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รายละเอียดงบประมาณรายจายท่ัวไป  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556 
เทศบาลเมืองบุรีรัมย 

อําเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย 
 

รายจายจําแนกตามหนวยงาน 
หนวยงาน กองสวัสดิการสังคม 

------------------------------------------------ 
ต้ังงบประมาณรายจายท้ังสิ้น        3,144,300     บาท  แยกเปน 
     1.รายจายประจํา   ต้ังไวรวม    1,701,300     บาท     แยกเปน 
                1.1  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา      ต้ังไวรวม   1,701,300   บาท   ประกอบดวย 
                      1.1.1 เงินเดือน         ต้ังไว    1,540,300 บาท 
                       1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน   ต้ังไว  1,540,300   บาท   สําหรับจายเปนเงินเดือนและ
เงินปรับปรงุเงินเดือนประจําปใหกบัพนักงานเทศบาลในสังกดัสวนงานตาง ๆ ของกองสวัสดิการสงัคม ต้ังจาย
จากรายได ปรากฏตามแผนงานสังคมสงเคราะห  (งานสวัสดิการสงัคมและสงัคมสงเคราะห) 

     2)  ประเภทเงินประจําตําแหนงของผูบรหิาร  ต้ังไว  67,200  บาท  สําหรับจายเปนเงิน
ประจําตําแหนงของผูบรหิารสําหรบัพนักงานสายผูบรหิาร  สังกัดกองสวัสดิการสงัคม  ต้ังจายจากรายได  
ปรากฏตามแผนงานปรากฏตามแผนงานสงัคมสงเคราะห (งานสวัสดิการสงัคมและสังคมสงเคราะห) 

            3)  ประเภทเงินเพิม่ตาง ๆ  ต้ังไว   93,800    บาท สําหรบัจายเปนเงินเพิ่มคาตอบแทนใน
ลักษณะตาง ๆ ตามอัตราที่กําหนด/ระเบียบกําหนด  ประกอบดวย 
                             - เงินคาตอบแทนเปนรายเดือน สําหรบัพนักงานผูไดรบัเงินประจําตําแหนง ต้ังไว  
67,200 บาท  สําหรับจายเปนคาตอบแทนเปนรายเดือนสําหรับสังกัดกองสวัสดิการสงัคมที่ไดรบัเงินประจํา
ตําแหนง   ตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง  และมีสทิธิไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือน
เทากับอัตราเงินประจําตําแหนงที่ไดรับอยูเดิม  ต้ังจายจากรายได  ปรากฏตามแผนงานสงัคมสงเคราะห  (งาน
สวัสดิการสงัคมและสังคมสงเคราะห)   

       -   เงินเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษา  สําหรับพนักงานที่ไดรับคุณวุฒิการศึกษา  ต้ังจายจาก
รายได  ปรากฏตามแผนงานปรากฏตามแผนงานสงัคมสงเคราะห (งานสวัสดิการสงัคมและสงัคมสงเคราะห) 
ต้ังไว 26,600 บาท  

          1.2   หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ    ต้ังไว    1,418,000  บาท 
                      1.2.1 คาตอบแทน     ต้ังไว     204,000      บาท 
                      1) ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ต้ังไว   20,000   บาท    สําหรับ
จายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือคาอาหารทําการนอกเวลาใหแกผูที่ไดรับคําสั่งใหมา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการอันเปนภารกิจหนาที่ของกองสวัสดิการสังคม ตามระเบียบของทางราชการ ต้ังจาย
จากรายได  ปรากฏตามแผนงานสังคมสงเคราะห   (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห) 
                       2) ประเภทคาเชาบาน  ต้ังไว   129,000   บาท  สําหรับจายเปนคาเชาบานใหกบัพนักงาน
ผูมสีิทธิ ตามระเบียบของทางราชการ ในสวนกองสวัสดิการสงัคม ต้ังจายจากรายได    ปรากฏตามแผนงาน
สังคมสงเคราะห     (งานสวัสดิการสังคมและสงัคมสงเคราะห)                                                                                                                            
                      3) ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล    ต้ังไว  30,000   บาท   สําหรบัจายเปนเงิน
ชวยเหลือคารกัษาพยาบาลใหกบัพนักงาน   ลูกจางในสังกัดกองสวัสดิการสังคม   ตามระเบียบของทางราชการ                                                   
ต้ังจายจากรายได     ปรากฏตามแผนงาน สังคมสงเคราะห     (งานสวัสดิการสงัคมและสังคมสงเคราะห) 
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                       4) ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ต้ังไว   25,000  บาท สําหรับจายเปนเงิน
ชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกบัพนักงาน ในสังกัดกองสวัสดิการสังคม ตามระเบียบของทางราชการ  ต้ังจายจาก
รายได ปรากฏตามแผนงานสงัคมสงเคราะห  (งานสวัสดิการสงัคมและสังคมสงเคราะห) 
                    1.2.2    คาใชสอย         ต้ังไว   1,115,000     บาท       
                              1) ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ    ต้ังไว  5,000 บาท  สําหรับเปน
คาใชจายตาง ๆ เพื่อใหไดมาซึ่งบรกิารในการปฏิบัติงานในสวนกองสวัสดิการสงัคม เชน คารับวารสาร คา
เขาปก เย็บเลมหนังสือ คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียมตาง ๆ  คาจาง
เหมาบรกิาร ต้ังจายจากรายได ปรากฏตามแผนงานสงัคมสงเคราะห  (งานสวัสดิการสงัคมและสงัคม
สงเคราะห) 
                            2) ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน    ต้ังไว  30,000    บาท  
สําหรับเปนคาใชจายในการซอมแซม  หรือบํารุงรักษาทรัพยสินชํารุด เสียหาย  หรือเสือ่มสภาพ  ทั้งในสวน
ครุภัณฑ     (เชน เครื่องพิมพดีด  โตะเกาอี้  เครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ) ที่ดินและสิ่งกอสราง (เชน ปายช่ือชุมชน 
ฯลฯ) และทรัพยสินอื่น  ในความดูแลรับผิดชอบของสวนการงานในสังกัดกองสวัสดิการสงัคม  ต้ังจายจาก
รายได     ปรากฏตามแผนงานสังคมสงเคราะห      (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห) 
                           3) ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรบัรองและพิธีการ     ต้ังไว 1,070,000  บาท   สําหรับ
เปนคาใชจายตามโครงการตาง ๆ    ของกองสวัสดิการสังคม   ดังน้ี 
                          1.  โครงการอบรมสงเสรมิอาชีพในชุมชน  ต้ังไว  50,000  บาท  เพื่อเปนคาใชจายใน
การฝกอบรมอาชีพใหกับประชาชนในชุมชน  ต้ังจายจากเงนิรายได  (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน)    
                         2. โครงการอบรมคณะกรรมการชุมชนทัศนศึกษาดูงาน  ต้ังไว 600,000  บาท เพื่อเปน
คาใชจายในการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน  เชน  คาตอบแทนวิทยากร  คา
เอกสาร  คาวัสดุฝกอบรม  คาจางเหมารถ  คาเบี้ยเลี้ยง  คาเชาที่พัก  คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร
ประชาสมัพันธ  คาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการและอื่นๆตามโครงการ  ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏใน
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน)    
                         3. โครงการเทศบาลเคลื่อนทีพ่บประชาชน  120,000 บาท   เพื่อเปนคาใชจายในการ 
นําการบริการเทศบาลเคลื่อนทีพ่บประชาชน และใหบริการแกประชาชนในชุมชน จํานวน  18  ชุมชน  เชน  
การจัดเตรียมสถานที่  ปาย คาโฆษณาและเผยแพร   จัดอาหารวางและเครื่องด่ืม และคาใชจายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ  (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน)    
                         4. โครงการเชิดชูพอตัวอยางคุณธรรมประจําชุมชน     10,000  บาท    สําหรบัเปน
คาใชจายตาง ๆ ในการดําเนินการคัดเลือกพอตัวอยางจากชุมชนในเขตเทศบาล  ชุมชนละ  1  ทาน   เชา   คา
ของขวัญ คาจัดทําใบประกาศบัตรแกผูรวมโครงการเชิดชูพอตัวอยาง  คาวัสดุอุปกรณและคาใชจายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ  (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน)    
               5. โครงการเชิดชูแมตัวอยางคุณธรรมประจําชุมชน   10,000  บาท  เพื่อเปนคาใชจาย ใน
การดําเนินการคัดเลือกแมตัวอยางจากชุมชนในเขตเทศบาล   ชุมชนละ  1  ทาน  เชน  คาของขวัญคาจัดทํา
ใบประกาศบัตร  แกผูรวมโครงการเชิดชูแมตัวอยาง  คาวัสดุอุปกรณและคาใชจายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ   (ปรากฏ
ในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน)               
      6. โครงการสงเสรมิใหความรูการจัดทําแผนชุมชน  ต้ังไว  30,000  บาท  เพื่อเปน
คาใชจายในการจัดทําแผนชุมชน เชน  คาตอบแทนวิทยากร  คาอาหารฯลฯ คาวัสดุอุปกรณ (ปรากฏใน 
 



97 

 

 
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสรมิและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน คาจัดทําปายช่ือ
โครงการ  คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ  (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน) 
                        7.  โครงการบานมั่นคงชุมชนนาอยู  ต้ังไว  100,000  บาท  เพื่อเปนคาใชจายในโครงการ
บานมั่นคงในเขตเทศบาล  เชน คาซอมแซมที่อยูอาศัยชุมชน คาวัสดุ  และอื่น ๆ ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฎ
ในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน) 
     8. โครงการเพื่อนเตือนเพื่อนตานยาเสพติด  ต้ังไว 30,000 บาท เพื่อเปนคาใชจายในการ
ฝกอบรมกิจกรรมเกี่ยวกับยาเสพติดอันเปนประโยชนแกเยาวชนและชุมชน เชน คาตอบแทนวิทยากร   คาวัสดุ
ฝกอบรม คาอาหารฯลฯ และอื่นๆต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน) 
     9. โครงการแตงฝนแตมรอยย้ิมเติมความสุขใหผูสูงอายุ ต้ังไว 20,000 บาท  เพื่อเปน
คาใชจายในการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผูสงูอายุในชุมชน เชน คาวัสดุฝกอบรม  คาจางเหมารถ คา
เบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาวัสดุโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ  คาอาหารฯลฯ และอื่นๆต้ังจายจากเงินรายได 
(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน)                                 

   10. โครงการสงเคราะหผูประสบสาธารณภัย และผูดอยโอกาสในเขตเมือง   ต้ังไว    
100,000  บาท    สําหรับเปนคาใชจายตาง ๆ   ในการสงเคราะหชวยเหลือผูทีป่ระสบไฟไหม นํ้าทวม  อากาศ
หนาว  คนพิการ คนเรรอนขอทานไรที่พึง่ในเขตเมือง  เชน คาใชจายในการจัดซือ้วัสดุอุปกรณชวยเหลือ
เบื้องตน รวมทั้งขาวสารอาหารแหง ผาหมกันหนาว ฯลฯ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ     ต้ังจายจากรายได   
(ปรากฏตามแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน)   

      3) รายจายเกี่ยวเน่ืองกบัการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลกัษณะรายจายหมวดอื่นๆ  ต้ังไว  10,000 
บาท   สําหรบัเปนคาใชจายตามลักษณะงาน  ดังน้ี 
                           -  คาใชจายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร    ต้ังไว  10,000   บาท  
สําหรับเปนคาใชจายตาง ๆ  เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาพาหนะ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเน่ืองกบัการ
ปฏิบัติ ราชการในการเดินทางไปราชการของ  พนักงาน ลกูจางเกี่ยวดวยภารกิจหนาที่ของกองสวัสดิการสงัคม      
ต้ังจายจากรายได   ปรากฏตามแผนงานสังคมสงเคราะห   (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห)                                                                       
                 1.2.3.1   คาวัสดุ    ต้ังไว     99,000 บาท 
                        1) คาวัสดุสํานักงาน   ต้ังไว  45,000 บาท   เพื่อเปนคาจัดซื้อวัสดุอปุกรณปฏิบัติงาน
สํานักงาน เชน  ไมบรรทัด  กระดาษไข  กระดาษโรเนียว  แบบพิมพ  เครื่องเขียน  แฟม เครื่องเย็บกระดาษ 
ฯลฯ  ใชในกิจการของกองสวัสดิการสังคม    ต้ังจายจากรายได   ปรากฏตามแผนงานสงัคมสงเคราะห   (งาน
สวัสดิการสงัคมและสังคมสงเคราะห)                         
                              2)  คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ต้ังไว    5,000   บาท    สําหรับเปนคาจัดซือ้วัสดุ
อุปกรณเพื่อเผยแพรโฆษณาประชาสัมพันธ  ใชในกิจการของกองสวัสดิการสังคม  เชน  สี  พูกัน  กระดาษ
เขียนโปสเตอร  ไมอัด  ฟลม  คาลาง  อัด  ขยายภาพ ฯลฯ  ต้ังจายจากรายได      ปรากฏตามแผนงานสังคม
สงเคราะห  (งานสวัสดิการสังคมและสงัคมสงเคราะห)            
                              3)  คาวัสดุงานบานงานครัว ต้ังไว 13,000 บาท เพื่อจายเปน  คาผาขนหนู  ถวยชาม  
ไมกวาด แกวนํ้า  นํ้าด่ืม  กระติกนํ้า  กาตมนํ้า ฯลฯ  ใชในกิจการของกองสวัสดิการสังคม  ต้ังจายจากรายได   
ปรากฏตามแผนงานสังคมสงเคราะห   (งานสวัสดิการสงัคมและสงัคมสงเคราะห)     

                            4)  คาวัสดุคอมพิวเตอร   ต้ังไว  30,000 บาท   สําหรบัเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร
ใชเพื่อการปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม  เชน แผนบันทึกขอมลู  โปรแกรมคอมพิวเตอร เมาส  คียบอรด  
เครื่องอานและบันทึกขอมูล  หัวพิมพ แถบพิมพ แผนดิสก ตลับหมึก ฯลฯ  ต้ังจายจากรายได  ปรากฏตาม
แผนงานสงัคมสงเคราะห   (งานสวัสดิการสงัคมและสังคมสงเคราะห)            



98 

 

                             5) คาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น   ต้ังไว   6,000    บาท  สําหรบัจัดซือ้นํ้ามันเช้ือเพลิง
และนํ้ามันหลอลื่น ใชกับรถจกัรยานยนต ในความดูแลรับผดิชอบของกองสวัสดิการสังคม    ต้ังจายจากรายได      
ปรากฏตามแผนงานสังคมสงเคราะห   (งานสวัสดิการสงัคมและสงัคมสงเคราะห)   
             1.3  หมวดคาสาธารณูปโภค        ต้ังไว    5,000  บาท 
                            1) ประเภทคาโทรศัพท    ต้ังไว    5,000  บาท    สําหรับเปนคาใชจายการใชโทรศัพท   
ในราชการสํานักงานเทศบาล  กองสวัสดิการสังคม   ต้ังจายจากรายได  (ปรากฏตามแผนงานสังคมสงเคราะห)  
    1.4   หมวดคาครุฑภัณฑ  ท่ีดินและสิ่งกอสราง   ต้ังไว  20,000  บาท 
                    หมวดคาครุฑภัณฑ                ต้ังไว   20,000   บาท 
              1.4.1 หมวดคาครุฑภัณฑโฆษณาและเผยแพร  ต้ังไว  10,000  บาท 
                           1) กลองถายรูปติจิตอล จํานวน 1 เครื่อง ความละเอียด 16 ลานพิกเซล ซูม ออฟติคอล 
30 เทา  ความยาวโฟกัส 24 – 720 mm หนาจอ ICD  3 น้ิว (เงิน 10,000 บาท)    ใชในราชการ สํานักงาน
เทศบาล กองสวัสดิการสงัคม ต้ังจายจากรายได  (ปรากฏตามแผนงานสังคมสงเคราะห) (โครงการตาม
แผนพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตรการพฒันาการเมือง การบรหิารและการบรกิารประชาชน) 
    1.4.2 หมวดคาครุฑภัณฑสํานักงาน   ต้ังไว  10,000  บาท 
               1)  ตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน  จํานวน 2 ตู  (เงิน 10,000 บาท)  ใชในราชการสํานักงาน
เทศบาล  กองสวัสดิการสงัคม  ต้ังจายจากรายได  (ปรากฏตามแผนงานสังคมสงเคราะห) (โครงการตาม
แผนพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตรการพฒันาการเมือง การบรหิารและการบรกิารประชาชน) 
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