้ังไว 50,000 บาท  สําหรบัเปนคาใชจายในการประชาสมัพันธรณรงคดาน
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรณรงคเสริมสรางความปลอดภัยและลดอบุัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลตาง ๆ   เชน    คาตอบแทน    คาจัดสถานที่   คาจัดทําสือ่ประชาสัมพันธ    คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ  ฯลฯ   
ตลอดจนคาใชจายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวของ  (โครงการตามแผนพฒันาเทศบาล ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองการบริหาร 
และการบรกิารประชาชน) 

4)   ประเภทรายจายที่เกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ 
 ต้ังไว  1,948,000  บาท  ต้ังจายจากรายได  สําหรับเปนคาใชจายตามลักษณะงาน  ดังน้ี   
      -  คาใชจายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร  358,000  บาท   สําหรบั
เปนคาใชจายตาง ๆ เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาพาหนะ คาลงทะเบียน และคาใชจายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการในการเดินทางไปราชการของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลกูจาง  หรือบุคคลที่
เกี่ยวของ  อันเปนภารกิจทีเ่กี่ยวของกับสํานักปลัดเทศบาล ตามระเบียบของทางราชการ  ปรากฏตามแผนงานตาง 
ๆ  ดังน้ี 
  * แผนงานบรหิารงานทั่วไป (งานบรหิารทั่วไป)     300,000   บาท 
  * แผนงานการรักษาความสงบภายใน  58,000 บาท  (งานเทศกิจ 8,000 บาท และปองกันภัย
ฝายพลเรอืนและระงบัอัคคีภัย 50,000 ) 
   - คาใชจายการจัดการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ต้ังไว 1,500,000 บาท 
สําหรับจายเปนคาใชจายในการจัดการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลกรณีครบวาระการดํารง 
ตําแหนง  เชน คาตอบแทนกรรมการ คาจัดสถานที ่คาเบี้ยเลี้ยง คาทําการนอกเวลา  คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร- 
 



53 

 

เครื่องด่ืม คาโฆษณาประชาสัมพันธ ฯลฯ ตลอดจนคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  ต้ังจายจากรายได   ปรากฏตาม
แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)  (โครงการตามแผนพฒันาเทศบาล  ยุทธศาสตรการพฒันาการเมอืง
การบริหารและการบริการประชาชน)    
  - คาใชจายตามโครงการสงเสรมิประชาธิปไตย   การปกครองทองถ่ินและสนับสนุนการจัดการ
เลือกต้ัง  ต้ังไว  80,000   บาท  สําหรับเปนคาใชจายตางๆ ในการจัดกจิกรรมตาง ๆ เพื่อสงเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยและการปกครองทองถ่ิน อาทิ  จัดอบรมเวทปีระชาคมหรอืนิทรรศการ การเผยแพร
ประชาสมัพันธ ฯลฯ  เชน   คาใชจายในพิธีเปด-ปด การอบรม คาอาหาร-เครื่องด่ืม คาวัสดุอุปกรณ  คาตอบแทน
วิทยากร และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ตามระเบียบของทางราชการ การจัดกจิกรรมเสริมสรางวิถีชีวิตแบบ
ประชาธิปไตย เสริมสรางความสามัคคีปรองดองภายในชาติและเปนคาใชจายสนับสนุนการจัดการเลือกต้ังระดับ
ตาง ๆ ของ กกต. เชน การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร การเลอืกต้ังสมาชิกวุฒสิภา การเลือกต้ังนายก/
สมาชิก องคการบริหารสวนจงัหวัด ในสวนที่ไดรบัจัดสรรงบประมาณไมเพียงพอหรือจําเปนตองสนับสนุนใหการ
จัดการเลอืกต้ังเปนไปดวยความเรียบรอย ต้ังจายจากรายได  ปรากฏตามแผนงานบรหิารงานทั่วไป  (งานบริหาร
ทั่วไป)  (โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล  ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองการบริหารและการบริการประชาชน) 
         -  คาใชจายอื่นๆ    10,000   บาท     เชน   คาของขวัญ   ของรางวัล   หรือเงินรางวัล  
คาพวงมาลัย      ชอดอกไม    กระเชาดอกไม     พวงมาลา    คาชดใชความเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน    
เงินชวยเหลือพนักงานหรือลูกจางที่ตองหาคดีอาญา    คาเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผูตองหา  ฯลฯ    เปนตน   
ต้ังจายจากรายได  ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป  (งานบริหารทั่วไป) 
 1.3.3   คาวัสดุ     ต้ังไว    1,962,000     บาท 
  1)  ประเภทคาวัสดุสํานักงาน  ต้ังไว  210,000   บาท สําหรับเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ
ปฏิบัติงานสํานักงานของสวนการงานตาง ๆ ในสังกัดสํานักปลัดเทศบาล   เชน    กระดาษ  ลวดเย็บกระดาษ  
สมุด ดินสอ ปากกา   แบบพิมพตาง ๆ    เครื่องเขียน หมึก  ตะแกรงวางเอกสาร     เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ    
พระบรมฉายาลักษณ  ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏตามแผนงานตาง ๆ   ดังน้ี 

 * แผนงานบรหิารงานทั่วไป (งานบรหิารทั่วไป)    180,000   บาท 
  * แผนงานการรักษาความสงบภายใน  30,000 บาท (งานเทศกิจ 10,000 บาท งานปองกันภัย
ฝายพลเรอืนและระงบัอัคคีภัย   20,000   บาท 
  2)  ประเภทคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ     ต้ังไว   40,000    บาท สําหรับเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ 
ไฟฟาและวิทยุใชในกิจการของสวนการงานในสังกัดสํานักปลัดเทศบาล เชน  หลอดไฟ สายไฟ สวิตซไฟ   เสา
อากาศ   ไฟฉาย  ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏตามแผนงานตาง ๆ  ดังน้ี 
  * แผนงานบรหิารงานทั่วไป (งานบรหิารทั่วไป)     15,000          บาท 
  * แผนงานการรักษาความสงบภายใน  25,000 บาท  (งานเทศกิจ 5,000 บาท  งานปองกันภัย
ฝายพลเรอืนและระงบัอัคคีภัย 20,000   บาท) 
  3)  ประเภทคาวัสดุงานบานงานครัว   ต้ังไว   70,000     บาท    สําหรับจัดซื้อวัสดุอุปกรณ
เครื่องใชงานบานตาง ๆ เชน ไมกวาด  ไมขนไก  ผาปูโตะ นํ้ายาถูพื้น นํ้ายาลางจาน ถวยชาม แกวนํ้า นํ้าสะอาด
สําหรับด่ืม มีด กระติกนํ้ารอน ฯลฯ ใชในการกิจการของสวนการงานในสังกัดสํานักปลัดเทศบาล  ต้ังจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป    ปรากฏตามแผนงานตาง ๆ  ดังน้ี 
  * แผนงานบรหิารงานทั่วไป (งานบรหิารทั่วไป)     50,000          บาท 
  * แผนงานการรักษาความสงบภายใน(งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงบัอัคคีภัย)        
20,000  บาท 
  4)  ประเภทคาวัสดุกอสราง ต้ังไว 65,000   บาท  สําหรับเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณตาง ๆ เชน 
อิฐ หิน ปูน ทราย ไม เหล็ก กระเบื้อง เลื่อย สวาน จอบ เสยีม ทอ อุปกรณประปา อางลางมอื ฯลฯ ใชในการ 
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ปฏิบัติงานหรือเพื่อการปรับปรงุ   ซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินของสวนการงานตาง ๆ   ในสังกัดสํานัก
ปลัดเทศบาล   ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานตาง ๆ  ดังน้ี 

* แผนงานบรหิารงานทั่วไป (งานบรหิารทั่วไป)    20,000       บาท 
  * แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)      
45,000  บาท 
  5)  ประเภทคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  ต้ังไว  190,000  บาท  สําหรับเปนคาจัดซื้อวัสดุ
ยานพาหนะและขนสง  เชน  แบตเตอรี่   ยางรถ  หัวเทียน   ตลับลูกปน  กระจกมองขาง  ไขควง  แมแรง  
ประแจเลื่อน   คีม นํ้ามันเบรค ฯลฯ  ใชเปนอุปกรณหรือเพื่อการบํารุงรักษาและซอมแซมยานพาหนะและ
เครื่องจักรกลในสวนสํานักปลัดเทศบาล ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานตาง ๆ ดังน้ี 
  * แผนงานบรหิารงานทั่วไป (งานบรหิารทั่วไป)  30,000  บาท 
  * แผนงานการรักษาความสงบภายใน 160,000  บาท  (งานเทศกิจ 10,000 บาท และงาน
ปองกันภัยฝายพลเรอืนและระงบัอัคคีภัย 150,000 บาท)     
  6)  ประเภทคาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น ต้ังไว  690,000   บาท  สําหรับเปนคาจัดซื้อนํ้ามัน
เช้ือเพลิง และนํ้ามันหลอลื่นตาง ๆ ใชกับรถยนต ยานพาหนะและเครื่องจักรกลในสวนสํานักปลัดเทศบาล  ต้ังจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป    ปรากฏตามแผนงานตาง ๆ  ดังน้ี 

* แผนงานบรหิารงานทั่วไป (งานบรหิารทั่วไป)      240,000    บาท 
  * แผนงานการรักษาความสงบภายใน  450,000 บาท  (งานเทศกิจ 50,000 บาท  และงาน
ปองกันภัยฝายพลเรอืนและระงบัอัคคีภัย 400,000 บาท )    
  7)   ประเภทคาวัสดุการเกษตร    ต้ังไว   30,000   บาท สําหรับเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ
ปฏิบัติงานการเกษตรตางๆ  เชน พันธุพืช ปุย วัสดุเพาะชํา  สารเคมีกําจัดศัตรูพืช  สปริงเกอร  จอบ  ฯลฯ  ใชใน
การบํารุง  รักษา ปรับปรุงและพัฒนาบริเวณสํานักงานเทศบาล ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงาน
ตางๆ ดังน้ี  
  * แผนงานบรหิารงานทั่วไป (งานบรหิารทั่วไป)  20,000  บาท 
  * แผนงานการรักษาความสงบภายใน(งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงบัอัคคีภัย)       
10,000 บาท 
  8)  ประเภทคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ต้ังไว   70,000  บาท   สําหรับเปนคาจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณใชเพื่อเผยแพร โฆษณาและประชาสัมพันธ ประกอบการปฏิบัติงานหรือปรบัปรุงงานของสวนงานในสงักัด
สํานักปลัดเทศบาล     เชน แผนปาย  สี   พูกัน   กระดาษโปสเตอร   ฟลม   แถบบันทึกเสียงหรือภาพ   คาลาง     
อัดภาพ ฯลฯ    ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏตามแผนงานตางๆ   ดังน้ี 
  * แผนงานบรหิารงานทั่วไป (งานบรหิารทั่วไป)    40,000    บาท 
  * แผนงานการรักษาความสงบภายใน 30,000 บาท  (งานเทศกิจ 10,000 บาท และงานปองกัน
ภัยฝายพลเรือนและระงบัอัคคีภัย 20,000 )   
  9)  ประเภทคาวัสดุเครื่องแตงกาย   ต้ังไว   102,000 บาท   สําหรับเปนคาจัดซื้ออปุกรณเครื่อง
แตงกายสวมใสปฏิบัติงานของสวนงานสํานักปลัดเทศบาล   เชน   ถุงมือ    หมวก   รองเทา   เข็มขัด    
เครื่องแบบ อปพร.   ฯลฯ   ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏตามแผนงานตาง ๆ   ดังน้ี 

 * แผนงานบรหิารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)      2,000   บาท 
* แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)     

100,000  บาท   
  10)  ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร  ต้ังไว  170,000    บาท    สําหรับเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ
ใชประกอบกับเครื่องคอมพิวเตอรของสวนการงานสํานักปลัดเทศบาล  เชน แผนบันทึกขอมูล  หัวพิมพ  แผน 
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กรองแสง   กระดาษตอเน่ือง   แปนพิมพ   เครื่องอานและบันทึกขอมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร หมึกปริ้นเตอร  
ฯลฯ   ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานตาง ๆ ดังน้ี 

* แผนงานบรหิารงานทั่วไป    (งานบรหิารทั่วไป)      150,000   บาท    
* แผนงานการรักษาความสงบภายใน(งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงบัอัคคีภัย)       

20,000 บาท  
11)  ประเภทคาวัสดุอื่น ๆ  ต้ังไว      325,000   บาท    สําหรับถัวจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ     

เครื่องมืออปุกรณปฏิบัติงานดับเพลิง เชน สายสงนํ้าดับเพลงิ หัวฉีด  ขอแยก ขอตอ และวัสดุอุปกรณดับเพลิง  
ตาง ๆ   หรือวัสดุอื่น ๆ    ที่ไมเขาลักษณะประเภทรายจายที่กําหนด   ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏตาม
แผนงาน   ตาง ๆ  ดังน้ี  

* แผนงานบรหิารงานทั่วไป    (งานบรหิารทั่วไป)      5,000    บาท      
* แผนงานการรักษาความสงบภายใน(งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงบัอัคคีภัย)      

320,000   บาท 
1.4  หมวดคาสาธารณูปโภค   ต้ังไวรวม  1,059,000  บาท   ประกอบดวย 

  1)   ประเภทคาไฟฟา ต้ังไว   180,000   บาท  สําหรับจายเปนคากระแสไฟฟา  และ
คาธรรมเนียม    บํารุงรักษามิเตอรไฟฟาสํานักงานและบานพัก   อาคารที่ทําการ   อาคารจอดรถดับเพลิง    กรณี
ที่การไฟฟาเรียกเก็บจากเทศบาล     ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏตามแผนงานตาง ๆ ดังน้ี 

* แผนงานบรหิารงานทั่วไป    (งานบรหิารทั่วไป)      150,000   บาท      
* แผนงานการรักษาความสงบภายใน(งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงบัอัคคีภัย)       

30,000 บาท 
  2)  ประเภทคานํ้าประปา  ต้ังไว   200,000  บาท   สําหรับจายเปนคานํ้าประปาที่ติดต้ังไวใชใน
กิจการสํานักงานเทศบาล บานพัก ตลอดจนคาธรรมเนียม    คาบํารุงรักษามิเตอร ใหกับการประปาภูมิภาค
บุรีรัมย      ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป       ปรากฏตามแผนงานตาง ๆ ดังน้ี 

* แผนงานบรหิารงานทั่วไป    (งานบรหิารทั่วไป)     180,000    บาท      
* แผนงานการรักษาความสงบภายใน(งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงบัอัคคีภัย)       

20,000 บาท 
  3)  ประเภทคาโทรศัพท     ต้ังไว     106,000   บาท   สําหรับจายเปนคาโทรศัพทที่ใชใน
ราชการของสํานักงานเทศบาลสวนสํานักปลัดเทศบาล หรือเครือขายเลขหมายกลางของเทศบาลและบานพัก       
คาโทรศัพทที่ใชบริการอินเตอรเน็ตสาธารณะของเทศบาล ฯลฯ    ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป     ปรากฏตาม
แผนงานตาง ๆ ดังน้ี 
  * แผนงานบรหิารงานทั่วไป (งานบรหิารทั่วไป)      100,000           บาท 
  * แผนงานการรักษาความสงบภายใน(งานปองกันฝายพลเรอืนและระงบัอัคคีภัย)  6,000   บาท 

4)ประเภท คาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณีย    
ต้ังไว  100,000   บาท  สําหรับเปนคาจัดสงไปรษณีย   โทรเลข   ธนาณัติ  คาดวงตรา ไปรษณียากร  ในกิจการ
ของเทศบาล  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป     ปรากฏตามแผนงานบรหิารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 
  5)    ประเภทคาบริการทางดานโทรคมนาคม ต้ังไว  473,000  บาท  สําหรับจายเปนคาบริการ
ทางดานโทรคมนาคม   โทรภาพ  โทรสาร   คาวิทยุติดตามตัว  คาวิทยุสื่อสาร   คาสื่อสารผานดาวเทียม 
คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต และคาสื่อสารอื่นๆ  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏตาม
แผนงานตาง ๆ ดังน้ี 

* แผนงานบรหิารงานทั่วไป    (งานบรหิารทั่วไป)     455,000    บาท    
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* แผนงานการรักษาความสงบภายใน     (งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)  
18,000  บาท 
 1.5  หมวดเงินอุดหนุน     ต้ังไวรวม    30,000    บาท   
  1) ประเภทเงินอุดหนุนใหกับหนวยงานของรัฐหรือองคกรเอกชนในกิจการอันเปน
สาธารณประโยชน   30,000  บาท    สําหรับจายเปนเงินอดุหนุนใหกบัหนวยงานของรัฐหรอืองคกรเอกชนที่
ดําเนินการในกจิการอันเปนสาธารณประโยชนอันเกี่ยวเน่ืองกับภารกจิหนาที่ของเทศบาล   แตเทศบาลมิได
ดําเนินการเอง    ประกอบดวย   

    - เงินอุดหนุนใหกับสํานักงานเหลากาชาดจงัหวัดบรุีรมัย   30,000   บาท  เปนคาใชจายใน 
การชวยเหลือหรือบรรเทาความเดือดรอนของผูประสบภัยหรือผูยากไร  
  ต้ังจายจากเงินรายได     ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป  (งานบรหิารทั่วไป)  (โครงการ
ตามแผนพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตรการพฒันาเมืองการบรหิาร และการบริการประชาชน) 
 1.6 หมวดรายจายอ่ืน   ต้ังไวรวม   60,000 บาท 
  1) คาใชจายตามโครงการประเมนิผลการปฏิบัติงานประจําป   ต้ังไว  60,000  บาท   สําหรับ
จายเปนคาจาง/คาตอบแทนสถาบัน หนวยงานหรือบุคคลภายนอกผูมีความรูความเช่ียวชาญในการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการประจําปของเทศบาลในมิติดานตาง ๆ ตามแนวทางเปาหมายและเกณฑช้ีวัดที่ระเบียบที่เกี่ยวของ
กําหนด รวมทัง้การสํารวจประเมนิประเมินความพึงพอใจของประชาชนตองานบรกิารดานตาง ๆ ของเทศบาล   
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏตามแผนงานบรหิารงานทั่วไป (งานบรหิารทั่วไป) (โครงการตามแผนพัฒนา
เทศบาล ยุทธศาสตรการพฒันาเมอืงการบริหาร และการบรกิารประชาชน) 
2.  รายจายเพ่ือการลงทุน    ต้ังไวรวม   4,785,000   บาท   แยกเปน 
  2.1    หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง    ต้ังไวรวม  4,785,000  บาท    
  2.1.1  คาครุภัณฑ   4,785,000   บาท 
   1) ประเภทคาครุภัณฑสํานักงาน  ต้ังไว  110,000  บาท สําหรบัเปนคาจัดซื้อครุภัณฑ
สํานักงานใชในกิจการสวนการงานสํานักปลัดเทศบาล    ประกอบดวย 
       1.1  ตูเหล็ก 2 บานประตู  จํานวน  2 หลัง    เงิน 10,000  บาท   
       1.2  ตูแบบ 4 ลิ้นชัก  จํานวน 4 ตู   เงิน 20,000 บาท 
       1.3  เคานเตอรรับบริการงานทะเบียนขนาด 6 ชอง เงิน  60,000 บาท  ผิวหนา      
บุดวยลามิเนท โครงเคราไมยางบุดวยไมอัดพนสี    
       1.4  เคานเตอรรับบริการงานบัตรประจําตัวประชาชน ขนาด  2  ชอง  เงิน  20,000 
บาท  ผิวหนาบุดวยลามิเนท โครงเคราไมยางบุดวยไมอัดพนส ี
  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏตามแผนงานบรหิารงานทั่วไป (งานบรหิารทั่วไป) 
(โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตรการพฒันาเมอืงการบรหิาร และการบรกิารประชาชน) 
   2) ประเภทคาครุภัณฑเครื่องดับเพลงิ  ต้ังไว 4,340,000 บาท สําหรับเปนคาจัดซื้อ
ครุภัณฑเครื่องดับเพลงิใชในกิจการงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  สํานักปลัดเทศบาล  ประกอบดวย 
       2.1 ชุดปองกันความรอน จํานวน 2 ชุด  เงิน  180,000 บาท  แตละชุด
ประกอบดวย  เสื้อ  กางเกง  หมวก  ผาคลมุศรีษะ  ถุงมือ  รองเทา  เข็มขัดนิรภัยพรอมขอเกี่ยวครบชุด 
      2.2 เครื่องชวยหายใจแบบอัดอากาศ จํานวน 2 ชุด  เงิน  260,000  บาท  เปนชุดเครื่องชวย
หายใจชนิดอากาศอัดและหนากากชนิดคลมุเต็มหนา  พรอมแผนรองหลงัและอปุกรณตอเช่ือมสําหรับจายอากาศ 
      2.3 เครื่องอัดอากาศชนิดขับดวยมอเตอรไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง  เงิน 300,000 บาท  เครื่อง
อัดอากาศแรงดันสูงแบบมอเตอรไฟฟา ขนาด  220 โวลท ใหอัตราการจายอากาศไมนอยกวา  80  ลิตร/นาทีและ
ใหแรงอัดอากาศไดไมนอยกวา 300 บาร มีสายจายอากาศ 1 เสนพรอมขอตอสําหรับอัดเขาถังดํานํ้าและถังอากาศ 
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สําหรับหายใจ  ใชไฟสายเด่ียว  เคลื่อนยายสะดวก เสาต้ังกรองอากาศไวที่สูงพรอมสายและขอตอ จํานวน  1  
เครื่อง  

2.4  รถยนตบรรทกุนํ้าดับเพลงิขนาดบรรจุนํ้า  10,000  ลิตร  จํานวน  1  คัน   เงิน   
3,600,000 บาท  เครื่องยนตดีเซลไมนอยกวา  200 แรงมา 10 ลอ  พรอมเครือ่งสูบนํ้าแบบผสม ชนิดแรงไหลหนี
ศูนย  2  ใบพัด  ทํางานแบบถายทอดกําลงัจากเครื่องยนต  เครื่องสูบนํ้าใบพัดทําดวยโลหะปลอดสนิม มีเครื่องทํา
สุญญากาศแบบทํางานและเลิกทํางานไดเองโดยอัตโนมัติลูกสูบแหง  จํานวน 1  คัน 
  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    นอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑ จัดซื้อตามราคาตลาด  ปรากฏตาม
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)   (โครงการตามแผนพัฒนา
เทศบาล ยุทธศาสตรการพฒันาเมอืงการบริหาร และการบรกิารประชาชน) 
   3) ประเภทคาครุภัณฑคอมพิวเตอร  ต้ังไว  335,000 บาท สําหรับเปนคาจัดซื้อ
ครุภัณฑคอมพิวเตอรใชในกจิการสวนการงานสํานักปลัดเทศบาล ประกอบดวย 
      3.1 เครื่องคอมพิวเตอร/ปริ้นเตอร/เครื่องสํารองไฟ ครบชุด จํานวน 3 ชุดๆละ 
45,000 บาท  เปนเงิน  135,000  บาท  ดังน้ี 
    3.1.1 เครื่องคอมพิวเตอรแบบต้ังโตะ จํานวน 3 เครื่อง มหีนวยประมวลผล
กลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก และมีความเร็วสญัญานาฬิกาไมนอยกวา 2.5 GHz และมีความเร็วของ
หนวยความจํา หรือมี HTT ขนาดไมนอยกวา 1,066 MHZ จํานวน 1 หนวย มหีนวยประมวลผลเพือ่แสดงภาพ
แยกจากแผงวงจรหลัก ทีม่ีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา 512 MB มีหนวยความจําหลัก (RMA) ชนิด DDR3 
หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB  มีหนวยจัดเกบ็ขอมลู (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB จํานวน 1 หนวย มี DVD-RW จํานวน 1 หนวย มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย แบบ 
10/100/1,000 Mbpsจํานวนไมนอยกวา 1 ชอง มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratioไมนอยกวา 600:1 และมี
ขนาดไมนอยกวา 18 น้ิว จํานวน 1 หนวย 
    3.1.2 เครื่องพมิพชนิดเลเซอร/ขนิด LED ขาวดํา (25หนา/นาที) จํานวน 3 
เครื่อง มีความละเอียดในการพมิพไมนอยกวา 1,200X600 dpiมีความเร็วในการพิมพไมนอยกวา 25 หนาตอนาที 
มีหนวยความจํา (Memory)ขนาดไมนอยกวา 8 MB สามารถพิมพเอกสารกลบัหนาอัตโนมัติได มี Interface แบบ 
1 x Parallel หรือ 1x USB 2.0 หรือดีกวา สามารถใชไดกับ A4 , Letter , Legal และ Custom โดยมีถาดใส
กระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน  
    3.1.3 เครื่องสํารองไฟ จํานวน 3 เครื่อง ขนาด 750 VA มีกาํลังไฟดานนอกไม
นอยกวา  750 VA สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 
    3..2 เครื่องจัดระบบบัตรคิวอัตโนมัติสําหรับรองรับการบริการงานทะเบียนราษฎรและ
บัตรประจําตัวประชาชน 200,000 บาท เปนเครือ่งจัดลําดับคิวอัตโนมัติดวยระบบคอมพิวเตอรมีอปุกรณ 
HARDWARE ประกอบดวย ชุดควบคุมสวนกลาง ควบคุมการทํางานของระบบคิวพรอมเครื่องออกบัตรคิว       
ชนิดความรอนพรอมแทนวางปุมสําหรบัออกบตัรเปนแบบสมัผสั 1 ชุด แปนกดสําหรับเรียกผูรับบรกิาร 8 ชุด ปาย
แสดงผลประจําชองบริการ 8 ชุด ปายแสดงผลหลักไมนอยกวา 3 บรรทัด 1 ชุด ระบบเสียงเรียกพรอมเครือ่งขยาย
เสียงและลําโพง 2 ตัว 1 ชุด จอ LCD.TV 32 น้ิว 1 ชุด  ระบบคําสัง่ควบคุมการทํางาน SOFTWARE ชุดโปรแกรม
เช่ือมตอกบัระบบคิว ชุดโปรแกรมวิเคราะหสถิติ พรอมติดต้ังระบบ   
  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏตามแผนงานบรหิารงานทั่วไป (งานบรหิารทั่วไป) 
(โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตรการพฒันาเมอืงการบรหิาร และการบรกิารประชาชน) 
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