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รายละเอียดงบประมาณรายจายท่ัวไป   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

เทศบาลเมืองบุรีรัมย 
อําเภอเมือง     จังหวัดบุรีรัมย 
รายจายจําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน     กองคลัง 
----------------------------------------------- 

งบประมาณรายจายท้ังสิ้น       ต้ังไวรวม  7,213,000 บาท      
1.   รายจายประจํา     ต้ังไวรวม     6,973,000 บาท       แยกเปน 

1.1  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา     ต้ังไวรวม   2,952,000   บาท     ประกอบดวย 
1.1.1   เงินเดือน    ต้ังไว   2,747,000   บาท 

1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน   ต้ัง 2,705,000 บาท   สําหรับจายเปนเงินเดือนและ             
เงินปรับปรงุเงินเดือนประจําปใหกบัพนักงานเทศบาลในสวนกองคลงั ต้ังจายจากรายได ปรากฏตามแผนงาน
บรหิารงานทั่วไป (ฝายบรหิารงานคลัง) 
    2) ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ต้ังไว 42,000 บาท สําหรับจายเปนเงินเพิ่มคาตอบแทนพเิศษ
เงินเดือนเต็มข้ันและเงินเพิม่ตามคุณวุฒใินลักษณะตาง ๆ ตามอัตราทีก่ฎหมาย/ระเบียบกําหนด ประกอบดวย 
        -   เงินเพิม่คาตอบแทนพเิศษเต็มข้ัน ต้ังไว 26,000 บาท สําหรับจายเปนคาตอบแทน
พิเศษเงินเดือนเต็มข้ันสําหรับพนักงานเทศบาลสงักัดกองคลงั ต้ังจายจากรายได ปรากฏตามแผนงาน
บรหิารงานทั่วไป (ฝายบรหิารงานคลัง) 

       -   เงินเพิ่มตามคุณวุฒ ิ  ต้ังไว   16,000   บาท สําหรับจายเปนเงินเพิ่มสํารบัคุณวุฒิที ่
ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล รบัรองคุณวุฒิน้ัน เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงที่ไดรบั
แตงต้ังสําหรบัพนักงานเทศบาล ตามระเบียบของทางราชการ ต้ังจายจากรายได ปรากฏตามแผนงาน
บรหิารงานทั่วไป (ฝายบรหิารงานคลัง)    

     1.1.2   คาจางประจํา   ต้ังไว    205,000   บาท 
- ประเภทคาจางลูกจางประจํา     ต้ังไว    193,000   บาท สาํหรับจายเปนเงินคาจาง

และเงินปรับปรุงคาจางประจําปใหกับลูกจางประจําในสวนกองคลงั จํานวน 1 อัตรา ต้ังจายจากรายได   
ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป (ฝายบรหิารงานคลัง)  

- เงินเพิ่มคาตอบแทนพิเศษลกูจางประจําเต็มข้ัน ต้ังไว   12,000 บาท สําหรับจายเปน
คาตอบแทนพิเศษลกูจางประจําเต็มข้ัน ต้ังจายจากรายได ปรากฏตามแผนงานบรหิารงานทั่วไป (ฝาย
บรหิารงานคลัง)    

1.2   หมวดคาจางชั่วคราว   ต้ังไวรวม   1,266,000   บาท     
  1)  ประเภทเงินเดือนหรือเงินทีจ่ายเพิม่ใหแกพนักงานจาง   ต้ังไว   1,266,000   บาท   

สําหรับจายเปนเงินเดือนหรือคาจางทีจ่ายเพิม่ใหแกพนักงานจางในลกัษณะตาง ๆ   ตามอัตราที่กฎหมาย/ 
ระเบียบกําหนด ประกอบดวย   

 -  เงินเดือนพนักงานจาง   ต้ังไว  933,000  บาท  สําหรับจายเปนเงินเดือนหรือคาจาง
ของพนักงานจางในสังกัดสวนงานตาง ๆ ของกองคลงั   ต้ังจายจากรายได    ปรากฏตามแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (ฝายบริหารงานคลงั)        

 -  เงินเพิม่คาครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจาง    ต้ังไว   333,000   บาท   สําหรับ
จายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราวใหพนักงานจางในสังกัดสวนงานตาง ๆ ของกองคลงั   ต้ังจายจากรายได    
ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป (ฝายบรหิารงานคลัง)  
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1.3   หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ   ต้ังไวรวม   2,750,000   บาท   ประกอบดวย 
1.3.1   คาตอบแทน   ต้ังไว   1,450,000   บาท 

1)  ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน      
ต้ังไว     100,000   บาท   สําหรับเปนคาตอบแทนกรรมการชุมชน/ผูแทนชุมชนในการตรวจรับงานจาง ฯลฯ   
ต้ังจายจากรายได   ปรากฏตามแผนงานบรหิารงานทั่วไป   (ฝายบริหารงานคลัง) 

2) ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    ต้ังไว   100,000   บาท    
สําหรับจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรอืคาอาหารทําการนอกเวลาใหกบัผูที่ไดรับ
คําสั่งใหมาปฏิบัติงานเรงดวนนอกเวลาราชการอันเปนภารกจิหนาที่ของกองคลัง ตามระเบียบของทางราชการ 
ต้ังจายจากรายได ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป (ฝายบรหิารงานคลัง) 

3) ประเภทคาเชาบาน ต้ังไว 150,000 บาท สําหรบัจายเปนเงินคาเชาบานใหกบัพนักงาน
เทศบาลในสวนกองคลังผูมสีิทธิตามระเบียบของทางราชการ ต้ังจายจากรายได ปรากฏตามแผนงาน
บรหิารงานทั่วไป (ฝายบรหิารงานคลัง)  

4) ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ต้ังไว 100,000 บาท สําหรับจายเปนเงินชวยเหลอื
การศึกษาบุตรใหกบัพนักงานเทศบาลและลกูจางในสวนกองคลัง และพนักงานเทศบาลผูรับบํานาญตามสิทธิ
และระเบียบของทางราชการ     ต้ังจายจากรายได    ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป (ฝายบรหิารงาน
คลัง) 

5) ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ต้ังไว 1,000,000 บาท สําหรับจายเปนเงิน          
ชวยเหลือคารกัษาพยาบาลใหกบัพนักงานเทศบาลและลูกจางในสวนกองคลัง และพนักงานเทศบาลผูรบั
บํานาญตามสิทธิและระเบียบของทางราชการ ต้ังจายจากรายได ปรากฏตามแผนงานบรหิารงานทั่วไป (ฝาย
บรหิารงานคลัง) 

1.3.2   คาใชสอย       ต้ังไว    560,000 บาท 
1) ประเภทรายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บริการ  ต้ังไว  100,000 บาท   สําหรับเปนคาใชจาย    

เพื่อใหไดมาซึ่งบริการลกัษณะตาง ๆ ที่เกี่ยวกบัการปฏิบัติงานในสวนกองคลงั  เชน  คารบัวารสาร คาหนังสอื
ระเบียบกฎหมาย คาเย็บเลม  เขาปกหนังสือ  คาระวางบรรทุก  คาธรรมเนียมรบัสงขอมลู  คาธรรมเนียมการ
ออกใบเสร็จรับเงิน (ตามโครงการความรวมมือการชําระภาษีทองถ่ินผานธนาคาร)  คาธรรมเนียมอื่น ๆ   คา
โฆษณาและเผยแพร  คาเชาทรัพยสิน คาจางเหมาบริการ และคาประกันภัยรถยนต ฯลฯ ต้ังจายจากรายได 
ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป (ฝายบรหิารงานคลัง)     

2) ประเภทรายจายเพือ่บํารงุรกัษาหรือซอมแซมทรัพยสิน  ต้ังไว  100,000  บาท  สําหรับ
เปนคาใชจายในการซอมแซมหรือบํารงุรักษาทรัพยสินที่ชํารดุ เสียหาย หรือเสื่อมสภาพ ทั้งในสวนที่เปน
ครุภัณฑ  เชน เครื่องปรับอากาศ  เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องพมิพดีด  เครื่องคิดเลข  รถจักรยานยนต  
รถยนต  ฯลฯ  และทรพัยสินอื่น  เชน วัสดุอุปกรณการปฏิบัติงานตาง ๆ ในความดูแลรับผิดชอบของกองคลงั  
ต้ังจายจากรายได ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป (ฝายบรหิารงานคลัง)  

3)  ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ   ต้ังไว   260,000   บาท   ต้ังจายจาก
รายได   สําหรับเปนคาใชจายตาง ๆ ปรากฏตามแผนงาน   ดังน้ี 
 (1)  คาใชจายตามโครงการบันทกึขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรพัยสินเขาสูระบบ  
GIS   ต้ังไว 130,000 บาท สําหรับเปนคาใชจายตาง ๆ ในการบันทกึขอมลูแผนที่ ฯ เชน คาจางเหมาออก
สํารวจและบันทึกขอมลูแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน คาอาหารทําการนอกเวลา คาวัสดุอปุกรณ คาจัดทํา
เอกสารในการจัดเก็บขอมูลภาษีประเภทตางๆ และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ   (โครงการตามแผนพัฒนา
เทศบาล   ยุทธศาสตรการพฒันาการเมือง การบรหิารและการบรกิารประชาชน) 
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                        (2) คาใชจายตามโครงการออกสํารวจผูที่อยูในขายเสียภาษีแตยังไมไดย่ืนแบบแสดง
รายการเสียภาษี   ต้ังไว   30,000   บาท  สําหรับเปนคาใชจายตาง ๆ ในการออกสํารวจเรงรัดการชําระภาษี
ประจําป  และแจงเตือนผูเสียภาษี  เชน  คาจางเหมา  คาอาหาร  คาอาหารวาง  คาเครื่องด่ืม  คาวัสดุ
อุปกรณ ฯลฯ (โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตรการพฒันาการเมือง การบรหิารและการบริการ
ประชาชน) 
                         (3) คาใชจายตามโครงการมอบใบประกาศหรือโลเกยีรติคุณสําหรับผูมาชําระภาษีประจําป
ภายในกําหนด   ต้ังไว  100,000  บาท  สําหรับเปนคาใชจายในการจัดทําใบประกาศหรือโลเกียรติคุณสําหรบัผู
มาชําระภาษีประจําป  2555  (โครงการตามแผนพฒันาเทศบาล ยุทธศาสตรการพฒันาการเมอืง การบรหิาร
และการบรกิารประชาชน) 
 4)  ประเภทรายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น 
ๆ ต้ังไว      100,000   บาท   ต้ังจายจากรายได   สําหรบัเปนคาใชจายตามลักษณะงาน   ดังน้ี  

-  คาใชจายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร  ต้ังไว    100,000 บาท 
สําหรับเปนคาใชจายตาง ๆ เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาพาหนะ คาลงทะเบียน และคาใชจายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการในการเดินทางไปราชการของพนักงาน ลูกจางหรือบุคคลที่เกี่ยวของอัน
ภารกิจที่เกี่ยวของกับกองคลัง ตามระเบียบของทางราชการ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป (ฝาย
บรหิารงานคลัง)  

1.3.3   คาวัสดุ      ต้ังไว   740,000   บาท 
1) ประเภทคาวัสดุสํานักงาน  ต้ังไว  400,000  บาท  สาํหรับเปนคาจัดซื้อวัสดุอปุกรณ

ปฏิบัติงานสํานักงานในสวนกองคลงั  เชน   กระดาษ   กระดาษไข   หมึกโรเนียว  ใบเสรจ็รบัเงิน   แบบพิมพ  
เครื่องเขียน   แฟมใสเอกสาร  ตรายาง  หมึกเครื่องถายเอกสาร  ฯลฯ ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏ
ตามแผนงานบรหิารงานทั่วไป (ฝายบรหิารงานคลัง) 

2)  ประเภทคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ    ต้ังไว   20,000   บาท    สําหรบัเปนคาใชจายในการ
จัดซื้อวัสดุไฟฟาทุกชนิดและวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ   ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏตามแผนงาน
บรหิารงานทั่วไป (ฝายบรหิารงานคลัง) 

3) ประเภทคาวัสดุงานบานงานครัว  ต้ังไว  40,000   บาท  สําหรบัเปนคาจัดซื้อวัสดุงาน
บานงานครัว เชน  แกวนํ้า  จานรอง  นํ้าสะอาดสําหรับด่ืม  กระติกนํ้า  อุปกรณทําความสะอาด  ฯลฯ  ต้ัง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป  (ฝายบรหิารงานคลัง) 

4) ประเภทคาวัสดุยานพาหนะและขนสง    ต้ังไว   40,000   บาท    สําหรับเปนคาจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ อะไหล หรือช้ินสวนรถจกัรยานยนต รถยนตและอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวของกบัยานพาหนะและขนสงหรือ
เพื่อการบํารุงรักษาและซอมแซมยานพาหนะฯ ในสวนของกองคลัง ฯลฯ ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   
ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป (ฝายบรหิารงานคลัง) 

5) ประเภทคาวัสดุเช้ือเพลงิและหลอลื่น    ต้ังไว   50,000    บาท    สําหรับเปนคาจัดซื้อ
นํ้ามันเช้ือเพลิงและนํ้ามันหลอลื่นใชกบัรถจกัรยานยนต รถยนตหรือยานพาหนะในสวนของกองคลัง ต้ังจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานบรหิารงานทั่วไป (ฝายบรหิารงานคลงั) 

6) ประเภทคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ต้ังไว  30,000   บาท  สําหรับเปนคาจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณใชเพือ่เผยแพร โฆษณา ประชาสัมพันธ หรือใชประกอบการปฏิบัติงานในกจิการของกองคลัง  เชน ปาย
โฆษณา ปายไวนิล  สี  พูกนั  กระดาษโปสเตอร  ฟลม ฯลฯ   ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏตาม
แผนงานบริหารงานทั่วไป  (ฝายบริหารงานคลงั) 
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7) ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร   ต้ังไว 150,000 บาท  สําหรับเปนคาจัดซื้อวัสดุอปุกรณ
ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร  เชน  แผนหรือสื่อบันทึกขอมลู  กระดาษตอเน่ือง  เครื่องอานและบันทึกขอมลู  
เมาส  แปนพิมพ  โปรแกรมสําเรจ็รปูดานคอมพิวเตอร  หมึกเครือ่งพมิพ ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป  (ฝายบริหารงานคลงั) 

8)  ประเภทคาวัสดุอื่นๆ   ต้ังไว 10,000 บาท สําหรับเปนคาจัดซื้ออปุกรณอื่นที่ไมสามารถ
จัดเขาประเภทใดประเภทหน่ึงได ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป ปรากฏตามแผนงานบรหิารงานทั่วไป (ฝาย
บรหิารงานคลัง) 

1.4   หมวดคาสาธารณูปโภค    ต้ังไวรวม   5,000    บาท      
1) ประเภทคาโทรศัพท    ต้ังไว   5,000 บาท   สําหรับจายเปนคาโทรศัพทของเลขหมาย

ที่ติดต้ังไวเพื่อติดตอราชการประจํากองคลัง หรือคาบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง   ต้ังจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป   ปรากฏตามแผนงานบรหิารงานทั่วไป (ฝายบรหิารงานคลัง) 

2.  รายจายเพ่ือการลงทุน    ต้ังไวรวม   240,000   บาท    แยกเปน  
2.1   หมวดคาครุภัณฑ   ท่ีดินและสิ่งกอสราง    ต้ังไวรวม   240,000   บาท     

2.1.1 คาครุภัณฑสํานักงาน   ต้ังไว   68,000   บาท     
     1)  เครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล  จํานวน 1  เครื่องหนวยความจํา 128 MB   

ต้ังไว  30,000  บาท                
                     2)  ตูเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก ขนาดW 46XD61.6XH.132cm จํานวน 10 ตู ราคาตู

ละ 3,800 บาท เปนเงินทัง้สิ้น 38,000 บาท 
  2.1.2  คาครุภัณฑคอมพิวเตอร   ต้ังไว   172,000   บาท   
   1)  เครื่องคอมพิวเตอรแบบต้ังโตะ จํานวน 5 เครื่อง ราคาเครื่องละ 26,000  บาท 

เปนเงินทัง้สิ้น 130,000  บาท 
                                    - ประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก และมีความเร็วสญัญา
นาฬิกาไมนอยกวา 2.5 GHz และมีความเร็วของหนวยความจํา หรือมี HTT ขนาดไมนอยกวา 1,066 MHZ 
จํานวน 1 หนวย มีประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก  ที่มีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา 512 
MB มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard 
Disk) ชนิด SATA หรอืดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB จํานวน 1 หนวย  มี DVD –RW  จํานวน 1 หนวย 
เช่ือมตอระบบเครอืขาย แบบ 10/100/1,000  Mbps จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง มีจอภาพแบบ LCD มี   
Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1  และมีขนาดไมนอยกวา 18 น้ิว จํานวน 1 หนวย  
   2)  เครื่องพมิพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาดดํา (25 หนา/นาที) จํานวน 5 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 8,400 บาท  เปนเงินทัง้สิ้น 42,000  บาท 
      - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200X600 dpi มีความเร็วในการพิมพ
ไมนอยกวา 25 หนาตอนาที มีความจําขนาดไมนอยกวา 8 MB สามารถพมิพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได ม ี
Interface แบบ 1 X Parallel หรือ 1XUSB 2.0 หรอืดีกวา  สามารถใชไดกับ A4,Letter ,Legal  และ 
Custom โดยมีถาดใสกระดาษไมนอยกวา 250 แผน   

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป (ฝายบริหารงานคลงั) 
(โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตรการพฒันาการเมอืง การบรหิารและการบริการประชาชน)   
 

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


