
80 

 

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยท ั�วไปรายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยท ั�วไปรายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยท ั�วไปรายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยท ั�วไป            

        ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559                         

เทศบาลเมอืงบุรีรมัย์         

อาํเภอ เมอืงบุรีรมัย์   จงัหวดับรีุรมัย์         

                
                                                                                                                                
ประมาณการรายจา่ยรวมท ั%งสิ%น ประมาณการรายจา่ยรวมท ั%งสิ%น ประมาณการรายจา่ยรวมท ั%งสิ%น ประมาณการรายจา่ยรวมท ั%งสิ%น 314,000,000 314,000,000 314,000,000 314,000,000 บาทบาทบาทบาท    จ่ายจากราจ่ายจากราจ่ายจากราจ่ายจากรายไดจ้ดัเก็บเองยไดจ้ดัเก็บเองยไดจ้ดัเก็บเองยไดจ้ดัเก็บเอง        หมวดภาษีจดัสรรและหมวดหมวดภาษีจดัสรรและหมวดหมวดภาษีจดัสรรและหมวดหมวดภาษีจดัสรรและหมวด
เงนิอดุหนุนท ั�วไป แยกเป็นเงนิอดุหนุนท ั�วไป แยกเป็นเงนิอดุหนุนท ั�วไป แยกเป็นเงนิอดุหนุนท ั�วไป แยกเป็น        

                

แผนงานบรหิารงานท ั�วไปแผนงานบรหิารงานท ั�วไปแผนงานบรหิารงานท ั�วไปแผนงานบรหิารงานท ั�วไป                    

    
งานบรหิารท ั�วไปงานบรหิารท ั�วไปงานบรหิารท ั�วไปงานบรหิารท ั�วไป    รวมรวมรวมรวม    22,054,26022,054,26022,054,26022,054,260    บาทบาทบาทบาท                    

  
งบบุคลากรงบบุคลากรงบบุคลากรงบบุคลากร    รวมรวมรวมรวม    16,163,66016,163,66016,163,66016,163,660    บาทบาทบาทบาท                    

      
เงนิเดอืนเงนิเดอืนเงนิเดอืนเงนิเดอืน    ((((ฝ่ายการเมอืง)ฝ่ายการเมอืง)ฝ่ายการเมอืง)ฝ่ายการเมอืง)    รวมรวมรวมรวม    5,506,9205,506,9205,506,9205,506,920    บาทบาทบาทบาท                    

 เงนิเดอืนนายก/รองนายก จาํนวน 1,133,280 บาท                 

 

ประเภทเงนิเดอืนนายก/รองนายก สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิเดือน
ของนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี    ตามอตัราที�
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยกาํหนด  

 

 
                

 เงนิคา่ตอบแทนประจาํตาํแหน่งนายก/รองนายก จาํนวน 270,000 บาท                 

 

ประเภทเงนิคา่ตอบแทนประจาํตาํแหน่งนายก/รองนายก 
สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนประจาํตาํแหน่งของ
นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี  ตามอตัราที�
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยกาํหนด 

 

 

                 

 เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก จาํนวน 270,000 บาท                 

 

ประเภทเงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายกสาํหรบัจา่ย
เป็นคา่ตอบแทนพเิศษของนายกเทศมนตรี และรอง
นายกเทศมนตรี    ตามอตัราที�ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย
กาํหนด 

 

 

                 

 
เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/ที�ปรกึษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบรหิารสว่นตาํบล 

จาํนวน 459,000 บาท                 

 

ประเภทเงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ และที�ปรกึษาของ
นายกเทศมนตรี   สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนของ
เลขานุการนายกเทศมนตรีและที�ปรกึษานายกเทศมนตรี 
ตามอตัราที�ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยกาํหนด 

 

 

                 

 เงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภาองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ�น จาํนวน 3,374,640 บาท                 

 

ประเภทคา่ตอบแทนสมาชกิสภาองค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิ�น  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ตอบแทนรายเดอืนของ
ประธานสภาเทศบาล    รองประธานสภาเทศบาล    สมาชกิ
สภาเทศบาล ตามอตัราที�ระเบยีบ/กฎหมายกาํหนด 

 

 

                 

      
เงนิเดอืนเงนิเดอืนเงนิเดอืนเงนิเดอืน    ((((ฝ่ายประจาํ)ฝ่ายประจาํ)ฝ่ายประจาํ)ฝ่ายประจาํ)    รวมรวมรวมรวม    10,656,74010,656,74010,656,74010,656,740    บาทบาทบาทบาท                    

 
เงนิเดอืนพนกังาน จาํนวน 7,684,540 บาท                 

 

ประเภทเงนิเดอืนพนกังานสาํหรบัจา่ยเป็นเงนิเดอืนและเงนิ
ปรบัปรุงเงนิเดอืนประจาํปี ใหก้บัพนกังานเทศบาลในสงักดั 
สว่นงานตา่ง ๆ   ของสาํนกัปลดัเทศบาล   ตามอตัราที�
ระเบยีบ/กฎหมายกาํหนด 

 

 

 
                

 
เงนิเพิ�มตา่ง ๆ ของพนกังาน จาํนวน 254,400 บาท                 

 

ประเภทเงนิเพิ�มตา่ง ๆ ของพนกังาน สาํหรบัถวัจา่ยเป็นเงนิ
คา่ตอบแทนในลกัษณะตา่ง ๆ ใหก้บัพนกังานในสงักดั
สาํนกัปลดัเทศบาล  ตามอตัราที�กฎหมาย/ระเบยีบ กาํหนด 
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เงนิประจาํตาํแหน่ง จาํนวน 296,400 บาท                 

 

ประเภทเงนิประจาํตาํแหน่งของผูบ้รหิาร สาํหรบัจา่ยเป็น
เงนิประจาํตาํแหน่งของผูบ้รหิารสาํหรบัพนกังานสายงาน
ผูบ้รหิาร    สงักดัสาํนกัปลดัเทศบาล ตามอตัราที�ระเบยีบ/
กฎหมายกาํหนด 

 

 

                 

 คา่จา้งลูกจา้งประจาํ จาํนวน 404,400 บาท                 

 

ประเภทคา่จา้งลูกจา้งประจาํ  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จา้งและเงนิ
ปรบัปรุงคา่จา้งประจาํปีใหก้บัลูกจา้งประจาํในสงักดัสว่น
งานตา่ง ๆ   ของสาํนกัปลดัเทศบาล  ตามอตัราที�กฎหมาย/
ระเบยีบกาํหนด 

 

 

                 

 คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 1,794,400 บาท                 

 

ประเภทคา่ตอบแทนของพนกังานจา้ง  สาํหรบัถวัจา่ยเป็น
เงนิเดอืนหรือคา่จา้งคา่ตอบแทนและเงนิปรบัปรุงคา่จา้ง/
คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง  สงักดัสว่นการงานตา่ง ๆของ
สาํนกัปลดัเทศบาล  ตามอตัราที�กฎหมาย/ระเบยีบกาํหนด 

 

 

                 

 เงนิเพิ�มตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จาํนวน 222,600 บาท                 

 

เงนิเพิ�มตา่ง ๆ ของพนกังานจา้ง   สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิเพิ�ม
คา่ครองชีพช ั�วคราว ใหพ้นกังานจา้งในสงักดัสว่นงานตา่ง 
ๆ ของสาํนกัปลดัเทศบาล   ตามระเบยีบของทางราชการ  

 

 
                

  งบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงาน    รวมรวมรวมรวม    5,500,6005,500,6005,500,6005,500,600    บาทบาทบาทบาท                    

      
คา่ตอบแทนคา่ตอบแทนคา่ตอบแทนคา่ตอบแทน    รวมรวมรวมรวม    680,6680,6680,6680,600000000    บาทบาทบาทบาท                    

 
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิ�น จาํนวน 180,000 บาท                 

 

ประเภทคา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ�น  สาํหรบัถวัจา่ยเป็น
คา่ตอบแทนในลกัษณะตา่ง ๆ ตามอตัราที�กฎหมาย/
ระเบยีบ กาํหนด เชน่ คา่ตอบแทนคณะกรรมการ
ประเมนิผลงาน  คา่ตอบแทนเจา้หน้าที�ตาํรวจชว่ยราชการ
งานเทศกจิและเงนิรางวลัจบักุมผูก้ระทาํผดิ  เป็นตน้ 

 

 

 
                

 คา่เบี%ยประชุม จาํนวน 10,000 บาท                 

 

ประเภทคา่เบี%ยประชุม  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่เบี%ยประชุมใหก้บั
กรรมการสภาเทศบาลในการปฏบิตังิาน  ตรวจรายงานการ
ประชุม ตรวจ/พจิารณารา่งเทศบญัญตัหิรือการพจิารณา   
เรื�องตา่ง ๆ ที�สภาเทศบาลมอบหมาย และคา่เบี%ยประชุม
สาํหรบัคณะกรรมการอื�น   ตามอตัราที�กฎหมาย/ระเบยีบ
กาํหนด 

 

 

                 

 คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 190,000 บาท                 

 

ประเภทคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 
สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลา
ราชการ หรือคา่อาหารทาํการนอกเวลาใหแ้กผู่ท้ี �ไดร้บั
คาํส ั�งใหม้าปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ อนัเป็นภารกจิ
หน้าที�ของสาํนกัปลดัเทศบาล  ตามระเบยีบของทางราชการ 

 

 

 
                

 
คา่เชา่บา้น จาํนวน 255,600 บาท                 

 

ประเภทคา่เชา่บา้น สาํหรบัจ่ายเป็นคา่เชา่บา้นใหก้บั
พนกังานผูม้สีทิธ ิตามระเบยีบของทางราชการในสว่น
สาํนกัปลดัเทศบาล 
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เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จาํนวน 45,000 บาท                 

 

ประเภทเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร   สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิ
ชว่ยเหลือการศกึษาบตุรใหก้บัพนกังานและลูกจา้งในสงักดั
สาํนกัปลดัเทศบาล  ตลอดจนคณะผูบ้รหิารตามระเบยีบ
ของทางราชการ 

 

 

 
                

      
คา่ใชส้อยคา่ใชส้อยคา่ใชส้อยคา่ใชส้อย    รวมรวมรวมรวม    3,335,0003,335,0003,335,0003,335,000    บาทบาทบาทบาท                    

 
รายจา่ยเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบรกิาร จาํนวน 1,380,000 บาท                 

 

ประเภทรายจา่ยเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบรกิาร   สาํหรบัเป็น
คา่ใชจ้า่ยลกัษณะตา่ง ๆ   เพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบรกิารในภารกจิ
หรือการปฏบิตังิานของสว่นงานตา่ง ๆ  ของสาํนกั
ปลดัเทศบาล  เชน่ คา่รบัวารสาร     คา่เขา้ปก-เย็บเลม่
หนงัสอื   คา่ระวางบรรทุก   คา่เชา่ทรพัย์สนิ   คา่โฆษณา
และเผยแพร่   คา่ธรรมเนียม   คา่ลงทะเบยีน   คา่บรกิาร
รบัใช้   คา่เบี%ยประกนั   คา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินคดี   
คา่จา้งเหมาบรกิาร   คา่ตดิต ั%งไฟฟ้า   ประปา   โทรศพัท์ 
ฯลฯคา่ใชจ้า่ยตามโครงการจา้งเหมาแรงงานหรือจา้งเหมา
บรกิารของสาํนกัปลดัเทศบาล (โครงการตามแผนพฒันา
เทศบาล   ยุทธศาสตร์การพฒันาการเมอืงการบรหิาร และ
การบรกิารประชาชน) คา่ใชจ้า่ยตามโครงการจา้งเหมา
บรกิารหรือจา้งแรงงานบคุคลภายนอกปฏบิตัหิน้าที�รกัษา
ความปลอดภยัและความเป็นระเบยีบเรียบรอ้ยภายใน
บรเิวณตลาดไนท์บาซาร์  ตลาดคา้สง่ –คา้ปลีก   ตลาดสด
เทศบาลหรือสถานที�อื�น  (โครงการตามแผนพฒันาเทศบาล 
ยุทธศาสตร์การพฒันาการเมอืงการบรหิาร และการบรกิาร
ประชาชน) 

 

 

 
                

 รายจา่ยเกี�ยวกบัการรบัรองและพธีิการ จาํนวน 450,000 บาท                 

 

ประเภทรายจา่ยเกี�ยวกบัการรบัรองและพธีิการ  
ประกอบดว้ย คา่รบัรองสาํหรบัถวัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ  
ในการรบัรองและเลี%ยงรบัรอง/ตอ้นรบับุคคล คณะบคุคล
ที�มาตรวจงาน นิเทศงาน เยี�ยมชม ศกึษาดงูาน หรือมา
ปฏบิตัริาชการอื�นตลอดจนการรบัรองในการจดัประชุมตา่ง 
ๆ ของเทศบาล    และคา่ใช้จา่ยในพธีิทางศาสนา/รฐัพธีิและ
วนัสาํคญัของชาต ิเชน่ คา่จดังาน รว่มจดังาน/กจิกรรมพธีิ
ทางศาสนา  งานรฐัพธีิ  รว่มพธีิวนัสาํคญัของชาต ิ  เชน่ 
วนัเฉลมิพระชนมพรรษา ฯลฯ 

 

 

                 

 
รายจา่ยเกี�ยวเนื�องกบัการปฏบิตัริาชการที�ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอื�นๆ  

  
 

                

 
คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 500,000 บาท                 

 

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในและนอก
ราชอาณาจกัร สาํหรบัเป็นคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ เชน่ คา่เบี%ยเลี%ยง 
คา่เชา่ที�พกั คา่พาหนะ คา่ลงทะเบยีน และคา่ใชจ้า่ยอื�น ๆ ที�
เกี�ยวเนื�องกบัการปฏบิตัริาชการในการเดนิทางไปราชการ
ของคณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภาเทศบาล พนกังาน ลูกจา้ง  
หรือบคุคลที�เกี�ยวขอ้ง  อนัเป็นภารกจิที�เกี�ยวขอ้งกบัสาํนกั
ปลดัเทศบาล  ตามระเบยีบของทางราชการ 
 
 
 
 
 

 

 

                 



83 

 

 

 
โครงการคดัเลือกและประกาศเกียรตคิณุพนกังานและ    
ลูกจา้งดเีดน่ จาํนวน 10,000 บาท                 

 

คา่ใชจ้า่ยโครงการคดัเลือกและประกาศเกียรตคิณุพนกังาน
และลูกจา้งดเีดน่  สาํหรบัเป็นคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ในการ
ดาํเนินงานในการคดัเลือกพนกังานและลูกจา้งดเีดน่ของ
เทศบาล เชน่คา่ใชจ้า่ยในการจดัประชุม  คา่วสัดอุุปกรณ์  
คา่ตอบแทนกรรมการ  คา่โลร่างวลั  เงนิรางวลั ประกาศ
เกียรตคิณุ และคา่ใชจ้า่ยอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง (โครงการตาม
แผนพฒันาเทศบาล  ยุทธศาสตร์การพฒันาการเมอืงการ
บรหิารและการบรกิารประชาชน) 

 

 

 
                

 โครงการจดักจิกรรม 5 ส สาํนกังานเทศบาล จาํนวน 5,000 บาท                 

 

คา่ใชจ้า่ยโครงการจดักจิกรรม 5 ส สาํนกังานเทศบาล 
สาํหรบัเป็นคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ ในการจดักจิกรรมพฒันาความ
สะอาดและความเป็นระเบยีบเรียบรอ้ยของสาํนกังาน
เทศบาล   Big  Cleaning Day เชน่ คา่อาหาร-เครื�องดื�ม   
คา่วสัดุอปุกรณ์   ตลอดจนคา่ใชจ้า่ยอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง ฯลฯ  
โครงการตามแผนพฒันาเทศบาล  ยุทธศาสตร์การพฒันา
การเมอืงการบรหิารและการบรกิารประชาชน) 

 

 

                 

 
โครงการจดักจิกรรมวนัเทศบาลและรว่มกจิกรรม               
วนัทอ้งถิ�นไทย จาํนวน 50,000 บาท                 

 

คา่ใชจ้า่ยโครงการจดักจิกรรมวนัเทศบาลและรว่มกจิกรรม
วนัทอ้งถิ�นไทย  สาํหรบัเป็นคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆในการจดัหรือ
เขา้รว่มกจิกรรมวนัเทศบาล และวนัทอ้งถิ�นไทย   เชน่   
กจิกรรมทางศาสนา   กจิกรรมพฒันา การจดันิทรรศการ 
กจิกรรมกีฬานนัทนาการ ฯลฯ  ท ั%งในสว่นที�เทศบาลจดั
กจิกรรมเอง และเขา้ร่วมกจิกรรมของสนันิบาตเทศบาล
จงัหวดัหรือหน่วยงานอื�นจดัขึ%น และคา่ใชจ้า่ยอื�น ๆ ที�
เกี�ยวขอ้ง (โครงการตามแผนพฒันาเทศบาล ยุทธศาสตร์
พฒันาการเมอืงการบรหิารและการบรหิารประชาชน) 

 

 

 
                

 
โครงการจดักจิกรรมเสรมิสรา้งความปรองดองปกป้องสถาบนั
เพื�อพฒันาประชาธปิไตย จาํนวน 20,000 บาท                 

 

คา่ใชจ้า่ยโครงการจดักจิกรรมเสรมิสรา้งความปรองดอง
ปกป้องสถาบนัเพื�อพฒันาประชาธปิไตย สาํหรบัเป็น
คา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ในการจดักจิกรรมเพื�อเสรมิสรา้งความ
ปรองดองสมานฉนัท์เพื�อการปฏรูิประเทศ เชน่ เวทีสมัมนา 
กจิกรรมนนัทนาการ ฯลฯ ตลอดจนกจิกรรมรวมพลงัเพื�อ
ปกป้องสถาบนัตามแนวทางของศนูย์ปรองดอง และ
คา่ใชจ้า่ยอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง  โครงการตามแผนพฒันา
เทศบาล  ยุทธศาสตร์การพฒันาการเมอืงการบรหิารและ
การบรกิารประชาชน) 

 

 

 
                

 
โครงการตดิตามผลและปรบัปรุงระบบการควบคมุภายใน จาํนวน 5,000 บาท                 

 

คา่ใชจ้า่ยโครงการตดิตามผลและปรบัปรุงระบบการ
ควบคุมภายใน สาํหรบัเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินงาน
ตดิตามผลและปรบัปรุงระบบควบคมุภายในของเทศบาล  
เชน่ คา่จดัประชุมชี%แจง  คา่วสัดอุุปกรณ์  คา่ตอบแทน
วทิยากร  ตลอดจนคา่ใชจ้า่ยอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง (โครงการ
ตามแผนพฒันาเทศบาล  ยุทธศาสตร์การพฒันาการเมือง
การบรหิารและการบรกิารประชาชน) 
 
 

 

 

 
                



84 

 

 

 
โครงการฝึกอบรมสมัมนาและศกึษาดงูานเพื�อพฒันาบคุลากร จาํนวน 600,000 บาท                 

 

คา่ใชจ้า่ยฝึกอบรมสมัมนาและศกึษาดงูานเพื�อการพฒันา
บคุลากร สาํหรบัเป็นคา่ใชจ้่ายตา่ง ๆ เชน่ คา่เชา่-คา่จดั
สถานที� คา่ใชจ้า่ยในพธีิเปิด-ปิดการอบรม คา่อาหาร-
เครื�องดื�ม คา่ตอบแทนวทิยากร คา่วสัดอุุปกรณ์    คา่จา้ง
เหมายานพาหนะ    คา่จา้งเหมาที�พกั     และคา่ใชจ้า่ยอื�น 
ๆ  ที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัอบรมและศกึษาดูงานรว่มกนัของ
พนกังานเทศบาล  ลูกจา้ง พนกังานจา้ง ผูบ้รหิาร และ
สมาชกิสภาเทศบาล   หรือแยกการอบรม/ดูงานเป็นราย
หลกัสตูรตามเหมาะสม  (โครงการตามแผนพฒันาเทศบาล 
ยุทธศาสตร์การพฒันาการเมอืงการบรหิารและการบรกิาร
ประชาชน) 

 

 

 
                

 
โครงการร่วมกจิกรรมสนันิบาตเทศบาลจงัหวดับุรีรมัย์ จาํนวน 70,000 บาท                 

 

คา่ใชจ้า่ยโครงการร่วมกจิกรรมสนันิบาตเทศบาลจงัหวดั
บรีุรมัย์ สาํหรบัเป็นคา่ใช้จา่ยในการเขา้รว่มกจิกรรมของ
สนันิบาตเทศบาลจงัหวดั เชน่ กจิกรรมกีฬา กจิกรรมทาง
วชิาการ   กจิกรรมนนัทนาการ ฯล และคา่ใชจ้า่ยอื�น ๆ ที�
เกี�ยวขอ้ง  (โครงการตามแผนพฒันาเทศบาล ยุทธศาสตร์
พฒันาการเมอืงการบรหิารและการบรหิารประชาชน) 

 

 

 
                

 
โครงการสง่เสรมิคณุธรรมและจรยิธรรมของพนกังานและ
ลูกจา้ง 

จาํนวน 5,000 บาท                 

 

คา่ใชจ้า่ยโครงการสง่เสรมิคุณธรรมและจรยิธรรมของ
พนกังานและลูกจา้ง สาํหรบัเป็นคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ในการ
ดาํเนินงานตามโครงการ หรือกจิกรรมสง่เสรมิคณุธรรม  
จรยิธรรม ของพนกังานและลูกจา้ง   เชน่  คา่ใชจ้า่ยในพธีิ
เปิด-ปิด การอบรม คา่อาหารเครื�องดื�ม   คา่วสัดอุุปกรณ์     
คา่ตอบแทนวทิยากรหรือคณะกรรมการ คา่โลร่างวลั   เงนิ
รางวลั ประกาศเกียรตคิณุ และคา่ใชจ้า่ยอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 
ตลอดจนคา่ใชจ้า่ยในการจดัประชุมระดมความคดิเห็นเพื�อ
การปรบัปรุงหรือบงัคบัใช้มาตรฐานคณุธรรม จรยิธรรม
ของพนกังานใหเ้หมาะสม  โครงการตามแผนพฒันา
เทศบาล  ยุทธศาสตร์การพฒันาการเมอืงการบรหิารและ
การบรกิารประชาชน) 

 

 

 
                

 
โครงการสนบัสนุนการจดัการเลือกต ั%งระดบัตา่งๆ จาํนวน 10,000 บาท                 

 

คา่ใชจ้า่ยโครงการสนบัสนุนการจดัการเลือกต ั%งระดบัตา่ง 
ๆ สาํหรบัเป็นคา่ใช้จา่ยตา่งๆ  เชน่ คา่ใชจ้า่ยในการ
เผยแพรป่ระชาสมัพนัธ์ คา่จดัสถานที�  คา่วสัดอุุปกรณ์  
คา่ตอบแทน และคา่ใชจ้า่ยอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง ตามระเบยีบ
ของทางราชการ สนบัสนุนการจดัการเลือกต ั%งระดบัตา่ง ๆ 
ของ กกต. เชน่ การเลือกต ั%งสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร การ
เลือกต ั%งสมาชกิวุฒสิภา การเลือกต ั%งนายก/สมาชกิ องค์การ
บรหิารสว่นจงัหวดั ในสว่นที�ไดร้บัจดัสรรงบประมาณไม่
เพียงพอหรือจาํเป็นตอ้งสนบัสนุนใหก้ารจดัการเลือกต ั%ง
เป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย ตลอดจนการรณรงค์สง่เสรมิ
ประชาธปิไตยและการเลือกต ั%งระดบัตา่ง ๆ โครงการตาม
แผนพฒันาเทศบาล  ยุทธศาสตร์การพฒันาการเมอืงการ
บรหิารและการบรกิารประชาชน 
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คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม จาํนวน 230,000 บาท                 

 

ประเภทรายจา่ยเพื�อบาํรุงรกัษาซอ่มแซมทรพัย์สนิ   
สาํหรบัเป็นคา่ใช้จา่ยในการจา้งซ่อมแซม หรือบาํรุงรกัษา
ทรพัย์สนิที�ชาํรุด เสยีหาย  หรือเสื�อมสภาพให้สามารถใช้
งานไดต้ามปกต ิ ท ั%งในสว่นครุภณัฑ์ (เชน่ รถยนต์ 
เครื�องปรบัอากาศ เครื�องโรเนียว เครื�องถา่ยเอกสาร เครื�อง
คอมพวิเตอร์ ฯลฯ)ที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้ง (เชน่ อาคาร
สาํนกังาน บา้นพกั ฯลฯ) และทรพัย์สนิอื�น (เชน่ อปุกรณ์
การปฏบิตังิานที�เป็นวสัดฯุลฯ) ในความดแูลรบัผดิชอบของ
สว่นการงานในสงักดัสาํนกัปลดัเทศบาล 

 

 

                 

      
คา่วสัดุคา่วสัดุคา่วสัดุคา่วสัดุ    รวมรวมรวมรวม    807,000807,000807,000807,000    บาทบาทบาทบาท                    

 
วสัดสุาํนกังาน จาํนวน 220,000 บาท                 

 

ประเภทคา่วสัดุสาํนกังาน สาํหรบัเป็นคา่จดัซื%อวสัดอุุปกรณ์
ปฏบิตังิานสาํนกังานของสว่นการงานตา่ง ๆ ในสงักดัสาํนกั
ปลดัเทศบาล   เชน่    กระดาษ  ลวดเย็บกระดาษ  สมดุ 
ดนิสอ ปากกา   แบบพมิพ์ตา่ง ๆ    เครื�องเขยีน หมกึ  
ตะแกรงวางเอกสาร     เครื�องเย็บกระดาษ กุญแจ    พระ
บรมฉายาลกัษณ์  ฯลฯ 

 

 

 
                

 
วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ จาํนวน 25,000 บาท                 

 

ประเภทคา่วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ  สาํหรบัเป็นคา่จดัซื%อวสัดุ
อปุกรณ์ไฟฟ้าและวทิยุใชใ้นกจิการของสว่นการงานใน
สงักดัสาํนกัปลดัเทศบาล เชน่  หลอดไฟ สายไฟ สวติซ์ไฟ 
เสาอากาศ   ไฟฉาย  ฯลฯ 

 

 

 
                

 
วสัดงุานบา้นงานครวั จาํนวน 40,000 บาท                 

 

ประเภทคา่วสัดุงานบา้นงานครวั  สาํหรบัจดัซื%อวสัดุ
อปุกรณ์เครื�องใช้งานบา้นตา่ง ๆ เชน่ ไมก้วาด  ไมข้นไก ่ 
ผา้ปโูตะ๊ นํ%ายาถูพื%น นํ%ายาลา้งจาน ถว้ยชาม แกว้นํ%า นํ%า
สะอาดสาํหรบัดื�ม มดี กระตกินํ%ารอ้น ฯลฯ ใชใ้นการกจิการ
ของสว่นการงานในสงักดัสาํนกัปลดัเทศบาล 

 

 

 
                

 วสัดกุอ่สรา้ง จาํนวน 35,000 บาท                 

 

ประเภทคา่วสัดกุอ่สรา้ง  สาํหรบัเป็นคา่จดัซื%อวสัดอุุปกรณ์
ตา่ง ๆ เชน่ อฐิ หนิ ปนู ทราย ไม ้เหล็ก กระเบื%อง เลื�อย 
สวา่น จอบ เสยีม ทอ่ อปุกรณ์ประปา อา่งลา้งมือ ฯลฯ ใชใ้น
การปฏบิตังิานหรือเพื�อการปรบัปรุง   ซอ่มแซมบาํรุงรกัษา
ทรพัย์สนิของสว่นการงานตา่ง ๆ   ในสงักดัสาํนกั
ปลดัเทศบาล 

 

 

                 

 
วสัดยุานพาหนะและขนสง่ จาํนวน 22,000 บาท                 

 

ประเภทคา่วสัดยุานพาหนะและขนสง่  สาํหรบัเป็นคา่จดัซื%อ
วสัดยุานพาหนะและขนสง่  เชน่  แบตเตอรี�   ยางรถ  หวั
เทียน   ตลบัลูกปืน  กระจกมองขา้ง  ไขควง  แมแ่รง  
ประแจเลื�อน   คมี นํ%ามนัเบรค ฯลฯ  ใชเ้ป็นอปุกรณ์หรือ
เพื�อการบาํรุงรกัษาและซ่อมแซมยานพาหนะและ
เครื�องจกัรกลในสว่นสาํนกัปลดัเทศบาล 

 

 

 
                

 
วสัดเุชื%อเพลงิและหลอ่ลื�น จาํนวน 260,000 บาท                 

 

ประเภทคา่วสัดเุชื%อเพลงิและหลอ่ลื�น สาํหรบัเป็นคา่จดัซื%อ
นํ%ามนัเชื%อเพลงิ และนํ%ามนัหลอ่ลื�นตา่ง ๆ ใชก้บัรถยนต์ 
ยานพาหนะและเครื�องจกัรกลในสว่นสาํนกัปลดัเทศบาล 
ฯลฯ 
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วสัดกุารเกษตร จาํนวน 15,000 บาท                 

 

ประเภทคา่วสัดกุารเกษตร  สาํหรบัเป็นคา่จดัซื%อวสัดุ
อปุกรณ์ปฏบิตังิานการเกษตรตา่ง ๆ  เชน่  พนัธ์ุพืช  ปุ๋ ย  
วสัดเุพาะชาํ  สารเคมกีาํจดัศตัรูพืช  สปรงิเกอร์  จอบ  ฯลฯ  
ใชใ้นการบาํรุง  รกัษา ปรบัปรุงและพฒันาบรเิวณ
สาํนกังานเทศบาล 

 

 

                 

 
วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ จาํนวน 10,000 บาท                 

 

ประเภทคา่วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ สาํหรบัเป็นคา่จดัซื%อ
วสัดอุุปกรณ์ใชเ้พื�อเผยแพร่ โฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 
ประกอบการปฏบิตังิานหรือปรบัปรุงงานของสว่นงานใน
สงักดัสาํนกัปลดัเทศบาล     เชน่ แผน่ป้าย  ส ี  พูก่นั   
กระดาษโปสเตอร์   ฟิล์ม   แถบบนัทกึเสยีงหรือภาพ   คา่
ลา้ง   อดัภาพ ฯลฯ 

 

 

 
                

 
วสัดคุอมพวิเตอร์ จาํนวน 170,000 บาท                 

 

ประเภทคา่วสัดุคอมพวิเตอร์   สาํหรบัเป็นคา่จดัซื%อวสัดุ
อปุกรณ์ใชป้ระกอบกบัเครื�องคอมพวิเตอร์ของสว่นการงาน
สาํนกัปลดัเทศบาล   เชน่  แผน่บนัทกึขอ้มลู  หวัพมิพ์   
แผน่กรองแสง   กระดาษตอ่เนื�อง   แป้นพมิพ์   เครื�องอา่น
และบนัทกึขอ้มลู โปรแกรมคอมพวิเตอร์ หมกึปริ%นเตอร์  
ฯลฯ 

 

 

                 

 วสัดอุื�น จาํนวน 10,000 บาท                 

 

ประเภทคา่วสัดุอื�น ๆ  สาํหรบัเป็นคา่วสัดอุื�น ๆ ใชใ้น
กจิการสว่นการงานสาํนกัปลดัเทศบาล เชน่ มเิตอร์นํ%า-
ไฟฟ้า ตะแกรง หวัเชื�อมแกส๊ ฯลฯ  

 

 
                

      
คา่สาธารณูปโภคคา่สาธารณูปโภคคา่สาธารณูปโภคคา่สาธารณูปโภค    รวมรวมรวมรวม    678,000678,000678,000678,000    บาทบาทบาทบาท                    

 คา่ไฟฟ้า จาํนวน 310,000 บาท                 

 

ประเภทคา่ไฟฟ้า  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่กระแสไฟฟ้า  และ
คา่ธรรมเนียม    บาํรุงรกัษามเิตอร์ไฟฟ้าสาํนกังาน อาคาร
สถานีขนสง่ผูโ้ดยสาร และบา้นพกั   อาคารที�ทาํการ   
อาคารจอดรถดบัเพลงิ  กรณีที�การไฟฟ้าเรียกเก็บจาก
เทศบาล เป็นตน้ 

 

 

 
                

 
คา่นํ%าประปา คา่นํ%าบาดาล จาํนวน 186,000 บาท                 

 

ประเภทคา่นํ%าประปา  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่นํ%าประปาที�ตดิต ั%ง
ไวใ้ชใ้นกจิการสาํนกังานเทศบาล อาคารสถานีขนสง่
ผูโ้ดยสาร บา้นพกั ตลอดจนคา่ธรรมเนียม คา่บาํรุงรกัษา
มเิตอร์ ใหก้บัการประปาภมูภิาคบรีุรมัย์ 

 

 

 
                

 
คา่บรกิารโทรศพัท์ จาํนวน 72,000 บาท                 

 

ประเภทคา่บรกิารโทรศพัท์  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่โทรศพัท์ที�
ใชใ้นราชการของสาํนกังานเทศบาลสว่นสาํนกัปลดัเทศบาล 
หรือเครือขา่ยเลขหมายกลางของเทศบาลและบา้นพกั  คา่
โทรศพัท์ที�ใชบ้รกิารอนิเตอร์เน็ตสาธารณะของเทศบาล 
ฯลฯ 

 

 

                 

 
คา่บรกิารไปรษณีย์ จาํนวน 100,000 บาท                 

 

ประเภทคา่บรกิารไปรษณีย์ สาํหรบัเป็นคา่จดัสง่ไปรษณีย์   
โทรเลข  ธนาณตั ิ คา่ดวงตรา ไปรษณียากร  ในกจิการ
ของเทศบาล 
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คา่บรกิารสื�อสารและโทรคมนาคม จาํนวน 10,000 บาท                 

 

ประเภทคา่บรกิารสื�อสารและโทรคมนาคม สาํหรบัจา่ยเป็น
คา่บรกิารทางดา้นโทรคมนาคม   โทรภาพ  โทรสาร   คา่
วทิยุตดิตามตวั  คา่วทิยุสื�อสาร   คา่สื�อสารผา่นดาวเทียม   
คา่ใชจ้า่ยเกี�ยวกบัการใชร้ะบบอนิเตอร์เน็ต และคา่สื�อสาร
อื�นๆ 

 

 

                 

  
งบลงทุนงบลงทุนงบลงทุนงบลงทุน    รวมรวมรวมรวม    300,000300,000300,000300,000    บาทบาทบาทบาท                    

      
คา่ที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้งคา่ที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้งคา่ที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้งคา่ที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้ง    รวมรวมรวมรวม    300,000300,000300,000300,000    บาทบาทบาทบาท                    

 คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้ง                     

 โครงการกอ่สรา้งปรบัปรุงป้ายทางเขา้สถานีขนสง่ผูโ้ดยสาร จาํนวน 300,000 บาท                 

 

ประเภทโครงการกอ่สรา้งปรบัปรุงป้ายทางเขา้สถานีขนสง่
ผูโ้ดยสาร  สาํหรบัเป็นคา่กอ่สรา้งปรบัปรุงป้ายทางเขา้
สถานีขนสง่ผูโ้ดยสาร  จาํนวน 2 จุด  ดา้นทศิตะวนัออก
ถนน       บลุาํดวน และดา้นทศิใตถ้นนธานี รายละเอยีด
ตามที�เทศบาลกาํหนด  (โครงการตามแผนพฒันาเทศบาล 
ยุทธศาสตร์การพฒันาการเมอืงการบรหิาร และการบรกิาร
ประชาชน) 

 

 

                 

  
งบรายจา่ยอื�งบรายจา่ยอื�งบรายจา่ยอื�งบรายจา่ยอื�นนนน    รวมรวมรวมรวม    60,00060,00060,00060,000    บาทบาทบาทบาท                    

      
รายจา่ยอื�นรายจา่ยอื�นรายจา่ยอื�นรายจา่ยอื�น    รวมรวมรวมรวม    60,00060,00060,00060,000    บาทบาทบาทบาท                    

 รายจา่ยอื�น จาํนวน 60,000 บาท                 

 

คา่ใชจ้า่ยตามโครงการประเมนิผลการปฏบิตังิานประจาํปี   
สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จา้ง/คา่ตอบแทนสถาบนั หน่วยงานหรือ
บคุคลภายนอกผูม้คีวามรูค้วามเชี�ยวชาญในการประเมนิผล
การปฏบิตัริาชการประจาํปีของเทศบาลในมติดิา้นตา่ง ๆ 
ตามแนวทางเป้าหมายและเกณฑ์ชี%วดัที�ระเบยีบที�เกี�ยวขอ้ง
กาํหนด รวมท ั%งการสาํรวจประเมนิประเมนิความพงึพอใจ
ของประชาชนตอ่งานบรกิารดา้นตา่ง ๆ ของเทศบาล 
(โครงการตามแผนพฒันาเทศบาล ยุทธศาสตร์การพฒันา
เมอืงการบรหิาร และการบรกิารประชาชน) 

 

 

                 

  งบเงนิอุดหนุนงบเงนิอุดหนุนงบเงนิอุดหนุนงบเงนิอุดหนุน    รวมรวมรวมรวม    30,00030,00030,00030,000    บาทบาทบาทบาท                    

      
เงนิอดุหนุนเงนิอดุหนุนเงนิอดุหนุนเงนิอดุหนุน    รวมรวมรวมรวม    30,00030,00030,00030,000    บาทบาทบาทบาท                    

 
เงนิอดุหนุนกจิการที�เป็นสาธารณประโยชน์ จาํนวน 30,000 บาท                 

 

ประเภทเงนิอดุหนุนใหก้บัหน่วยงานของรฐัหรือองค์กร
เอกชนในกจิการอนัเป็นสาธารณประโยชน์   สาํหรบัจา่ย
เป็นเงนิอดุหนุนใหก้บัสาํนกังานเหลา่กาชาดจงัหวดับุรีรมัย์  
(โครงการตามแผนพฒันาเทศบาล ยุทธศาสตร์การพฒันา
การเมอืงการบรหิาร และการบรกิารประชาชน) 

 

 

                 

    
งานวางแผนสถติแิละวชิาการงานวางแผนสถติแิละวชิาการงานวางแผนสถติแิละวชิาการงานวางแผนสถติแิละวชิาการ    รวมรวมรวมรวม    7,102,9607,102,9607,102,9607,102,960    บาทบาทบาทบาท                    

  งบบุคลากรงบบุคลากรงบบุคลากรงบบุคลากร    รวมรวมรวมรวม    3,185,9603,185,9603,185,9603,185,960    บาทบาทบาทบาท                    

      
เงนิเดอืนเงนิเดอืนเงนิเดอืนเงนิเดอืน    ((((ฝ่ายประจาํ)ฝ่ายประจาํ)ฝ่ายประจาํ)ฝ่ายประจาํ)    รวมรวมรวมรวม    3,185,9603,185,9603,185,9603,185,960    บาทบาทบาทบาท                    

 
เงนิเดอืนพนกังาน จาํนวน 2,510,160 บาท                 

 

ประเภทเงนิเดอืนพนกังาน  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิเดอืนและ
เงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนประจาํปีใหก้บัพนกังานเทศบาลใน
สงักดัสว่นตา่งๆของกองวชิาการและแผนงาน   ตามที�
กฎหมาย/ระเบยีบกาํหนด 
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เงนิเพิ�มตา่ง ๆ ของพนกังาน จาํนวน 121,200 บาท                 

 

ประเภทเงนิเพิ�มตา่งๆ   สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิเพิ�ม
คา่ตอบแทนในลกัษณะตา่งๆ ตามอตัราที�กฎหมาย/ระเบยีบ
กาํหนด   อนัไดแ้กเ่งนิเพิ�มคา่ตอบแทนรายเดอืนผูบ้รหิาร  
สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ตอบแทนรายเดอืนสาํหรบัพนกังาน
สงักดักองวชิาการและแผนงาน  ที�ไดร้บัเงนิประจาํ
ตาํแหน่งตามกฎหมายวา่ดว้ยเงนิเดอืนและเงนิประจาํ
ตาํแหน่ง  ซึ�งมสีทิธไิดร้บัคา่ตอบแทนเป็นรายเดอืนเทา่กบั
อตัราเงนิประจาํตาํแหน่งที�ไดร้บัอยูเ่ดมิ 

 

 

 
                

 เงนิประจาํตาํแหน่ง จาํนวน 67,200 บาท                 

 

ประเภทเงนิประจาํตาํแหน่งของผูบ้รหิาร สาํหรบัจา่ยเป็น
เงนิประจาํตาํแหน่งของผูบ้รหิารสาํหรบัพนกังานสาย
ผูบ้รหิาร สงักดักองวชิาการและแผนงาน ตามอตัราที�
กฎหมาย/ระเบยีบกาํหนด 

 

 

                 

 คา่จา้งลูกจา้งประจาํ จาํนวน 207,900 บาท                 

 

ประเภทคา่จา้งลูกจา้งประจาํ สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิคา่จา้งและ
เงนิปรบัปรุงคา่จา้งประจาํปีใหก้บัลูกจา้งประจาํในสว่นของ
กองวชิาการและแผนงาน ตามอตัราที�กฎหมาย/ระเบยีบ
กาํหนด 

 

 

                 

 คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 243,500 บาท                 

 

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง   สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิเดอืนหรือ
คา่จา้งของพนกังานจา้งในสงักดัสว่นงานตา่ง ๆ ของกอง
วชิาการและแผนงาน ตามบอตัราที�กฎหมาย/ระเบยีบ
กาํหนด 

 

 

                 

 เงนิเพิ�มตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จาํนวน 36,000 บาท                 

 

เงนิเพิ�มคา่ครองชีพช ั�วคราวของพนกังานจา้ง   สาํหรบัจ่าย
เป็นเงนิเพิ�มคา่ครองชีพช ั�วคราวใหพ้นกังานจา้งในสงักดั
สว่นงานตา่ง ๆ ของกองวชิาการและแผนงาน     ตามอตัรา
ที�กฎหมาย/ระเบยีบกาํหนด 

 

 

                 

  งบดาํเนิงบดาํเนิงบดาํเนิงบดาํเนินงานนงานนงานนงาน    รวมรวมรวมรวม    1,359,0001,359,0001,359,0001,359,000    บาทบาทบาทบาท                    

      
คา่ตอบแทนคา่ตอบแทนคา่ตอบแทนคา่ตอบแทน    รวมรวมรวมรวม    244,000244,000244,000244,000    บาทบาทบาทบาท                    

 
คา่เบี%ยประชุม จาํนวน 10,000 บาท                 

 

ประเภทคา่เบี%ยประชุม    สาํหรบัจา่ยเป็นคา่เบี%ยประชุม
ใหก้บัคณะกรรมการตา่ง ๆ เกี�ยวกบัการมสีว่นรว่มในการ
พฒันาเทศบาล      ตามระเบยีบของทางราชการ 

 

 

                 

 คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 65,000 บาท                 

 

ประเภทคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ  
สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลา
ราชการ หรือคา่อาหารทาํการนอกเวลาใหก้บัผูท้ี �ไดร้บั
คาํส ั�งใหม้าปฏบิตังิานเรง่ดว่นนอกเวลาราชการ    อนัเป็น
ภารกจิหน้าที�ของกองวชิาการและแผนงาน   ตามระเบยีบ
ของทางราชการ 

 

 

 
                

 
คา่เชา่บา้น จาํนวน 144,000 บาท                 

 

ประเภทคา่เชา่บา้น    สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิคา่เชา่บา้นให้กบั
พนกังานในสว่นกองวชิาการและแผนงานผูม้สีทิธติาม
ระเบยีบของทางราชการ 
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เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จาํนวน 25,000 บาท                 

 

ประเภทเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิ
ชว่ยเหลือการศกึษาบตุรใหก้บัพนกังานเทศบาลและลูกจา้ง
ในสว่นกองวชิาการและแผนงาน ผูม้สีทิธติามระเบยีบของ
ทางราชการ 

 

 

 
                

      
คา่ใชส้อยคา่ใชส้อยคา่ใชส้อยคา่ใชส้อย    รวมรวมรวมรวม    585,000585,000585,000585,000    บาทบาทบาทบาท                    

 
รายจา่ยเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบรกิาร จาํนวน 300,000 บาท                 

 

ประเภทรายจา่ยเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบรกิาร  สาํหรบัเป็น
คา่ใชจ้า่ยลกัษณะตา่งๆ เพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบรกิารในการ
ปฏบิตังิานของกองวชิาการและแผนงาน  เชน่ คา่จา้งพมิพ์
เอกสาร เขา้ปกเย็บเลม่เอกสารแผนพฒันา งบประมาณ
รายจา่ยประจาํปี คา่จา้งพมิพ์และเขา้เลม่เอกสาร/หนงัสือ
รายงานกจิการเทศบาลประจาํปี เอกสาร/แผน่พบัแนะนํา
เทศบาลและการตดิตอ่งานเทศบาล/หรือเอกสาร
ประชาสมัพนัธ์อื�นๆ คา่ระวางบรรทุก  คา่เชา่ทรพัย์สนิ คา่
โฆษณาและเผยแพร ่คา่บอกรบัเอกสาร คา่จา้งเหมาบรกิาร 
คา่ธรรมเนียมตา่งๆ คา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินคดตีามคาํ
พพิากษา คา่ธรรมเนียมศาล คา่ใชจ้า่ยเกี�ยวกบัการ
ดาํเนินคดตีา่งๆ เชน่ คา่คดัสาํเนา คา่รบัรองสาํเนาเอกสาร
ตา่งๆ เงนิรางวลั  คา่จา้งทนาย เป็นตน้ 

 

 

                 

 
รายจา่ยเกี�ยวเนื�องกบัการปฏบิตัริาชการที�ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอื�นๆ  

  
 

                

 
ค่�าใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 100,000 บาท                 

 

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในและนอก
ราชอาณาจกัร   สาํหรบัเป็นคา่ใชจ้า่ย  เชน่  คา่เบี%ยเลี%ยง  
คา่เชา่ที�พกั คา่พาหนะ และคา่ใชจ้า่ยอื�นที�เกี�ยวเนื�องกบัการ
ปฏบิตัริาชการในการเดนิทางไปราชการของพนกังาน
เทศบาลและลูกจา้งเกี�ยวกบัภารกจิหน้าที�ของกองวชิาการ
และแผนงาน 

 

 

 
                

 
โครงการจดัเก็บขอ้มลูพื%นฐานเพื�อนําไปใช้ประโยชน์ในการ
วางแผนพฒันาทอ้งถิ�น 

จาํนวน 60,000 บาท                 

 

คา่ใชจ้า่ยตามโครงการจดัเก็บขอ้มูลพื%นฐานเพื�อนําไปใช้
ประโยชน์ในการวางแผนพฒันาทอ้งถิ�น  สาํหรบัเป็น
คา่ใชจ้า่ยในการจดัเก็บขอ้มูลพื%นฐานทุกครวัเรือนในเขต
เทศบาลเมอืงบุรีรมัย์ เพื�อนําขอ้มลูที�ไดไ้ปใชป้ระโยชน์ใน
การวางแผนพฒันาทอ้งถิ�น (โครงการตามแผนพฒันา
เทศบาล ยุทธศาสตร์การเมอืง การบรหิาร และการบรกิาร
ประชาชน) 

 

 

 
                

 
โครงการจดัประชุมประชาคมเมอืงเพื�อทบทวนและปรบัปรุง
แผนพฒันาเทศบาล จาํนวน 45,000 บาท                 

 

คา่ใชจ้า่ยตามโครงการจดัประชุมประชาคมเมอืงเพื�อ
ทบทวนและปรบัปรุงแผนพฒันาเทศบาล   สาํหรบัเป็น
คา่ใชจ้า่ยในการจดัการประชุมประชาคมเมือง   เพื�อระดม
ความเห็น รบัฟงัปญัหา ความตอ้งการจากประชาชน และ
หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งในการทบทวน   และปรบัปรุง
แผนพฒันาเทศบาล  (โครงการตามแผนพฒันาเทศบาล 
ยุทธศาสตร์การพฒันาการเมอืง การบรหิารและการบรกิาร
ประชาชน) 
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โครงการจดัเวที "สภาเมอืง" เพื�อสง่เสรมิการมสีว่นรว่มของ
ประชาชนในดา้นการเมืองและการบรหิารงานของเทศบาล จาํนวน 30,000 บาท                 

 

คา่ใชจ้า่ยตามโครงการจดัเวที “สภาเมือง”  สาํหรบัเป็น
คา่ใชจ้า่ยในการจดัเวทีสภาเมอืง เพื�อสง่เสรมิการมสีว่น
รว่มของประชาชน และทุกภาคสว่นการพฒันา  ในการ
รว่มแสดงความคดิเห็น รว่มกาํหนดแนวทางในการพฒันา
ทอ้งถิ�น (โครงการตามแผนพฒันาเทศบาล ยุทธศาสตร์การ
พฒันาสงัคม ความม ั�นคงของมนุษย์และความเขม้แข็งของ
ชุมชน) 

 

 

                 

 คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม จาํนวน 50,000 บาท                 

 

ประเภทรายจา่ยเพื�อบาํรุงรกัษาหรือซ่อมแซมทรพัย์สนิ  
สาํหรบัเป็นคา่ใช้จา่ยในการซอ่มแซมหรือบาํรุงรกัษา
ทรพัย์สนิที�ชาํรุดเสยีหายหรือเสื�อมสภาพที�อยูใ่นความดูแล
รบัผดิชอบของกองวชิาการและแผนงาน ท ั%งในสว่นที�เป็น
ครุภณัฑ์ เชน่ เครื�องเสยีง เครื�องคอมพวิเตอร์   เครื�อง
พมิพ์ดดี อุปกรณ์เสยีงตามสาย ฯลฯ สิ�งกอ่สรา้ง เชน่ หอ
กระจายขา่ว ฯลฯ และทรพัย์สนิอื�นๆ เชน่ วสัดอุุปกรณ์
ปฏบิตังิานตา่งๆ 

 

 

 
                

      
คา่วสัดุคา่วสัดุคา่วสัดุคา่วสัดุ    รวมรวมรวมรวม    210,000210,000210,000210,000    บาทบาทบาทบาท                    

 
วสัดสุาํนกังาน จาํนวน 70,000 บาท                 

 

ประเภทคา่วสัดุสาํนกังาน  สาํหรบัเป็นคา่จดัซื%อวสัดุ
อปุกรณ์ปฏบิตังิานสาํนกังานในสว่นกองวชิาการและ
แผนงาน เชน่ กระดาษไข กระดาษโรเนียว แบบพมิพ์   
เครื�องเขยีน เครื�องเย็บกระดาษ แฟ้ม ฯลฯ 

 

 

 
                

 
วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ จาํนวน 10,000 บาท                 

 

ประเภทคา่วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ  สาํหรบัเป็นคา่จดัซื%อวสัดุ
อปุกรณ์ไฟฟ้าและวทิยุตา่ง ๆ ใชใ้นการปฏบิตังิานหรือ
ทดแทนของเดมิที�ชาํรุดในสว่นงานที�รบัผดิชอบของกอง
วชิาการและแผนงาน เชน่ อปุกรณ์เครื�องเสยีงตามสาย 
สายไฟ ปล ัaกไฟ หลอดวทิยุ ลาํโพง ไมโครโฟน   หวัแรง้
ไฟฟ้า หมอ้แปลงไฟฟ้า ฯลฯ 

 

 

 
                

 วสัดงุานบา้นงานครวั จาํนวน 10,000 บาท                 

 

ประเภทคา่วสัดุงานบา้นงานครวั   สาํหรบัเป็นคา่จดัซื%อวสัดุ
จาํพวก แปรง   ไมก้วาด   แกว้นํ%า   นํ%าสะอาดสาํหรบัดื�ม 
กระตกินํ%า  
กาตม้นํ%า ฯลฯ    ในกจิการของกองวชิาการและแผนงาน 

 

 

                 

 วสัดยุานพาหนะและขนสง่ จาํนวน 10,000 บาท                 

 

ประเภทคา่วสัดยุานพาหนะและขนสง่  สาํหรบัเป็นคา่จดัซื%อ
วสัดอุุปกรณ์ อะไหล่ ชิ%นสว่นรถยนต์ ยานพาหนะของกอง
วชิาการและแผนงาน เชน่ ยางรถยนต์   แบตเตอรี� นํ%ามนั
เบรก แมแ่รง ประแจเลื�อน ฯลฯ 

 

 

                 

 วสัดเุชื%อเพลงิและหลอ่ลื�น จาํนวน 40,000 บาท                 

 

ประเภทคา่วสัดเุชื%อเพลงิและหลอ่ลื�น   สาํหรบัเป็นคา่จดัซื%อ
นํ%ามนัเชื%อเพลงิและนํ%ามนัหลอ่ลื�นตา่งๆ ใชก้บัรถยนต์หรือ
ยานพาหนะที�อยูใ่นความดแูลรบัผดิชอบของ   กองวชิาการ
และแผนงาน 
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วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ จาํนวน 20,000 บาท                 

 

ประเภทคา่วสัดโุฆษณาและเผยแพร่  สาํหรบัเป็นคา่จดัซื%อ
วสัดอุุปกรณ์ใชเ้พื�อการเผยแพรโ่ฆษณาและประชาสมัพนัธ์
กจิการของเทศบาลหรือใชใ้นการปฏบิตังิานของ กอง
วชิาการและแผนงาน   เชน่ ไมอ้ดั   กระดาษโปสเตอร์   ส ี  
พูก่นั   ฟิล์ม ลา้งอดัขยาย แถบบนัทกึเสยีงและภาพ    เลนส์
ซูมอุปกรณ์กลอ้งถา่ยภาพ   ฯลฯ 

 

 

 
                

 
วสัดคุอมพวิเตอร์ จาํนวน 50,000 บาท                 

 

ประเภทคา่วสัดุคอมพวิเตอร์  สาํหรบัเป็นคา่จดัซื%อวสัดุ
อปุกรณ์ ประกอบเครื�องคอมพวิเตอร์ใชเ้พื�อการปฏบิตังิาน
ของกองวชิาการและแผนงาน เชน่ โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
เมา้ส์ คย์ีบอร์ด เครื�องอา่นและบนัทกึขอ้มลู หวัพมิพ์ แถบ
พมิพ์  ฯลฯ 

 

 

                 

      
คา่สาธารณูปโภคคา่สาธารณูปโภคคา่สาธารณูปโภคคา่สาธารณูปโภค    รวมรวมรวมรวม    320,000320,000320,000320,000    บาทบาทบาทบาท                    

 คา่ไฟฟ้า จาํนวน 40,000 บาท                 

 

ประเภทคา่ไฟฟ้า  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่กระแสไฟฟ้าตลอดจน
คา่บาํรุงรกัษามเิตอร์ไฟฟ้าเสยีงตามสายตามจุดตา่ง ๆ ใน
เขตเทศบาล  

 

 
                

 คา่บรกิารโทรศพัท์ จาํนวน 10,000 บาท                 

 
ประเภทคา่โทรศพัท์   สาํหรบัจา่ยเป็นคา่โทรศพัท์ภายนอก
เพื�อตดิตอ่ราชการตา่ง ๆ ของกองวชิาการและแผนงาน  

 

 
                

 
คา่บรกิารสื�อสารและโทรคมนาคม จาํนวน 270,000 บาท                 

 

ประเภทคา่โทรคมนาคม   สาํหรบัเป็นคา่บรกิาร
โทรคมนาคม คา่ใชจ้า่ยเกี�ยวกบัคา่บรกิารอนิเตอร์เน็ต
ความเร็วสงู คา่เชา่พื%นที�เว็บไซต์และคา่จดโดเมนเนม  และ
คา่สื�อสารอื�นๆ ของเทศบาล 

 

 

 
                

  
งบลงทุนงบลงทุนงบลงทุนงบลงทุน    รวมรวมรวมรวม    2,558,0002,558,0002,558,0002,558,000    บาทบาทบาทบาท                    

      
คา่ครุภณัฑ์คา่ครุภณัฑ์คา่ครุภณัฑ์คา่ครุภณัฑ์    รวมรวมรวมรวม    2,558,0002,558,0002,558,0002,558,000    บาทบาทบาทบาท                    

 ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่                     

 รถกระบะบรรทุกเครื�องยนต์ดเีซล ขนาด 1 ตนั จาํนวน 1 คนั จาํนวน 688,000 บาท                 

 

สาํหรบัจดัซื%อรถกระบะบรรทุก เครื�องยนต์ดเีซล   ขนาด    
1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสบูไมต่ํ�ากวา่ 2,400 ซีซี ขบัเคลื�อน 
2 ลอ้ แบบมชีอ่งวา่งดา้นหลงัคนขบั (Cab) (โครงการตาม
แผนพฒันาเทศบาล ยุทธศาสตร์การพฒันาการเมอืง  การ
บรหิารและการบรกิารประชาชน) 

 

 

 
                

 
ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ 

 
  

 
                

 
เครื�องเสยีงภาคสนาม จาํนวน 1 ชุด จาํนวน 100,000 บาท                 

 

สาํหรบัเป็นคา่จดัซื%อเครื�องเสยีงภาคสนาม  อนั
ประกอบดว้ย  ลาํโพงขนาด 15 นิ%ว จาํนวน 4 ตวั พรอ้มขา
ต ั%ง  มิaกเซอร์ 22 ชอ่ง (Channel) จาํนวน  1 ตวั   พรอ้ม
เพาเวอร์แอมป์ จาํนวน 1 ตวั  และไมค์ลอย จาํนวน  1 ชุด   
(โครงการตามแผนพฒันาเทศบาล ยุทธศาสตร์การพฒันา
การเมอืง  การบรหิารและการบรกิารประชาชน) 

 

 

 
                

 ชุดรบัสญัญาณชนิดไรส้าย จาํนวน 22 ชุด จาํนวน 1,300,000 บาท                 

 

สาํหรบัเป็นคา่จดัซื%อชุดรบัสญัญาณชนิดไรส้าย จาํนวน  
 22 ชุด อนัประกอบดว้ย เครื�องรบัวทิยุชนิดแบง่กลุม่และ
เพิ�มลดเสยีงไดเ้ป็นรายตวัจากเครื�องสง่  สายอากาศสาํหรบั
ภาครบั  ลาํโพงฮอร์นขนาดไมน้่อยกวา่ 15 นิ%ว  ปากและ 
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ไสล้าํโพงทาํดว้ยอลูมเินียม พรอ้มฝาครอบกนันํ%าดา้นหลงั
ลาํโพง กาํลงัขบัไมน้่อยกวา่ 60 วตัต์   ชุดละ 2 ตวั  แผง
รองรบัสาํหรบัยดึเครื�องรบัวทิยุ พรอ้มน๊อตยดึ  กลอ่งใส่
อปุกรณ์และสวทิช์ตดัไฟ (โครงการตามแผนพฒันา
เทศบาล  ยุทธศาสตร์การพฒันาการเมอืง  การบรหิารและ
การบรกิารประชาชน) 

 ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร ่                     

 
พาเวอร์แอมป์ จาํนวน 1 เครื�อง จาํนวน 44,000 บาท                 

 

สาํหรบัเป็นคา่จดัซื%อเครื�องเสยีงประจาํรถประชาสมัพนัธ์  
รายการพาเวอร์แอมป์  จาํนวน  1 เครื�อง (โครงการตาม
แผนพฒันาเทศบาล  ยุทธศาสตร์การพฒันาการเมอืง  การ
บรหิารและการบรกิารประชาชน) 

 

 

 
                

 
ไมโครโฟน จาํนวน 2 ตวั จาํนวน 8,000 บาท                 

 

สาํหรบัเป็นคา่จดัซื%อเครื�องเสยีงประจาํรถประชาสมัพนัธ์  
รายการไมโครโฟน  จาํนวน  2 ตวั  (โครงการตาม
แผนพฒันาเทศบาล  ยุทธศาสตร์การพฒันาการเมอืง  การ
บรหิารและการบรกิารประชาชน) 

 

 

 
                

 
ลาํโพงฮอร์น จาํนวน 6 ตวั จาํนวน 18,000 บาท                 

 

สาํหรบัเป็นคา่จดัซื%อเครื�องเสยีงประจาํรถประชาสมัพนัธ์  
รายการลาํโพงฮอร์น  จาํนวน  6 ตวั  (โครงการตาม
แผนพฒันาเทศบาล  ยุทธศาสตร์การพฒันาการเมอืง  การ
บรหิารและการบรกิารประชาชน) 

 

 

 
                

 
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 

 
  

 
                

 
คา่จดัหาครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์และตดิต ั%งระบบอนิเตอร์เน็ต
ภายในอาคารสาํนกังานเทศบาลเมอืงบรีุรมัย์ จาํนวน 1 ระบบ จาํนวน 400,000 บาท                 

 

สาํหรบัเป็นคา่จดัหาครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์และตดิต ั%งระบบ
อนิเตอร์เน็ตภายในอาคารสาํนกังานเทศบาลเมอืงบุรีรมัย์                
จาํนวน 1 ระบบ  เพื�อจดัหาครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์   
อปุกรณ์เครือขา่ย   เครื�องคอมพวิเตอร์แมข่า่ย (server)  
อปุกรณ์กระจายสญัญาณ   เครื�องสาํรองไฟฟ้า ระบบ
บรหิารจดัการเครือขา่ยและจดัเก็บขอ้มูลการใชง้านของ
ผูใ้ชต้าม พ.ร.บ.คอมพวิเตอร์ พ.ศ. 2550 โดยดาํเนินการ
ตามโครงการจดัหาครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์และตดิต ั%งระบบ
อนิเตอร์เน็ตภายในสาํนกังานเทศบาลเมอืงบุรีรมัย์  
(โครงการตามแผนพฒันาเทศบาล ยุทธศาสตร์การพฒันา
การเมอืง  การบรหิารและการบรกิารประชาชน) 

 

 

                 

    
งานบรหิารงานคลงังานบรหิารงานคลงังานบรหิารงานคลงังานบรหิารงานคลงั    รวมรวมรวมรวม    7,504,6007,504,6007,504,6007,504,600    บาทบาทบาทบาท                    

  งบบุคลากรงบบุคลากรงบบุคลากรงบบุคลากร    รวมรวมรวมรวม    5,612,4005,612,4005,612,4005,612,400    บาทบาทบาทบาท                    

      
เงนิเดอืนเงนิเดอืนเงนิเดอืนเงนิเดอืน    ((((ฝ่ายประจาํ)ฝ่ายประจาํ)ฝ่ายประจาํ)ฝ่ายประจาํ)    รวมรวมรวมรวม    5,612,4005,612,4005,612,4005,612,400    บาทบาทบาทบาท                    

 
เงนิเดอืนพนกังาน จาํนวน 3,263,000 บาท                 

 

ประเภทเงนิเดอืนพนกังาน   สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิเดอืนและ
เงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนประจาํปีใหก้บัพนกังานเทศบาลใน
สว่นกองคลงั ตามอตัราที�กฎหมาย/ระเบยีบกาํหนด 

 

 

                 

 
เงนิเพิ�มตา่ง ๆ ของพนกังาน จาํนวน 67,200 บาท                 

 

ประเภทเงนิเพิ�มตา่ง ๆ สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ตอบแทนราย
เดอืนสาํหรบัพนกังานเทศบาลสงักดักองคลงัที�ไดร้บัเงนิ
ประจาํตาํแหน่ง  ตามกฎหมายวา่ดว้ยเงนิเดอืนและเงนิ
ประจาํตาํแหน่ง  และมสีทิธไิดร้บัคา่ตอบแทนรายเดอืน 
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เทา่กบัเงนิประจาํตาํแหน่งที�ไดร้บัอยูเ่ดมิ ตามที�กฎหมาย/
ระเบยีบกาํหนด 

 
เงนิประจาํตาํแหน่ง จาํนวน 67,200 บาท                 

 

ประเภทเงนิประจาํตาํแหน่งของผูบ้รหิาร สาํหรบัจา่ยเป็น
เงนิประจาํตาํแหน่งของผูบ้รหิารสาํหรบัพนกังานสาย
ผูบ้รหิาร  สงักดักองคลงั ตามที�กฎหมาย/ระเบยีบกาํหนด 

 

 

 
                

 คา่จา้งลูกจา้งประจาํ จาํนวน 240,000 บาท                 

 

ประเภทคา่จา้งลูกจา้งประจาํ  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิคา่จา้งและ
เงนิปรบัปรุงคา่จา้งประจาํปีใหก้บัลูกจา้งประจาํในสว่นกอง
คลงั ตามอตัราที�กฎหมาย/ระเบยีบกาํหนด  

 

 
                

 คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 1,891,000 บาท                 

 

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิเดอืนหรือ
คา่จา้งของพนกังานจา้งในสงักดัสว่นงานตา่ง ๆ ของกอง
คลงั ตามอตัราที�กฎหมาย/ระเบยีบกาํหนด  

 

 
                

 
เงนิเพิ�มตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จาํนวน 84,000 บาท                 

 

เงนิเพิ�มคา่ครองชีพช ั�วคราวของพนกังานจา้ง  สาํหรบัจา่ย
เป็นเงนิเพิ�มคา่ครองชีพช ั�วคราวใหพ้นกังานจา้งในสงักดั
สว่นงานตา่ง ๆ ของกองคลงั   ตามอตัราที�กฎหมาย/
ระเบยีบกาํหนด 

 

 

 
                

  
งบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงาน    รวมรวมรวมรวม    1,842,2001,842,2001,842,2001,842,200    บาทบาทบาทบาท                    

      
คา่ตอบแทนคา่ตอบแทนคา่ตอบแทนคา่ตอบแทน    รวมรวมรวมรวม    313,000313,000313,000313,000    บาบาบาบาทททท                    

 
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิ�น จาํนวน 50,000 บาท                 

 

ประเภทคา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ�น   สาํหรบัเป็นคา่ตอบแทน
กรรมการชุมชน/ผูแ้ทนชุมชนในการตรวจรบังานจา้ง ฯลฯ 

 

 

 
                

 คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 100,000 บาท                 

 

ประเภทคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ  
สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลา
ราชการ หรือคา่อาหารทาํการนอกเวลาใหก้บัผูท้ี �ไดร้บั
คาํส ั�งใหม้าปฏบิตังิานเรง่ดว่นนอกเวลาราชการอนัเป็น
ภารกจิหน้าที�ของกองคลงั ตามระเบยีบของทางราชการ 

 

 

 
                

 
คา่เชา่บา้น จาํนวน 102,000 บาท                 

 

ประเภทคา่เชา่บา้น สาํหรบัจ่ายเป็นเงนิคา่เชา่บา้นใหก้บั
พนกังานเทศบาลในสว่นกองคลงัผูม้สีทิธติามระเบยีบของ
ทางราชการ 

 

 

 
                

 เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จาํนวน 61,000 บาท                 

 

ประเภทเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิ
ชว่ยเหลือการศกึษาบตุรใหก้บัพนกังานเทศบาลและลูกจา้ง
ในสว่นกองคลงั และพนกังานเทศบาลผูร้บับาํนาญตามสทิธิ
และระเบยีบของทางราชการ 

 

 

                 

      
คา่ใชส้อยคา่ใชส้อยคา่ใชส้อยคา่ใชส้อย    รวมรวมรวมรวม    469,200469,200469,200469,200    บาทบาทบาทบาท                    

 
รายจา่ยเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบรกิาร จาํนวน 20,000 บาท                 

 

ประเภทรายจา่ยเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบรกิาร สาํหรบัเป็น
คา่ใชจ้า่ยเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบรกิารลกัษณะตา่ง ๆ ที�เกี�ยวกบั
การปฏบิตังิานในสว่นกองคลงั  เชน่  คา่รบัวารสาร คา่
หนงัสอืระเบยีบกฎหมาย คา่เย็บเลม่  เขา้ปกหนงัสอื  คา่
ระวางบรรทุก  คา่ธรรมเนียมรบัสง่ขอ้มลู  คา่ธรรมเนียม
การออกใบเสร็จรบัเงนิ (ตามโครงการความรว่มมอืการ
ชาํระภาษีทอ้งถิ�นผา่นธนาคาร)  คา่ธรรมเนียมอื�น ๆ   
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คา่โฆษณาและเผยแพร่  คา่เชา่ทรพัย์สนิ คา่จา้งเหมา
บรกิาร และคา่ประกนัภยัรถยนต์ ฯลฯ 

 
รายจา่ยเกี�ยวเนื�องกบัการปฏบิตัริาชการที�ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอื�นๆ                     

 
คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 100,000 บาท                 

 

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในและนอก
ราชอาณาจกัร สาํหรบัเป็นคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ เชน่ คา่เบี%ยเลี%ยง 
คา่เชา่ที�พกั คา่พาหนะ คา่ลงทะเบยีน และคา่ใชจ้า่ยอื�น ๆ ที�
เกี�ยวเนื�องกบัการปฏบิตัริาชการในการเดนิทางไปราชการ
ของพนกังาน ลูกจา้งหรือบุคคลที�เกี�ยวขอ้งอนัภารกจิที�
เกี�ยวขอ้งกบักองคลงั ตามระเบยีบของทางราชการ 

 

 

                 

 
โครงการบนัทกึขอ้มลูแผนที�ภาษีและทะเบยีนทรพัย์สนิเขา้สู่
ระบบ GIS 

จาํนวน 199,200 บาท                 

 

คา่ใชจ้า่ยตามโครงการบนัทกึขอ้มลูแผนที�ภาษีและทะเบยีน
ทรพัย์สนิเขา้สูร่ะบบ  GIS  สาํหรบัเป็นคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ ใน
การบนัทกึขอ้มลูแผนที� ฯ เชน่ คา่จา้งเหมาออกสาํรวจและ
บนัทกึขอ้มลูแผนที�ภาษีและทะเบยีนทรพัย์สนิ คา่อาหารทาํ
การนอกเวลา คา่วสัดอุุปกรณ์ คา่จดัทาํเอกสารในการ
จดัเก็บขอ้มูลภาษีประเภทตา่งๆ และคา่ใช้จา่ยอื�นๆ ที�
เกี�ยวขอ้ง   (โครงการตามแผนพฒันาเทศบาล   
ยุทธศาสตร์การพฒันาการเมอืง การบรหิารและการบรกิาร
ประชาชน) 

 

 

                 

 
โครงการมอบใบประกาศเกียรตคิณุสาํหรบัผูม้าชาํระภาษี
ประจาํปีภายในกาํหนด 

จาํนวน 50,000 บาท                 

 

คา่ใชจ้า่ยตามโครงการมอบใบประกาศหรือโลเ่กียรตคิุณ
สาํหรบัผูม้าชาํระภาษีประจาํปีภายในกาํหนด สาํหรบัเป็น
คา่ใชจ้า่ยในการจดัทาํใบประกาศหรือโลเ่กียรตคิณุสาํหรบั
ผูม้าชาํระภาษีประจาํปี  2559  (โครงการตามแผนพฒันา
เทศบาล ยุทธศาสตร์การพฒันาการเมอืง การบรหิารและ
การบรกิารประชาชน) 

 

 

 
                

 
โครงการออกสาํรวจผูท้ี�อยูใ่นขา่ยเสยีภาษีแตย่งัไมไ่ดยื้�นแบบ
แสดงรายการภาษี จาํนวน 50,000 บาท                 

 

คา่ใชจ้า่ยตามโครงการออกสาํรวจผูท้ี�อยูใ่นขา่ยเสยีภาษีแต่
ยงัไมไ่ดยื้�นแบบแสดงรายการเสยีภาษี  สาํหรบัเป็น
คา่ใชจ้า่ย  ตา่ง ๆ ในการออกสาํรวจเรง่รดัการชาํระภาษี
ประจาํปี  และแจง้เตอืนผูเ้สียภาษี  เชน่  คา่จา้งเหมา  
คา่อาหาร  คา่อาหารวา่ง  คา่เครื�องดื�ม  คา่วสัดอุุปกรณ์ 
ฯลฯ (โครงการตามแผนพฒันาเทศบาล ยุทธศาสตร์การ
พฒันาการเมอืง การบรหิารและการบรกิารประชาชน) 

 

 

 
                

 
คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม จาํนวน 50,000 บาท                 

 

ประเภทรายจา่ยเพื�อบาํรุงรกัษาหรือซ่อมแซมทรพัย์สนิ  
สาํหรบัเป็นคา่ใช้จา่ยในการซอ่มแซมหรือบาํรุงรกัษา
ทรพัย์สนิที�ชาํรุด เสยีหาย หรือเสื�อมสภาพ ท ั%งในสว่นที�เป็น
ครุภณัฑ์  เชน่ เครื�องปรบัอากาศ  เครื�องคอมพวิเตอร์  
เครื�องพมิพ์ดดี  เครื�องคดิเลข  รถจกัรยานยนต์  รถยนต์  
ฯลฯ  และทรพัย์สนิอื�น  เชน่ วสัดอุปุกรณ์การปฏบิตังิาน
ตา่ง ๆ ในความดแูลรบัผดิชอบของกองคลงั 
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คา่วสัดุคา่วสัดุคา่วสัดุคา่วสัดุ    รวมรวมรวมรวม    1,040,0001,040,0001,040,0001,040,000    บาทบาทบาทบาท                    

 
วสัดสุาํนกังาน จาํนวน 600,000 บาท                 

 

ประเภทคา่วสัดุสาํนกังาน   สาํหรบัเป็นคา่จดัซื%อวสัดุ
อปุกรณ์ปฏบิตังิานสาํนกังานในสว่นกองคลงั  เชน่   
กระดาษ   กระดาษไข   หมกึโรเนียว  ใบเสร็จรบัเงนิ   
แบบพมิพ์  เครื�องเขยีน   แฟ้มใสเ่อกสาร  ตรายาง  หมกึ
เครื�องถา่ยเอกสาร  ฯลฯ 

 

 

                 

 
วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ จาํนวน 20,000 บาท                 

 
ประเภทคา่วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ   สาํหรบัเป็นคา่ใช้จา่ยใน
การจดัซื%อวสัดุไฟฟ้าทุกชนิดและวสัดอุื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง  

 

 
                

 วสัดงุานบา้นงานครวั จาํนวน 40,000 บาท                 

 

ประเภทคา่วสัดุงานบา้นงานครวั สาํหรบัเป็นคา่จดัซื%อวสัดุ
งานบา้นงานครวั เชน่  แกว้นํ%า  จานรอง  นํ%าสะอาดสาํหรบั
ดื�ม  กระตกินํ%า  อปุกรณ์ทาํความสะอาด  ฯลฯ  

 

 
                

 วสัดยุานพาหนะและขนสง่ จาํนวน 40,000 บาท                 

 

ประเภทคา่วสัดยุานพาหนะและขนสง่ สาํหรบัเป็นคา่จดัซื%อ
วสัดอุุปกรณ์ อะไหล ่หรือชิ%นสว่นรถจกัรยานยนต์ รถยนต์
และอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัยานพาหนะและขนสง่หรือเพื�อการ
บาํรุงรกัษาและซ่อมแซมยานพาหนะฯ ในสว่นของกองคลงั 
ฯลฯ 

 

 

 
                

 วสัดเุชื%อเพลงิและหลอ่ลื�น จาํนวน 50,000 บาท                 

 

ประเภทคา่วสัดเุชื%อเพลงิและหลอ่ลื�น  สาํหรบัเป็นคา่จดัซื%อ
นํ%ามนัเชื%อเพลงิและนํ%ามนัหลอ่ลื�นใชก้บัรถจกัรยานยนต์ 
รถยนต์หรือยานพาหนะในสว่นของกองคลงั  

 

 
                

 วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ จาํนวน 30,000 บาท                 

 

ประเภทคา่วสัดโุฆษณาและเผยแพร่  สาํหรบัเป็นคา่จดัซื%อ
วสัดอุุปกรณ์ใชเ้พื�อเผยแพร่ โฆษณา ประชาสมัพนัธ์ หรือ
ใชป้ระกอบการปฏบิตังิานในกจิการของกองคลงั  เชน่ ป้าย
โฆษณา ป้ายไวนิล  สี  พูก่นั  กระดาษโปสเตอร์  ฟิล์ม ฯลฯ 

 

 

 
                

 
วสัดคุอมพวิเตอร์ จาํนวน 250,000 บาท                 

 

ประเภทคา่วสัดุคอมพวิเตอร์  สาํหรบัเป็นคา่จดัซื%อวสัดุ
อปุกรณ์ประกอบเครื�องคอมพวิเตอร์  เชน่  แผน่หรือสื�อ
บนัทกึขอ้มลู  กระดาษตอ่เนื�อง  เครื�องอา่นและบนัทกึ
ขอ้มลู  เมา้ส์  แป้นพมิพ์  โปรแกรมสาํเร็จรูปดา้น
คอมพวิเตอร์  หมกึเครื�องพมิพ์ ฯลฯ 

 

 

 
                

 วสัดอุื�น จาํนวน 10,000 บาท                 

 
ประเภทคา่วสัดุอื�นๆ  สาํหรบัเป็นคา่จดัซื%ออุปกรณ์อื�นที�ไม่
สามารถจดัเขา้ประเภทใดประเภทหนึ�งได ้  

 

 
                

      
คา่สาธารณูปโภคคา่สาธารณูปโภคคา่สาธารณูปโภคคา่สาธารณูปโภค    รวมรวมรวมรวม    20,00020,00020,00020,000    บาทบาทบาทบาท                    

 คา่บรกิารโทรศพัท์ จาํนวน 20,000 บาท                 

 
ประเภทคา่โทรศพัท์  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่โทรศพัท์ของเลข
หมายที�ตดิต ั%งไวเ้พื�อตดิตอ่ราชการประจาํกองคลงั  

 

 
                

  
งบเงนิอุดหนุนงบเงนิอุดหนุนงบเงนิอุดหนุนงบเงนิอุดหนุน    รวมรวมรวมรวม    50,00050,00050,00050,000    บาทบาทบาทบาท                    

      
เงนิอดุหนุนเงนิอดุหนุนเงนิอดุหนุนเงนิอดุหนุน    รวมรวมรวมรวม    50,00050,00050,00050,000    บาทบาทบาทบาท                    

 เงนิอดุหนุนสว่นราชการ จาํนวน 50,000 บาท                 

 

สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหก้บัสาํนกังานสง่เสรมิการ
ปกครองทอ้งถิ�นจงัหวดับรีุรมัย์ตามโครงการสนบัสนุนศูนย์
รวมขอ้มูลขา่วสารการจดัจา้งขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิ�นระดบัจงัหวดั เพื�อใหศ้นูย์ขอ้มูลขา่วสารการจดัซื%อ
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จดัจา้งของ อปท. ระดบัจงัหวดัสามารถดาํเนินกจิกรรมใน
การเป็นสถานที�กลางสาํหรบัศนูย์รวบรวมขอ้มลูขา่วสาร
การจดัซื%อจดัจา้ง (โครงการตามแผนพฒันาเทศบาลเมอืง
บรีุรมัย์ ยุทธศาสตร์การพฒันาการเมอืง การบรหิาร และ
การบรกิารประชาชน) 

แผนงานการรกัษาความสงบภายในแผนงานการรกัษาความสงบภายในแผนงานการรกัษาความสงบภายในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน                    

    
งานเทศกจิงานเทศกจิงานเทศกจิงานเทศกจิ    รวมรวมรวมรวม    2,784,2402,784,2402,784,2402,784,240    บาทบาทบาทบาท                    

  งบบุคลากรงบบุคลากรงบบุคลากรงบบุคลากร    รวมรวมรวมรวม    1,194,2401,194,2401,194,2401,194,240    บาทบาทบาทบาท                    

      
เงนิเดอืนเงนิเดอืนเงนิเดอืนเงนิเดอืน    ((((ฝ่ายประจาํ)ฝ่ายประจาํ)ฝ่ายประจาํ)ฝ่ายประจาํ)    รวมรวมรวมรวม    1,194,2401,194,2401,194,2401,194,240    บาทบาทบาทบาท                    

 
เงนิเดอืนพนกังาน จาํนวน 349,680 บาท                 

 

ประเภทเงนิเดอืนพนกังาน  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิเดอืนและ
เงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนประจาํปี ใหก้บัพนกังานเทศบาลใน
สงักดัสว่นงานเทศกจิ  สาํนกัปลดัเทศบาล 

 

 

                 

 
คา่จา้งลูกจา้งประจาํ จาํนวน 439,200 บาท                 

 

ประเภทคา่จา้งลูกจา้งประจาํ สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จา้งและเงนิ
ปรบัปรุงคา่จา้งประจาํปีใหก้บัลูกจา้งประจาํในสงักดัสว่น
งานเทศกจิสาํนกัปลดัเทศบาล 

 

 

                 

 
คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 357,360 บาท                 

 

ประเภทคา่ตอบแทนของพนกังานจา้ง  สาํหรบัถวัจา่ยเป็น
เงนิเดอืนหรือคา่จา้งคา่ตอบแทนและเงนิปรบัปรุงคา่จา้ง/
คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง สงักดัสว่นงานเทศกจิสาํนกั
ปลดัเทศบาล  ตามอตัราที�กฎหมาย/ระเบยีบกาํหนด 

 

 

 
                

 
เงนิเพิ�มตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จาํนวน 48,000 บาท                 

 

เงนิเพิ�มตา่ง ๆ ของพนกังานจา้ง สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิเพิ�มคา่
ครองชีพช ั�วคราว ใหพ้นกังานจา้งในสงักดัสว่นงานเทศกจิ 
สาํนกัปลดัเทศบาล   ตามระเบยีบของทางราชการ 

 

 

 
                

  งบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงาน    รวมรวมรวมรวม    1,590,0001,590,0001,590,0001,590,000    บาทบาทบาทบาท                    

      
คา่ตอบแทนคา่ตอบแทนคา่ตอบแทนคา่ตอบแทน    รวมรวมรวมรวม    242,000242,000242,000242,000    บาทบาทบาทบาท                    

 
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิ�น จาํนวน 100,000 บาท                 

 

ประเภทคา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ�น สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิ
คา่ตอบแทนหรือเงนิรางวลัเจา้หน้าที�ตาํรวจ/ทหาร ชว่ย
ราชการเทศกจิ บ.ข.ส.ในความรบัผดิชอบของเทศบาลฯ   
และเงนิรางวลัจบักุมผูก้ระทาํผดิหรือเงนิสมนาคณุอื�น ฯลฯ 

 

 

 
                

 คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 80,000 บาท                 

 

ประเภทคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 
สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลา
ราชการ หรือคา่อาหารทาํการนอกเวลาใหแ้กผู่ท้ี �ไดร้บั
คาํส ั�งใหม้าปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ อนัเป็นภารกจิ
หน้าที�ของงานเทศกจิ สาํนกัปลดัเทศบาล ตามระเบยีบของ
ทางราชการ 

 

 

                 

 คา่เชา่บา้น จาํนวน 42,000 บาท                 

 

ประเภทคา่เชา่บา้น สาํหรบัจ่ายเป็นคา่เชา่บา้นใหก้บั
พนกังานผูม้สีทิธ ิตามระเบยีบของทางราชการในสว่นของ
งานเทศกจิสาํนกัปลดัเทศบาล 
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 เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จาํนวน 20,000 บาท                 

 

ประเภทเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิ
ชว่ยเหลือการศกึษาบตุรใหก้บัพนกังานและลูกจา้งในสงักดั
งานเทศกจิสาํนกัปลดัเทศบาล  ตามระเบยีบของทาง
ราชการ 

 

 

                 

      
คา่ใชส้อยคา่ใชส้อยคา่ใชส้อยคา่ใชส้อย    รวมรวมรวมรวม    1,228,0001,228,0001,228,0001,228,000    บาทบาทบาทบาท                    

 
รายจา่ยเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบรกิาร จาํนวน 1,198,000 บาท                 

 

ประเภทรายจา่ยเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบรกิาร  สาํหรบัเป็น
คา่ใชจ้า่ยลกัษณะตา่ง ๆ   เพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบรกิารในภารกจิ
หรือการปฏบิตังิานของสว่นงานตา่ง ๆ  ของงานเทศกจิ  
สาํนกัปลดัเทศบาล   
-  รายจา่ยเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบรกิารท ั�วไป  เชน่    คา่รบั
วารสาร     คา่เขา้ปก-เย็บเลม่หนงัสอื   คา่ระวางบรรทุก   
คา่เชา่ทรพัย์สนิ   คา่โฆษณาและเผยแพร่   คา่ธรรมเนียม   
คา่ลงทะเบยีน   คา่บรกิารรบัใช้   คา่เบี%ยประกนั   คา่ใชจ้า่ย
ในการดาํเนินคด ี  คา่จา้งเหมาบรกิาร   คา่ตดิต ั%งไฟฟ้า   
ประปา   โทรศพัท์  ฯลฯ           
-  คา่ใชจ้า่ยตามโครงการจา้งเหมาบรกิารหรือจา้งแรงงาน
บคุคลภายนอกปฏบิตัหิน้าที�รกัษาความปลอดภยัและความ
เป็นระเบยีบเรียบรอ้ยภายในบรเิวณตลาดไนท์บาซาร์  
ตลาดคา้สง่ –คา้ปลีก   ตลาดสดเทศบาลหรือสถานที�อื�น  
สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จา้งบคุคลภายนอก  เชน่ ตาํรวจบา้น 
สมาชกิ อปพร. หรือบคุคลอื�นปฏบิตัหิน้าที�รกัษาความ
ปลอดภยัความเป็นระเบยีบเรียบรอ้ยตลอดจนจดัระเบยีบ
ความเรียบรอ้ยภายในเขตเทศบาล  จดัการการจราจรา
บรเิวณตลาดไนท์บาซาร์ ตลาดคา้สง่-คา้ปลีก ตลาดสด
เทศบาลหรือสถานที�อื�น โดยอยูใ่นความควบคมุกาํกบัดแูล
ของเทศบาล  (โครงการตามแผนพฒันาเทศบาล   
ยุทธศาสตร์การพฒันาการเมอืง  การบรหิาร และการ
บรกิารประชาชน) 

 

 

 
                

 
รายจา่ยเกี�ยวเนื�องกบัการปฏบิตัริาชการที�ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอื�นๆ  

  
 

                

 คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 20,000 บาท                 

 

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในและนอก
ราชอาณาจกัร  สาํหรบัเป็นคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ เชน่ คา่เบี%ย
เลี%ยง คา่เชา่ที�พกั คา่พาหนะ คา่ลงทะเบยีน และคา่ใชจ้า่ย
อื�น ๆ ที�เกี�ยวเนื�องกบัการปฏบิตัริาชการในการเดนิทางไป
ราชการอนัเป็นภารกจิที�เกี�ยวขอ้งกบังานเทศกจิ  สาํนกั
ปลดัเทศบาล   ตามระเบยีบของทางราชการ 

 

 

 
                

 
คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม จาํนวน 10,000 บาท                 

 

ประเภทรายจา่ยเพื�อบาํรุงรกัษาซอ่มแซมทรพัย์สนิ  สาํหรบั
เป็นคา่ใชจ้า่ยในการจา้งซอ่มแซม หรือบาํรุงรกัษา
ทรพัย์สนิที�ชาํรุด เสยีหาย  หรือเสื�อมสภาพให้สามารถใช้
งานไดต้ามปกต ิ ท ั%งในสว่นครุภณัฑ์ (เชน่ รถยนต์ 
เครื�องปรบัอากาศ เครื�องโรเนียว เครื�องถา่ยเอกสาร เครื�อง
คอมพวิเตอร์ ฯลฯ)ที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้ง (เชน่ อาคาร
สาํนกังาน บา้นพกั ฯลฯ) และทรพัย์สนิอื�น (เชน่ อปุกรณ์
การปฏบิตังิานที�เป็นวสัดฯุลฯ) ในความดแูลรบัผดิชอบของ
งานเทศกจิ สงักดัสาํนกัปลดัเทศบาล 
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คา่วสัดุคา่วสัดุคา่วสัดุคา่วสัดุ    รวมรวมรวมรวม    120,000120,000120,000120,000    บาทบาทบาทบาท                    

 
วสัดสุาํนกังาน จาํนวน 15,000 บาท                 

 

ประเภทคา่วสัดุสาํนกังาน สาํหรบัเป็นคา่จดัซื%อวสัดอุุปกรณ์
ปฏบิตังิานสาํนกังานของงานเทศกจิ สาํนกัปลดัเทศบาล   
เชน่    กระดาษ  ลวดเย็บกระดาษ  สมดุ ดนิสอ ปากกา   
แบบพมิพ์ตา่ง ๆ    เครื�องเขียน หมกึ  ตะแกรงวางเอกสาร     
เครื�องเย็บกระดาษ กุญแจ    พระบรมฉายาลกัษณ์  ฯลฯ 

 

 

                 

 
วสัดยุานพาหนะและขนสง่ จาํนวน 10,000 บาท                 

 

ประเภทคา่วสัดยุานพาหนะและขนสง่ สาํหรบัเป็นคา่จดัซื%อ
วสัดยุานพาหนะและขนสง่  เชน่  แบตเตอรี�   ยางรถ  หวั
เทียน   ตลบัลูกปืน  กระจกมองขา้ง  ไขควง  แมแ่รง  
ประแจเลื�อน   คมี นํ%ามนัเบรค ฯลฯ  ใชเ้ป็นอปุกรณ์หรือ
เพื�อการบาํรุงรกัษาและซ่อมแซมยานพาหนะและ
เครื�องจกัรกลในสว่นงานเทศกจิ สาํนกัปลดัเทศบาล 

 

 

 
                

 
วสัดเุชื%อเพลงิและหลอ่ลื�น จาํนวน 60,000 บาท                 

 

ประเภทคา่วสัดเุชื%อเพลงิและหลอ่ลื�น สาํหรบัเป็นคา่จดัซื%อ
นํ%ามนัเชื%อเพลงิ และนํ%ามนัหลอ่ลื�นตา่ง ๆ ใชก้บัรถยนต์ 
ยานพาหนะและเครื�องจกัรกลในสว่นงงานเทศกจิ สาํนกั
ปลดัเทศบาล ฯลฯ 

 

 

 
                

 
วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ จาํนวน 10,000 บาท                 

 

ประเภทคา่วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ สาํหรบัเป็นคา่จดัซื%อ
วสัดอุุปกรณ์ใชเ้พื�อเผยแพร่ โฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 
ประกอบการปฏบิตังิานหรือปรบัปรุงงานของสว่นงาน
เทศกจิ สงักดัสาํนกัปลดัเทศบาล  เชน่ แผน่ป้าย  ส ี  พูก่นั   
กระดาษโปสเตอร์   ฟิล์ม   แถบบนัทกึเสยีงหรือภาพ  คา่ 
ลา้ง อดัภาพ ฯลฯ 

 

 

                 

 วสัดเุครื�องแตง่กาย จาํนวน 5,000 บาท                 

 

ประเภทคา่วสัดเุครื�องแตง่กาย  สาํหรบัเป็นคา่จดัซื%อ
อปุกรณ์เครื�องแตง่กายสวมใสป่ฏบิตังิานของงานเทศกจิ 
สาํนกัปลดัเทศบาล   เชน่   ถุงมอื    หมวก   รองเทา้   เข็ม
ขดั  เสื%อก ัaกสะทอ้นแสง    เครื�องแบบ อปพร.   ฯลฯ 

 

 

                 

 วสัดคุอมพวิเตอร์ จาํนวน 20,000 บาท                 

 

ประเภทคา่วสัดุคอมพวิเตอร์  สาํหรบัเป็นคา่จดัซื%อวสัดุ
อปุกรณ์ใชป้ระกอบกบัเครื�องคอมพวิเตอร์ของงานเทศกจิ 
สาํนกัปลดัเทศบาล   เชน่  แผน่บนัทกึขอ้มลู  หวัพมิพ์   
แผน่กรองแสง   กระดาษตอ่เนื�อง   แป้นพมิพ์   เครื�องอา่น
และบนัทกึขอ้มลู โปรแกรมคอมพวิเตอร์ หมกึปริ%นเตอร์  
ฯลฯ 

 

 

 
                

    
งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคภียังานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคภียังานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคภียังานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคภียั    รวมรวมรวมรวม    9,785,8209,785,8209,785,8209,785,820    บาทบาทบาทบาท                    

  
งบบุคลากรงบบุคลากรงบบุคลากรงบบุคลากร    รวมรวมรวมรวม    4,259,8204,259,8204,259,8204,259,820    บาทบาทบาทบาท                    

      
เงนิเดอืนเงนิเดอืนเงนิเดอืนเงนิเดอืน    ((((ฝ่ายประจาํ)ฝ่ายประจาํ)ฝ่ายประจาํ)ฝ่ายประจาํ)    รวมรวมรวมรวม    4444,259,820,259,820,259,820,259,820    บาทบาทบาทบาท                    

 เงนิเดอืนพนกังาน จาํนวน 2,023,500 บาท                 

 

ประเภทเงนิเดอืนพนกังาน   สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิเดอืนและ
เงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนประจาํปี ใหก้บัพนกังานเทศบาลใน
สว่นงานป้องกนัฯ   ของสาํนกัปลดัเทศบาล  

 

 
                

 คา่จา้งลูกจา้งประจาํ จาํนวน 243,000 บาท                 

 

ประเภทคา่จา้งลูกจา้งประจาํ สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จา้งและเงนิ
ปรบัปรุงคา่จา้งประจาํปีใหก้บัลูกจา้งประจาํในสงักดัสว่น
งานป้องกนัฯ สาํนกัปลดัเทศบาล  
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 คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 1,787,640 บาท                 

 

ประเภทคา่ตอบแทนของพนกังานจา้ง สาํหรบัถวัจา่ยเป็น
เงนิเดอืนหรือคา่จา้งคา่ตอบแทนและเงนิปรบัปรุงคา่จา้ง/
คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง  สงักดัสว่นการงานตา่ง ๆของ 
งานป้องกนัฯ สาํนกัปลดัเทศบาล  ตามอตัราที�กฎหมาย/
ระเบยีบกาํหนด 

 

 

 
                

 เงนิเพิ�มตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จาํนวน 205,680 บาท                 

 

เงนิเพิ�มตา่ง ๆ ของพนกังานจา้ง สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิเพิ�มคา่
ครองชีพช ั�วคราว ใหพ้นกังานจา้งในสงักดัสว่นงานตา่ง ๆ 
ของงานป้องกนัฯ สาํนกัปลดัเทศบาล  ตามระเบยีบของทาง
ราชการ 

 

 

                 

  งบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงาน    รวมรวมรวมรวม    1,996,0001,996,0001,996,0001,996,000    บาทบาทบาทบาท                    

      
คา่ตอบแทนคา่ตอบแทนคา่ตอบแทนคา่ตอบแทน    รวมรวมรวมรวม    105,000105,000105,000105,000    บาทบาทบาทบาท                    

 
คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 80,000 บาท                 

 

ประเภทคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 
สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลา
ราชการ หรือคา่อาหารทาํการนอกเวลาใหแ้กผู่ท้ี �ไดร้บั
คาํส ั�งใหม้าปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ อนัเป็นภารกจิ
หน้าที�ของงานป้องกนัฯ สาํนกัปลดัเทศบาล  ตามระเบยีบ
ของทางราชการ 

 

 

                 

 เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จาํนวน 25,000 บาท                 

 

ประเภทเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิ
ชว่ยเหลือการศกึษาบตุรใหก้บัพนกังานและลูกจา้งในสงักดั
งานป้องกนัฯ สาํนกัปลดัเทศบาล  

 

 
                

      
คา่ใชส้อยคา่ใชส้อยคา่ใชส้อยคา่ใชส้อย    รวมรวมรวมรวม    847,000847,000847,000847,000    บาทบาทบาทบาท                    

 รายจา่ยเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบรกิาร จาํนวน 10,000 บาท                 

 

ประเภทรายจา่ยเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบรกิาร    สาํหรบัเป็น
คา่ใชจ้า่ยลกัษณะตา่ง ๆ   เพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบรกิารในภารกจิ
หรือการปฏบิตังิานของสว่นงานตา่ง ๆ  ของงานป้องกนัฯ  
สาํนกัปลดัเทศบาล  เชน่    คา่รบัวารสาร    คา่เขา้ปก-เย็บ
เลม่หนงัสอื   คา่ระวางบรรทุก   คา่เชา่ทรพัย์สนิ   คา่
โฆษณาและเผยแพร่   คา่ธรรมเนียม   คา่ลงทะเบยีน   
คา่บรกิารรบัใช้   คา่เบี%ยประกนั   คา่ใชจ้า่ยในการ
ดาํเนินคด ี  คา่จา้งเหมาบรกิาร   คา่ตดิต ั%งไฟฟ้า   ประปา   
โทรศพัท์  ฯลฯ 

 

 

                 

 
รายจา่ยเกี�ยวเนื�องกบัการปฏบิตัริาชการที�ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอื�นๆ  

  
 

                

 
คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 20,000 บาท                 

 

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในและนอก
ราชอาณาจกัร  สาํหรบัเป็นคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ เชน่ คา่เบี%ย
เลี%ยง คา่เชา่ที�พกั คา่พาหนะ คา่ลงทะเบยีน และคา่ใชจ้า่ย
อื�น ๆ ที�เกี�ยวเนื�องกบัการปฏบิตัริาชการในการเดนิทางไป
ราชการอนัเป็นภารกจิที�เกี�ยวขอ้งกบังานป้องกนัฯ       
สาํนกัปลดัเทศบาล  ตามระเบยีบของทางราชการ 

 

 

 
                

 
คา่เบี%ยเลี%ยง อปพร. จาํนวน 372,000 บาท                 

 

คา่เบี%ยเลี%ยง อปพร. สาํหรบัจ่ายเป็นคา่เบี%ยเลี%ยง อปพร.กรณี
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ�นมคีาํส ั�งให ้อปพร. ในสงักดั
ศนูย์อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมอืง
บรีุรมัย์  ใหม้าปฏบิตัหิน้าที�ในศนูย์ อปพร หรือนอกศนูย์ 
อปพร. ตามภารกจิที�ไดร้บัมอบหมาย ที�กอ่ใหเ้กดิ
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ประโยชน์ตอ่ทางราชการและประชาชนในพื%นที�   
(โครงการตามแผนพฒันาเทศบาล ยุทธศาสตร์การพฒันา
การเมอืง การบรหิาร และการบรกิารประชาชน) 

 
โครงการประชาสมัพนัธ์สง่เสรมิความรูด้า้นการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั จาํนวน 40,000 บาท                 

 

คา่ใชจ้า่ยโครงการประชาสมัพนัธ์สง่เสรมิความรูด้า้นการ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั สาํหรบัเป็นคา่ใช้จา่ยใน
การประชาสมัพนัธ์รณรงค์ดา้นการป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั  เชน่    คา่ตอบแทน    คา่จดัสถานที�   คา่จดัทาํ
สื�อประชาสมัพนัธ์    คา่วสัดุอปุกรณ์ตา่ง ๆ  ฯลฯ   ตลอดจน
คา่ใชจ้า่ยอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง  (โครงการตามแผนพฒันา
เทศบาล ยุทธศาสตร์การพฒันาการเมอืงการบรหิาร และ
การบรกิารประชาชน) 

 

 

                 

 
โครงการฝึกซ้อมแผนปฏบิตักิารป้องกนัและบรรเทาสาธาณภยั จาํนวน 10,000 บาท                 

 

คา่ใชจ้า่ยโครงการฝึกซอ้มแผนปฏบิตักิารป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั  สาํหรบัเป็นคา่ใชจ้า่ยในการฝึกซอ้ม
แผนปฏบิตักิารป้องกนัและระงบัอคัคภียัและอพยพหนีไฟ
กรณีเกดิอคัคภียัเพื�อความปลอดภยัในชีวติและทรพัย์สนิ 
เชน่  คา่จดัสถานที�  คา่ใชจ้า่ยในพธีิเปิด-ปิด การฝึกอบรม 
คา่ตอบแทนวทิยากร คา่วสัดอุปุกรณ์ตา่ง ๆ ตลอดจน
คา่ใชจ้า่ยอื�น ๆ เกี�ยวขอ้ง  (โครงการตามแผนพฒันา
เทศบาล ยุทธศาสตร์การพฒันาการเมอืงการบรหิาร และ
การบรกิารประชาชน) 

 

 

 
                

 
โครงการฝึกอบรมทบทวนเสรมิสรา้งทกัษะการปฏบิตังิาน
เจา้หน้าที�ป้องกนัและพนกังานดบัเพลงิ จาํนวน 25,000 บาท                 

 

คา่ใชจ้า่ยโครงการฝึกอบรมทบทวน/เสรมิสรา้งทกัษะการ
ปฏบิตังิานของเจา้หน้าที�ป้องกนั/พนกังานดบัเพลงิ  สาํหรบั
เป็นคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ในการจดักจิกรรม การฝึกอบรม  เพื�อ
ทบทวนและเสรมิสรา้งทกัษะในการปฏบิตังิานดา้นการ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัของพนกังานและลูกจา้ง
ของงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั   เชน่  คา่ใชจ้า่ย
ในพธีิเปิด-ปิด การอบรม คา่ตอบแทนวทิยากร คา่เชา่
สถานที�  คา่เบี%ยเลี%ยง คา่อาหาร-เครื�องดื�ม   คา่วสัดอุุปกรณ์
ในการฝึก   คา่ใชจ้า่ยในการศกึษาดงูานและคา่ใชจ้า่ยอื�น 
ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง (โครงการตามแผนพฒันาเทศบาล 
ยุทธศาสตร์การพฒันาการเมอืงการบรหิาร และการบรกิาร
ประชาชน) 

 

 

                 

 
โครงการฝึกอบรมเสรมิสรา้งความรูด้า้นการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัแกเ่ด็กและเยาวชน 

จาํนวน 40,000 บาท                 

 

คา่ใชจ้า่ยโครงการฝึกอบรมสง่เสรมิความรูด้า้นการป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยัแกเ่ด็กและเยาวชน  สาํหรบัเป็น
คา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมเสรมิสรา้งความรูด้า้นการป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยัแกเ่ด็กและเยาวชน  เชน่  คา่จดั
สถานที�  คา่ใชจ้า่ยในพธีิเปิด-ปิด การฝึกอบรม  
คา่ตอบแทนวทิยากร คา่วสัดอุปุกรณ์ตา่ง ๆ  ตลอดจน
คา่ใชจ้า่ยอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง ฯลฯ  (โครงการตามแผนพฒันา
เทศบาล ยุทธศาสตร์การพฒันาการเมอืงการบรหิาร และ
การบรกิารประชาชน) 

 

 

                 

 
โครงการฝึกอบรมเสรมิสรา้งความรูด้า้นการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัแกป่ระชาชนในเขตเทศบาลเมอืงบุรีรมัย์ 

จาํนวน 30,000 บาท                 

 
คา่ใชจ้า่ยโครงการฝึกอบรมเสรมิสรา้งความรูด้า้นการ
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ป้องกนัแกป่ระชาชนในเขตเทศบาล สาํหรบัเป็นคา่ใช้จา่ย
ในการฝึกอบรมเสรมิสรา้งความรูด้า้นการป้องกนัแก่
ประชาชนในเขตเทศบาล เชน่ คา่จดัสถานที�  คา่ใชจ้า่ยใน
พธีิเปิด-ปิด การฝึกอบรม  คา่ตอบแทนวทิยากร คา่วสัดุ
อปุกรณ์ตา่ง ๆ ฯลฯ ตลอดจนคา่ใชจ้า่ยอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 
ฯลฯ  (โครงการตามแผนพฒันาเทศบาล ยุทธศาสตร์การ
พฒันาการเมอืงการบรหิาร และการบรกิารประชาชน) 

 
คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม จาํนวน 300,000 บาท                 

 

ประเภทรายจา่ยเพื�อบาํรุงรกัษาซอ่มแซมทรพัย์สนิ  สาํหรบั
เป็นคา่ใชจ้า่ยในการจา้งซอ่มแซม หรือบาํรุงรกัษา
ทรพัย์สนิที�ชาํรุด เสยีหาย  หรือเสื�อมสภาพให้สามารถใช้
งานไดต้ามปกต ิ ท ั%งในสว่นครุภณัฑ์ (เชน่ รถยนต์ 
เครื�องปรบัอากาศ เครื�องโรเนียว เครื�องถา่ยเอกสาร เครื�อง
คอมพวิเตอร์ ฯลฯ)ที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้ง (เชน่ อาคาร
สาํนกังาน บา้นพกั ฯลฯ) และทรพัย์สนิอื�น (เชน่ อปุกรณ์
การปฏบิตังิานที�เป็นวสัดฯุลฯ) ในความดแูลรบัผดิชอบของ
งานป้องกนัฯ สาํนกัปลดัเทศบาล 

 

 

 
                

      
คา่วสัดุคา่วสัดุคา่วสัดุคา่วสัดุ    รวมรวมรวมรวม    1,028,0001,028,0001,028,0001,028,000    บาทบาทบาทบาท                    

 
วสัดสุาํนกังาน จาํนวน 25,000 บาท                 

 

ประเภทคา่วสัดุสาํนกังาน สาํหรบัเป็นคา่จดัซื%อวสัดอุุปกรณ์
ปฏบิตังิานสาํนกังานของสว่นการงานตา่ง ๆ ในสงักดัสาํนกั
ปลดัเทศบาล   เชน่    กระดาษ  ลวดเย็บกระดาษ  สมดุ 
ดนิสอ ปากกา  แบบพมิพ์ตา่ง ๆ เครื�องเขยีน หมกึ  
ตะแกรงวางเอกสาร    เครื�องเย็บกระดาษ กุญแจ  พระ
บรมฉายาลกัษณ์  ฯลฯ 

 

 

 
                

 
วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ จาํนวน 25,000 บาท                 

 

ประเภทคา่วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ    สาํหรบัเป็นคา่จดัซื%อวสัดุ
อปุกรณ์ไฟฟ้าและวทิยุใชใ้นกจิการของสว่นการงานใน
สงักดัสาํนกัปลดัเทศบาล เชน่  หลอดไฟ สายไฟ สวติซ์ไฟ 
เสาอากาศ   ไฟฉาย  ฯลฯ 

 

 

 
                

 
วสัดงุานบา้นงานครวั จาํนวน 25,000 บาท                 

 

ประเภทคา่วสัดุงานบา้นงานครวั  สาํหรบัจดัซื%อวสัดุ
อปุกรณ์เครื�องใช้งานบา้นตา่ง ๆ เชน่ ไมก้วาด  ไมข้นไก ่ 
ผา้ปโูตะ๊ นํ%ายาถูพื%น นํ%ายาลา้งจาน ถว้ยชาม แกว้นํ%า นํ%า
สะอาดสาํหรบัดื�ม มดี กระตกินํ%ารอ้น ฯลฯ 

 

 

 
                

 
วสัดกุอ่สรา้ง จาํนวน 20,000 บาท                 

 

ประเภทคา่วสัดกุอ่สรา้ง สาํหรบัเป็นคา่จดัซื%อวสัดอุุปกรณ์
ตา่ง ๆ เชน่ อฐิ หนิ ปนู ทราย ไม ้เหล็ก กระเบื%อง เลื�อย 
สวา่น จอบ เสยีม ทอ่ อปุกรณ์ประปา อา่งลา้งมือ ฯลฯ ใชใ้น
การปฏบิตังิานหรือเพื�อการปรบัปรุง  ซอ่มแซมบาํรุงรกัษา
ทรพัย์สนิ 

 

 

 
                

 วสัดยุานพาหนะและขนสง่ จาํนวน 120,000 บาท                 

 

ประเภทคา่วสัดยุานพาหนะและขนสง่  สาํหรบัเป็นคา่จดัซื%อ
วสัดยุานพาหนะและขนสง่  เชน่  แบตเตอรี�   ยางรถ  หวั
เทียน   ตลบัลูกปืน  กระจกมองขา้ง  ไขควง  แมแ่รง  
ประแจเลื�อน   คมี นํ%ามนัเบรค ฯลฯ  ใชเ้ป็นอปุกรณ์หรือ
เพื�อการบาํรุงรกัษาและซ่อมแซมยานพาหนะและ
เครื�องจกัรกล 
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วสัดเุชื%อเพลงิและหลอ่ลื�น จาํนวน 250,000 บาท                 

 

ประเภทคา่วสัดเุชื%อเพลงิและหลอ่ลื�น สาํหรบัเป็นคา่จดัซื%อ
นํ%ามนัเชื%อเพลงิ และนํ%ามนัหลอ่ลื�นตา่ง ๆ ใชก้บัรถยนต์ 
ยานพาหนะและเครื�องจกัรกลในสว่นสาํนกัปลดัเทศบาล 
ฯลฯ 

 

 

 
                

 
วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ จาํนวน 10,000 บาท                 

 

ประเภทคา่วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ สาํหรบัเป็นคา่จดัซื%อ
วสัดอุุปกรณ์ใชเ้พื�อเผยแพร่ โฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 
ประกอบการปฏบิตังิานหรือปรบัปรุงงานของสว่นงานใน
สงักดัสาํนกัปลดัเทศบาล  เชน่ แผน่ป้าย  สี   พูก่นั   
กระดาษโปสเตอร์   ฟิล์ม   แถบบนัทกึเสยีงหรือภาพ  คา่
ลา้ง  อดัภาพ ฯลฯ 

 

 

 
                

 
วสัดเุครื�องแตง่กาย จาํนวน 100,000 บาท                 

 

ประเภทคา่วสัดเุครื�องแตง่กาย   สาํหรบัเป็นคา่จดัซื%อ
อปุกรณ์เครื�องแตง่กายสวมใสป่ฏบิตังิานของงานป้องกนัฯ 
สาํนกัปลดัเทศบาล   เชน่   ถุงมอื    หมวก   รองเทา้   เข็ม
ขดั  เสื%อก ัaกสะทอ้นแสง    เครื�องแบบ อปพร.   ฯลฯ 

 

 

 
                

 
วสัดคุอมพวิเตอร์ จาํนวน 25,000 บาท                 

 

ประเภทคา่วสัดุคอมพวิเตอร์  สาํหรบัเป็นคา่จดัซื%อวสัดุ
อปุกรณ์ใชป้ระกอบกบัเครื�องคอมพวิเตอร์ของสว่นงาน
ป้องกนัฯ สาํนกัปลดัเทศบาล   เชน่  แผน่บนัทกึขอ้มลู  
หวัพมิพ์   แผน่กรองแสง   กระดาษตอ่เนื�อง   แป้นพมิพ์   
เครื�องอา่นและบนัทกึขอ้มูล โปรแกรมคอมพวิเตอร์ หมกึป
ริ%นเตอร์  ฯลฯ 

 

 

                 

 วสัดเุครื�องดบัเพลงิ จาํนวน 428,000 บาท                 

 

สาํหรบัถวัจา่ยเป็นคา่จดัซื%อวสัดอุปุกรณ์ดบัเพลงิ ดงันี% 
           1.คา่จดัซื%อวสัดเุครื�องมืออปุกรณ์ปฏบิตังิาน
ดบัเพลงิ เชน่ สายสง่นํ%าดบัเพลงิ หวัฉีด  ขอ้แยก ขอ้ตอ่ ถงั
เคม ีและวสัดอุุปกรณ์ดบัเพลงิตา่ง ๆ หรือวสัดุอื�น ๆ ที�
เกี�ยวขอ้งกนั 
           2. คา่จดัซื%อถงัเคมดีบัเพลงิพรอ้มอปุกรณ์ตดิต ั%ง
ตามโครงการตดิต ั%งถงัเคมดีบัเพลงิประจาํชุมชนและ
สถานที�สาธารณะที�เสี�ยงตอ่การเกดิเหตอุคัคภียั (โครงการ
ตามแผนพฒันาเทศบาล ยุทธศาสตร์การพฒันาการเมอืง
การบรหิาร และการบรกิารประชาชน) 

 

 

 
                

      
คา่สาธารณูปโภคคา่สาธารณูปโภคคา่สาธารณูปโภคคา่สาธารณูปโภค    รวมรวมรวมรวม    16,00016,00016,00016,000    บาทบาทบาทบาท                    

 
คา่บรกิารโทรศพัท์ จาํนวน 6,000 บาท                 

 

ประเภทคา่บรกิารโทรศพัท์  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่โทรศพัท์ที�
ใชใ้นราชการของสาํนกังานเทศบาลสว่นงานป้องกนัฯ 
สาํนกัปลดัเทศบาล 

 

 

 
                

 คา่บรกิารสื�อสารและโทรคมนาคม จาํนวน 10,000 บาท                 

 

ประเภทคา่บรกิารสื�อสารและโทรคมนาคม สาํหรบัจา่ยเป็น
คา่บรกิารทางดา้นโทรคมนาคม   โทรภาพ  โทรสาร   คา่
วทิยุตดิตามตวั  คา่วทิยุสื�อสาร   คา่สื�อสารผา่นดาวเทียม   
คา่ใชจ้า่ยเกี�ยวกบัการใชร้ะบบอนิเตอร์เน็ต และคา่สื�อสาร
อื�นๆ 
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งบลงทุนงบลงทุนงบลงทุนงบลงทุน    รวมรวมรวมรวม    3,530,0003,530,0003,530,0003,530,000    บาทบาทบาทบาท                    

      
คา่ครุภณัฑ์คา่ครุภณัฑ์คา่ครุภณัฑ์คา่ครุภณัฑ์    รวมรวมรวมรวม    3,530,0003,530,0003,530,0003,530,000    บาทบาทบาทบาท                    

 ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่                     

 
รถบรรทุกนํ%าอเนกประสงค์ขนาดบรรจุนํ%าไมน้่อยกวา่ 6,000 
ลติร จาํนวน 1 คนั 

จาํนวน 2,190,000 บาท                 

 

สาํหรบัเป็นคา่จดัซื%อรถบรรทุกนํ%าอเนกประสงค์ขนาดบรรจุ
นํ%าไมน้่อยกวา่ 6,000 ลติร นํ%าหนกัของรถรวมนํ%าหนกั
บรรทุก (G.V.W.) ไมต่ํ�ากว่า 12,000 กก.เครื�องสูบนํ%า
แรงเหวี�ยงหนีศนูย์ทาํดว้ยโลหะปลอดสนิม ระบบทอ่นํ%า/
แทน่ปืนฉีดนํ%า/ชุดหวัฉีด เป็นราคาพรอ้มอุปกรณ์  จาํนวน 
1 คนั  (โครงการตามแผนพฒันาเทศบาล ยุทธศาสตร์การ
พฒันาการเมอืงการบรหิาร และการบรกิารประชาชน) 

 

 

                 

 
ครุภณัฑ์การเกษตร 

 
  

 
                

 
เครื�องสูบนํ%าหอยโขง่ขนาด 6-8 นิ%ว เครื�องยนต์ดเีซล ตดิต ั%งอยู่
บนรถเทรลเลอร์แบบลากจูงขนาด 2 ลอ้ยาง จาํนวน 1 เครื�อง 

จาํนวน 750,000 บาท                 

 

สาํหรบัเป็นคา่จดัซื%อเครื�องสูบนํ%าหอยโขง่ ขนาด 6-8 นิ%ว 
เครื�องยนต์ดเีซลใชก้าํลงัเครื�องยนต์ไมน้่อยกวา่ 90 แรงมา้ 
ตดิต ั%งอยู่บนรถเทรลเลอร์แบบลากจูง ขนาด 2 ลอ้ยาง 
จาํนวน 1 เครื�อง  (จดัซื%อนอกมาตรฐานครุภณัฑ์)    
(โครงการตามแผนพฒันาเทศบาล ยุทธศาสตร์การพฒันา
การเมอืงการบรหิาร และการบรกิารประชาชน) 

 

 

 
                

 
ครุภณัฑ์เครื�องดบัเพลงิ 

 
  

 
                

 
ชุดผจญเพลงิมาตรฐาน จาํนวน 6 ชุด จาํนวน 540,000 บาท                 

 

สาํหรบัเป็นคา่จดัซื%อชุดผจญดบัเพลงิมาตรฐาน จาํนวน     
6 ชุด (จดัซื%อนอกมาตรฐานครุภณัฑ์)  (โครงการตาม
แผนพฒันาเทศบาล ยุทธศาสตร์การพฒันาการเมอืงการ
บรหิาร และการบรกิารประชาชน) 

 

 

 
                

 
คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ จาํนวน 50,000 บาท                 

 

ประเภทคา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ (รายจา่ยเพื�อ
ซอ่มแซมบาํรุงรกัษาโครงสรา้งของครุภณัฑ์ขนาดใหญ่ซึ�ง
ไมร่วมถงึคา่ซอ่มตามปกต)ิ  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ซ่อมแซม
บาํรุงรกัษาปรบัปรุงครุภณัฑ์ของสว่นการงานสาํนกั
ปลดัเทศบาล เชน่  
รถดบัเพลงิ เครื�องจกัรกล ฯลฯ ซึ�งไมร่วมถงึคา่ซ่อมปกต ิ

 

 

                 

แผนงานการศกึษาแผนงานการศกึษาแผนงานการศกึษาแผนงานการศกึษา                    

    
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัการศกึษางานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัการศกึษางานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัการศกึษางานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัการศกึษา    รวมรวมรวมรวม    5,338,4005,338,4005,338,4005,338,400    บาทบาทบาทบาท                    

  
งบบุคลากรงบบุคลากรงบบุคลากรงบบุคลากร    รวมรวมรวมรวม    4,008,4004,008,4004,008,4004,008,400    บาทบาทบาทบาท                    

      
เงนิเดอืนเงนิเดอืนเงนิเดอืนเงนิเดอืน    ((((ฝ่ายประจาํ)ฝ่ายประจาํ)ฝ่ายประจาํ)ฝ่ายประจาํ)    รวมรวมรวมรวม    4,008,4004,008,4004,008,4004,008,400    บาทบาทบาทบาท                    

 เงนิเดอืนพนกังาน จาํนวน 2,457,300 บาท                 

 

ประเภทเงนิเดอืน    สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิเดอืนและเงนิ
ปรบัปรุงเงนิเดอืนประจาํปีใหก้บัพนกังานเทศบาล  ใน
สงักดักองการศกึษา  

 

 
                

 
เงนิเพิ�มตา่ง ๆ ของพนกังาน จาํนวน 134,400 บาท                 

 

ประเภทเงนิเพิ�มตา่ง ๆ ของพนกังาน สาํหรบัถวัจา่ยเป็นเงนิ
คา่ตอบแทนในลกัษณะตา่ง ๆ ใหก้บัพนกังานในสงักดักอง
การศกึษา ตามอตัราที�กฎหมาย/ระเบยีบ กาํหนด 
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เงนิประจาํตาํแหน่ง จาํนวน 134,400 บาท                 

 

ประเภทเงนิประจาํตาํแหน่งของผูบ้รหิารสาํหรบัพนกังาน  
สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิประจาํตาํแหน่งของผูบ้รหิารใหก้บั
พนกังานเทศบาลในสว่นกองการศกึษา ผูม้สีทิธไิดร้บัตาม
ระเบยีบของทางราชการ 

 

 

 
                

 
เงนิวทิยฐานะ จาํนวน 134,400 บาท                 

 

เงนิวทิยฐานะสาํหรบัพนกังาน สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิวทิย
ฐานะ ใหก้บัพนกังานเทศบาลที�มสีทิธไิดร้บัตามระเบยีบ
ของทางราชการ 

 

 

 
                

 คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 1,050,500 บาท                 

 

สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิเดอืนหรือคา่จา้งพนกังานจา้งในสงักดั
สว่นการงานตา่ง ๆ  ของกองการศกึษา   ผูช้ว่ยนกัวชิาการ
ศกึษา  ผูช้ว่ยเจา้พนกังานธุรการ  ผูช้ว่ยสนัทนาการ  
พนกังานจา้งตามภารกจิ  เป็นตน้ 

 

 

                 

 เงนิเพิ�มตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จาํนวน 97,400 บาท                 

 

สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิคา่ครองชีพช ั�วคราวใหพ้นกังานจา้งใน
สงักดัสว่นการงานตา่ง ๆ ของกองการศกึษา  ผูช้ว่ย
นกัวชิาการศกึษา  ผูช้ว่ยเจา้หน้าที�ธุรการ  ผูช้ว่ยสนัทนา
การ  พนกังานจา้งตามภารกจิ  เป็นตน้ 

 

 

                 

  งบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงาน    รวมรวมรวมรวม    1,330,0001,330,0001,330,0001,330,000    บาทบาทบาทบาท                    

      
คา่ตอบแทนคา่ตอบแทนคา่ตอบแทนคา่ตอบแทน    รวมรวมรวมรวม    215,000215,000215,000215,000    บาทบาทบาทบาท                    

 
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิ�น จาํนวน 5,000 บาท                 

 

ประเภทคา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ�น   สาํหรบัเป็นคา่ตอบแทน
ชุมชนหรือประชาชนที�ไดร้บัการแตง่ต ั%งเป็นกรรมการ
จดัซื%อหรือจดัจา้ง  คา่ตอบแทนกรรมการตรวจการจา้ง    
คา่ตอบแทนผูค้วบคุมงานก่อสรา้ง คา่ตอบแทน
ผูท้รงคณุวุฒติรวจประเมนิผลการปฏบิตังิานพนกังาน
เทศบาลและคา่ใชจ้า่ยอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง   
เป็นตน้ 

 

 

                 

 
คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 20,000 บาท                 

 

ประเภทคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ  
สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลา
ราชการ  หรือคา่อาหารทาํการนอกเวลาใหแ้กผู่ท้ี �ไดร้บั
คาํส ั�งใหม้าปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ  ตามระเบยีบของ
ทางราชการ 

 

 

                 

 
คา่เชา่บา้น จาํนวน 160,000 บาท                 

 

ประเภทคา่เชา่บา้น   สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิคา่เชา่บา้นให้กบั
พนกังานเทศบาลในสงักดักองการศกึษา ผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิ
คา่เชา่บา้นตามระเบยีบของทางราชการ 

 

 

                 

 
เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จาํนวน 30,000 บาท                 

 

ประเภทเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิ
ชว่ยเหลือการศกึษาบตุรใหก้บัพนกังานเทศบาลและลูกจา้ง
ในสงักดักองการศกึษา  ตามระเบยีบของทางราชการ 
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คา่ใชส้อยคา่ใชส้อยคา่ใชส้อยคา่ใชส้อย    รวมรวมรวมรวม    860,000860,000860,000860,000    บาทบาทบาทบาท                    

 
รายจา่ยเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบรกิาร จาํนวน 20,000 บาท                 

 

รายจา่ยเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบรกิารท ั�วไป   เชน่   คา่บอกรบั
วารสาร   คา่เขา้ปกเย็บเลม่หนงัสอื       คา่ระวาง-บรรทุก  
คา่เชา่ทรพัย์สนิ  คา่โฆษณาและเผยแพร่  คา่ธรรมเนียม
ตา่ง ๆ   คา่จา้งเหมาบรกิาร  คา่ตดิต ั%งโทรศพัท์  ฯลฯ 

 

 

 
                

 
รายจา่ยเกี�ยวเนื�องกบัการปฏบิตัริาชการที�ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอื�นๆ                     

 คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 800,000 บาท                 

 

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ สาํหรบัเป็นคา่ใช้จา่ย
ในการเดนิทางไปราชการในและนอกราชอาณาจกัร 
สาํหรบัเป็นคา่เบี%ยเลี%ยง  คา่เชา่ที�พกั คา่พาหนะ  และ
รายจา่ยอื�น ๆ  ที�เกี�ยวเนื�องกบัการปฏบิตัริาชการในการ
เดนิทางไปราชการของพนกังานเทศบาล พนกังานครู
เทศบาล ลูกจา้งและนกัเรียนอนัเป็นภารกจิหรือหน้าที�ใน
สว่นกองการศกึษา ตามคาํส ั�งและระเบยีบของทางราชการ 

 

 

 
                

 
คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม จาํนวน 40,000 บาท                 

 

ประเภทรายจา่ยเพื�อบาํรุงรกัษาหรือซ่อมแซมทรพัย์สนิ 
สาํหรบัเป็นคา่ใช้จา่ยในการซอ่มแซมและบาํรุงรกัษา
ทรพัย์สนิในความดแูลรบัผดิชอบของกองการศกึษา ที�
ชาํรุดหรือเสื�อมสภาพ อนัไดแ้ก ่ คา่บาํรุงรกัษาท ั�วไป  
ครุภณัฑ์ สิ�งกอ่สรา้งและทรพัย์สนิอื�นๆ  ฯลฯ 

 

 

                 

      
คา่วสัดุคา่วสัดุคา่วสัดุคา่วสัดุ    รวมรวมรวมรวม    222240,00040,00040,00040,000    บาทบาทบาทบาท                    

 วสัดสุาํนกังาน จาํนวน 80,000 บาท                 

 

ประเภทคา่วสัดุสาํนกังาน   สาํหรบัเป็นคา่จดัซื%อวสัดุ
สาํนกังานตา่ง ๆ ใชใ้นกจิการหรือการปฏบิตังิานของกอง
การศกึษา   เชน่ 
กระดาษพมิพ์ กระดาษไข  กระดาษอดัสาํเนา  ผา้หมกึ
พมิพ์ดดี  ตรายาง  เครื�องเขียน  แบบพมิพ์ เครื�องเย็บ
กระดาษ  ลวดเย็บกระดาษ เป็นตน้ 

 

 

                 

 
วสัดงุานบา้นงานครวั จาํนวน 10,000 บาท                 

 

ประเภทคา่วสัดุงานบา้นงานครวั   สาํหรบัเป็นคา่จดัซื%อวสัดุ
อปุกรณ์  งานบา้นงานครวัตา่ง ๆ ใชใ้นกจิการของกอง
การศกึษาและโรงเรียนในสงักดัเทศบาล  เชน่  ไมก้วาด 
แปรง ผงซกัฟอก     นํ%ายาดบักลิ�น  ผา้ปโูตะ๊ ที�ถูพื%น  
กระจกเงา  แกว้นํ%า  ขนันํ%า  กระตกินํ%า  หมอ้ โอง่นํ%า  สาย
ยาง  ตะกรา้ขยะ  ฯลฯ 

 

 

 
                

 
วสัดยุานพาหนะและขนสง่ จาํนวน 10,000 บาท                 

 

ประเภทคา่วสัดยุานพาหนะและขนสง่  สาํหรบัเป็นคา่จดัซื%อ
วสัดอุุปกรณ์ใชก้บัเครื�องจกัรกลหรือยานพาหนะของกอง
การศกึษาตลอดจนเครื�องจกัรกลตา่ง ๆ  ที�ใชอ้ะไหลห่รือ
ชิ%นสว่น  ลกัษณะเดยีวกนักบัยานพาหนะ  เพื�อทดแทน
ของเดมิที�ชาํรุดหรือเสื�อมสภาพ 

 

 

 
                

 
วสัดเุชื%อเพลงิและหลอ่ลื�น จาํนวน 80,000 บาท                 

 

ประเภทคา่วสัดเุชื%อเพลงิและหลอ่ลื�น สาํหรบัเป็นคา่จดัซื%อ
นํ%ามนัเชื%อเพลงิและนํ%ามนัหลอ่ลื�น  ใชก้บัยานพาหนะ  และ
เครื�องจกัรกล  ของกองการศกึษา/โรงเรียนเทศบาลและ
ศนูย์พฒันาเด็กเล็ก 
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 วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ จาํนวน 10,000 บาท                 

 

ประเภทคา่วสัดโุฆษณาและเผยแพร่   สาํหรบัจดัซื%อวสัดุ
อปุกรณ์ใชใ้นการโฆษณาเผยแพรแ่ละประชาสมัพนัธ์
กจิการของโรงเรียนเทศบาลและกองการศกึษา เชน่  สี  
พูก่นั ไมอ้ดั  ผา้เขยีนป้าย  กระดาษชาร์ท  ป้ายนิเทศ  โฟม  
คา่ฟิล์ม  
 คา่ลา้ง-อดัภาพ ฯลฯ 

 

 

                 

 
วสัดคุอมพวิเตอร์ จาํนวน 50,000 บาท                 

 

ประเภทคา่วสัดุคอมพวิเตอร์ สาํหรบัเป็นคา่จดัซื%อวสัดุ
อปุกรณ์ใชก้บัเครื�องคอมพวิเตอร์ท ั%งในสว่นงานประมวล
ขอ้มลูทางการบรหิารของกองการศกึษาและโรงเรียน
เทศบาล   ตลอดจนเพื�อการจดัการเรียนการสอนของ
โรงเรียนเทศบาล  เชน่  แผน่บนัทกึขอ้มลู  กระดาษ
ตอ่เนื�อง  หวัพมิพ์ โปรแกรมคอมพวิเตอร์ ฯลฯ 

 

 

 
                

      
คา่สาธารณูปโภคคา่สาธารณูปโภคคา่สาธารณูปโภคคา่สาธารณูปโภค    รวมรวมรวมรวม    15,00015,00015,00015,000    บบบบาทาทาทาท                    

 คา่บรกิารโทรศพัท์ จาํนวน 15,000 บาท                 

 

ประเภทคา่โทรศพัท์  สาํหรบัเป็นคา่โทรศพัท์ที�ใชใ้นการ
ตดิตอ่ราชการ สาํหรบัเลขหมายที�ตดิต ั%งไวป้ระจาํกอง
การศกึษา  

 

 
                

    
งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษางานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษางานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษางานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา    รวมรวมรวมรวม    144,719,300144,719,300144,719,300144,719,300    บาทบาทบาทบาท                    

  งบบุคลากรงบบุคลากรงบบุคลากรงบบุคลากร    รวมรวมรวมรวม    75,130,60075,130,60075,130,60075,130,600    บาทบาทบาทบาท                    

      
เงนิเดอืนเงนิเดอืนเงนิเดอืนเงนิเดอืน    ((((ฝ่ายประจาํ)ฝ่ายประจาํ)ฝ่ายประจาํ)ฝ่ายประจาํ)    รวมรวมรวมรวม    75,130,60075,130,60075,130,60075,130,600    บาทบาทบาทบาท                    

 
เงนิเดอืนพนกังาน จาํนวน 60,567,100 บาท                 

 

ประเภทเงนิเดอืน  สาํหรบัจ่ายเป็นเงนิเดอืนและเงนิ
ปรบัปรุงเงนิเดอืนประจาํปีใหก้บัพนกังานครูเทศบาล ใน
สงักดักองการศกึษา 

 

 

                 

 
เงนิเพิ�มตา่ง ๆ ของพนกังาน จาํนวน 3,194,400 บาท                 

 

ประเภทเงนิเพิ�มตา่งๆ ของพนกังาน สาํหรบัถวัจา่ยเป็นเงนิ
คา่ตอบแทนในลกัษณะตา่งๆ ใหก้บัพนกังานในสงักดักอง
การศกึษา สถานศกึษาในสงักดั ตามอตัราที�กฎหมาย/
ระเบยีบกาํหนด 

 

 

 
                

 
เงนิวทิยฐานะ จาํนวน 6,344,400 บาท                 

 

เงนิวทิยฐานะสาํหรบัพนกังาน สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิวทิย
ฐานะ ใหก้บัพนกังานครูเทศบาล  ที�มสีทิธไิดร้บัตาม
ระเบยีบของทางราชการ 

 

 

 
                

 คา่จา้งลูกจา้งประจาํ จาํนวน 994,500 บาท                 

 

สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิคา่จา้งและเงนิปรบัปรุงคา่จา้งประจาํปี
ใหก้บัลูกจา้งประจาํในสว่นของสถานศกึษาในสงักดั  ตาม
กฎหมาย/ระเบยีบของทางราชการ  

 

 
                

 เงนิเพิ�มตา่ง ๆของลูกจา้งประจาํ จาํนวน 18,000 บาท                 

 

ประเภทเงนิเพิ�มตา่ง ๆ ของลูกจา้งประจาํ  สาํหรบัจา่ยเป็น
เงนิคา่ครองชีพช ั�วคราวและเงนิคา่ตอบแทนพเิศษเงนิเดือน
เต็มข ั%นใหก้บัลูกจา้งประจาํ  ที�มสีทิธไิดร้บัตามระเบยีบของ
ทางราชการ 

 

 

                 

 คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 3,411,600 บาท                 

 

สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิเดอืนหรือคา่จา้งพนกังานจา้งที�ปฏบิตัิ
หน้าที�ในสถานศกึษา และคา่จา้งครูผูช้ว่ยสอนระดบักอ่น
ประถมศกึษา ประถมศกึษาและมธัยมศกึษาในสาขาวชิา
ขาดแคลนตา่ง ๆ  ผูช้ว่ยฝ่ายโภชนาการ พนกังานจา้งตาม
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ภารกจิ ผูด้แูลเด็กเล็กและครูอาสา เป็นตน้ 

 
เงนิเพิ�มตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จาํนวน 600,600 บาท                 

 

เงนิเพิ�มคา่ครองชีพช ั�วคราวของพนกังานจา้งจากงบ
เทศบาล  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิคา่ครองชีพช ั�วคราวให้
พนกังานจา้งในสงักดัสว่นการงานตา่ง ๆ ของกอง
การศกึษา ตลอดจนพนกังานจา้งที�ปฏบิตัหิน้าที�ใน
สถานศกึษาและคา่จา้งครูช่วยสอนระดบักอ่นประถมศกึษา 
ประถมศกึษาและมธัยมศกึษา  ในสาขาวชิาที�ขาดแคลน
ตา่งๆ  ผูช้ว่ยนกัวชิาการศกึษา  ผูช้ว่ยเจา้หน้าที�ธุรการ  
ผูช้ว่ยสนัทนาการ ผูช้ว่ยฝ่ายโภชนาการ พนกังานจา้งตาม
ภารกจิ  ผูด้แูลเด็กเล็กและครูอาสา เป็นตน้ 

 

 

                 

  งบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงาน    รวมรวมรวมรวม    57,572,90057,572,90057,572,90057,572,900    บาทบาทบาทบาท                    

      
คา่ตอบแทนคา่ตอบแทนคา่ตอบแทนคา่ตอบแทน    รวมรวมรวมรวม    38,70038,70038,70038,700    บาทบาทบาทบาท                    

 
คา่เบี%ยประชุม จาํนวน 38,700 บาท                 

 

สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจ
ประเมนิผลงานพนกังานครูและบคุลากรทางการศกึษา
เพื�อใหม้หีรือเลื�อนวทิยฐานะชาํนาญการ/ชาํนาญการพเิศษ/
เชี�ยวชาญและเชี�ยวชาญพเิศษ   เป็นตน้ 

 

 

 
                

      
คา่ใชส้อยคา่ใชส้อยคา่ใชส้อยคา่ใชส้อย    รวมรวมรวมรวม    46,239,50046,239,50046,239,50046,239,500    บาทบาทบาทบาท                    

 รายจา่ยเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบรกิาร จาํนวน 300,000 บาท                 

 

ประเภทรายจา่ยเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบรกิาร  สาํหรบัเป็น
คา่ใชจ้า่ยในลกัษณะตา่ง ๆ  ประกอบดว้ย 
-  รายจา่ยเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบรกิารท ั�วไป   เชน่   คา่บอกรบั
วารสาร   คา่เขา้ปกเย็บเลม่หนงัสอื   คา่ระวาง-บรรทุก  คา่
เชา่ทรพัย์สนิ  คา่โฆษณาและเผยแพร ่ คา่ธรรมเนียมตา่ง 
ๆ   คา่จา้งเหมาบรกิาร  คา่ตดิต ั%งโทรศพัท์  ฯลฯ  
-  คา่ใชจ้า่ยตามโครงการจา้งเหมาแรงงานหรือจา้งเหมา
บรกิารของบคุคลภายนอกปฏบิตัหิน้าที�ผูด้แูลเด็ก ศนูย์
พฒันาเด็กเล็ก  และรกัษาความปลอดภยัและความเป็น
ระเบยีบเรียบรอ้ยภายในบรเิวณศนูย์พฒันาเด็กเล็ก 

 

 

 
                

 
รายจา่ยเกี�ยวเนื�องกบัการปฏบิตัริาชการที�ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอื�นๆ  

  
 

                

 
คา่ใชจ้า่ยในการพฒันาครูผูด้แูลเด็กของศนูย์พฒันาเด็กเล็ก จาํนวน 18,000 บาท                 

 

คา่ใชจ้า่ยในการพฒันาครูผูด้แูลเด็กของศนูย์พฒันาเด็ก
เล็ก   สาํหรบัเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดัอบรมพฒันาครูผูดู้แล
เด็ก  เชน่  คา่ลงทะเบยีน  และคา่ใชจ้า่ยอื�น  ๆ  ที�เกี�ยวขอ้ง   
(โครงการตามแผนพฒันาเทศบาล ยุทธศาสตร์การพฒันา
การศกึษา ศลิปะ  วฒันธรรม  จารีตประเพณี   และภูมิ
ปญัญาทอ้งถิ�น) 

 

 

 
                

 
คา่ใชจ้า่ยในการสง่เสรมิองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ�นที�จดัทาํ
แผนพฒันาการศกึษาดเีดน่ 

จาํนวน 50,000 บาท                 

 

คา่ใชจ้า่ยในการสง่เสรมิองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ�นที�
จดัทาํแผนพฒันาการศกึษาดเีดน่  สาํหรบัเป็นคา่ใช้จา่ยใน
การประกวดองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ�นที�จดัทาํ
แผนพฒันาการศกึษาดเีดน่  เชน่  คา่จดัสถานที�  คา่วสัดุ
อปุกรณ์  คา่ตอบแทน  คา่อาหารและเครื�องดื�มวทิยากร
และผูเ้ขา้รบัการอบรม  และคา่ใชจ้า่ยอื�นๆ  ที�เกี�ยวขอ้ง   
(โครงการตามแผนพฒันาเทศบาล ยุทธศาสตร์การพฒันา
การศกึษา ศลิปะ  วฒันธรรม  จารีตประเพณี   และภูมิ
ปญัญาทอ้งถิ�น) 
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คา่ใชจ้า่ยในโครงการจดัสอบประเมนิสมรรถนะของผูเ้รียนช ั%น
ประถมและมธัยมศกึษา จาํนวน 40,000 บาท                 

 

คา่ใชจ้า่ยในการสอบประเมนิสมรรถนะของผูเ้รียนช ั%น
ประถมศกึษาและมธัยมศกึษา  สาํหรบัเป็นคา่ใช้จา่ยในการ
ทดสอบสมรรถนะ 5 ดา้น นกัเรียนช ั%นประถมศกึษาปีที� 3 
ช ั%นประถมศกึษาปีที� 6  ช ั%นมธัยมศกึษาปีที� 3 และช ั%น
มธัยมศกึษาปีที� 6 เป็นคา่วสัดจุดัทาํขอ้สอบ คา่อาหารและ
เครื�องดื�มและคา่ใช้จา่ยตา่งๆ ที�เกี�ยวขอ้ง  (โครงการตาม
แผนพฒันาเทศบาล ยุทธศาสตร์การพฒันาการศกึษา 
ศลิปะ  วฒันธรรม  จารีตประเพณี   และภมูปิญัญาทอ้งถิ�น) 

 

 

                 

 คา่พฒันาครูอาสา จาํนวน 6,000 บาท                 

 

คา่พฒันาครูอาสา สาํหรบัใชเ้ป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัอบรม
พนกังานครูอาสา เชน่ คา่ลงทะเบยีน และคา่ใชจ้า่ยอื�นๆ ที�
เกี�ยวขอ้ง (โครงการตามแผนพฒันาเทศบาล ยุทธศาสตร์
การพฒันาการศกึษา ศลิปะ  วฒันธรรม  จารีตประเพณี   
และภมูปิญัญาทอ้งถิ�น) 

 

 

 
                

 
โครงการเขา้คา่ยทางวชิาการนกัเรียนสถานศกึษาในสงักดั
เทศบาล จาํนวน 30,000 บาท                 

 

คา่ใชจ้า่ยในการเขา้คา่ยทางวชิาการนกัเรียนของ
สถานศกึษาในสงักดั   สาํหรบัเป็นคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ  ในการ
จดัอบรมและเขา้คา่ยใหก้บันกัเรียน  เชน่  คา่ตอบแทน
วทิยากร  คา่อาหารและเครื�องดื�ม  คา่จดัสถานที�  คา่วสัดุ
อปุกรณ์  และคา่ใชจ้า่ยอื�น ๆ  ที�เกี�ยวขอ้ง  (โครงการตาม
แผนพฒันาเทศบาล ยุทธศาสตร์การพฒันาการศกึษา 
ศลิปะ  วฒันธรรม  จารีตประเพณี   และภมูปิญัญาทอ้งถิ�น) 

 

 

 
                

 
โครงการแขง่ขนักีฬานกัเรียนปฐมวยัเกมส์สถานศกึษาใน
สงักดัเทศบาล 

จาํนวน 50,000 บาท                 

 

คา่ใชจ้า่ยตามโครงการแขง่ขนักีฬานกัเรียนปฐมวยัเกมส์ 
สงักดัเทศบาลเมอืงบรีุรมัย์   สาํหรบัเป็นคา่ใช้จา่ยในการ
จดัการแขง่ขนักีฬานกัเรียนช ั%นอนุบาลท ั%ง  3 โรงเรียน  
และศนูย์พฒันาเด็กเล็ก   เชน่   คา่ใชจ้า่ยในพธีิเปิด–ปิด
การแขง่ขนั  คา่เหรียญรางวลัและถว้ยรางวลั   คา่วสัดุ
อปุกรณ์จดัการแขง่ขนั  คา่เครื�องดื�มสาํหรบัผูเ้ขา้ร่วมงาน
และคา่ใชจ้า่ยอื�นๆ   ที�เกี�ยวขอ้ง  (โครงการตามแผนพฒันา
เทศบาล ยุทธศาสตร์การพฒันาการศกึษา ศลิปะ  
วฒันธรรม  จารีตประเพณี   และภมูปิญัญาทอ้งถิ�น) 

 

 

                 

 โครงการแขง่ขนันกัเรียนคนเกง่ของโรงเรียนทอ้งถิ�น จาํนวน 15,000 บาท                 

 

สาํหรบัเป็นคา่ใช้จา่ยตา่งๆ ในการแขง่ขนัคนเกง่ของ
โรงเรียนทอ้งถิ�น  เชน่  คา่วสัดจุดัทาํขอ้สอบ   คา่อาหาร
และเครื�องดื�ม   สาํหรบัคณะกรรมการฯ และคา่ใช้จา่ยอื�นๆ  
ที�เกี�ยวขอ้ง   (โครงการตามแผนพฒันาเทศบาล 
ยุทธศาสตร์การพฒันาการศกึษา ศลิปะ  วฒันธรรม  จารีต
ประเพณี   และภมูปิญัญาท้องถิ�น) 

 

 

 
                

 
โครงการจดักจิกรรมพธีิมอบประกาศนียบตัรสาํเร็จการศกึษา
และอาํลาสถาบนั จาํนวน 30,000 บาท                 

 

คา่ใชจ้า่ยในการจดัพธีิมอบประกาศนียบตัรนกัเรียนที�
สาํเร็จการศกึษาและอาํลาสถาบนั  สาํหรบัเป็นคา่ใชจ้า่ย 
ตา่ง ๆ  เชน่  คา่จดัสถานที�  คา่รบัรองผูร้ว่มงาน  คา่วสัดุ
อปุกรณ์และคา่ใช้จา่ยอื�น ๆ  ที�เกี�ยวขอ้ง 

 

 

 
                



109 

 

 
โครงการจดังานมหกรรมการศกึษาทอ้งถิ�นภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือหรือเป็นเจา้ภาพ 

จาํนวน 150,000 บาท                 

 

คา่ใชจ้า่ยในการจดังานมหกรรมการจดัการศกึษาทอ้งถิ�น
กลุม่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  สาํหรบัเป็นคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ   
ในการเขา้รว่มงานมหกรรมการจดัการศกึษาทอ้งถิ�นภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ณ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ�นที�
ไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นเจา้ภาพ  เชน่  คา่ใชจ้า่ยสนบัสนุน
จดัทาํผลงาน  โครงงาน  คา่จา้งเหมายานพาหนะ  คา่จดั
และตกแตง่สถานที�   รา้นนิทรรศการ    คา่เบี%ยเลี%ยง   
คา่ตอบแทน   คา่ที�พกัและคา่วสัดอุุปกรณ์  และคา่ใช้จา่ย
อื�น ๆ  ที�เกี�ยวขอ้ง  (โครงการตามแผนพฒันาเทศบาล 
ยุทธศาสตร์การพฒันาการศกึษา ศลิปะ  วฒันธรรม  จารีต
ประเพณี   และภมูปิญัญาท้องถิ�น) 

 

 

 
                

 
โครงการจดัสง่นกักีฬาเขา้ร่วมการแขง่ขนักีฬานกัเรียนองค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิ�นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จาํนวน 200,000 บาท                 

 

คา่ใชจ้า่ยตามโครงการจดัสง่นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนั
กีฬานกัเรียนองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ�น  สาํหรบัเป็น
คา่ใชจ้า่ยในการจดัสง่นกักีฬาตวัแทนเทศบาลเมอืงบุรีรมัย์
เขา้รว่มแขง่ขนักีฬานกัเรียนสงักดัองค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิ�นในระดบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและ
ระดบัประเทศ  เชน่ คา่เบี%ยเลี%ยงนกักีฬาและเจา้หน้าที�  
คา่จา้งถา่ยรูปประวตันิกักีฬา คา่เครื�องแตง่กาย คา่ยาและ
เวชภณัฑ์  คา่อาหารบาํรุงรา่งกาย  คา่นํ%ามนัเชื%อเพลงิและ
หลอ่ลื�น  คา่จา้งเหมายานพาหนะ คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง
ตลอดจนคา่ใชจ้า่ยอื�น ๆ  ที�เกี�ยวขอ้ง  (โครงการตาม
แผนพฒันาเทศบาล ยุทธศาสตร์การพฒันาการศกึษา 
ศลิปะ  วฒันธรรม  จารีตประเพณี   และภมูปิญัญาทอ้งถิ�น) 

 

 

 
                

 โครงการจดัสอบเตรียมเขา้ช ั%นมธัยมศกึษาปีที� 1 (พรี ม.1) จาํนวน 20,000 บาท                 

 

คา่ใชจ้า่ยตามโครงการจดัเตรียมสอบเขา้เรียนช ั%น
มธัยมศกึษาปีที� 1  (พรี ม.1)   สาํหรบัเป็นคา่ใช้จา่ยในการ
จดัทดสอบความรูค้วามสามารถทางวชิาการของนกัเรียน
ช ั%นประถมศกึษาปีที� 6  เชน่  คา่จดัซื%อจดัจา้ง  แบบทดสอบ  
คา่ตอบแทน  คา่วสัดอุุปกรณ์  คา่ตรวจและประมวลผลการ
สอบ  คา่จดัสถานที�สอบ  คา่อาหารและเครื�องดื�มและ
คา่ใชจ้า่ยอื�น ๆ  ที�เกี�ยวขอ้ง  (โครงการตามแผนพฒันา
เทศบาล ยุทธศาสตร์การพฒันาการศกึษา ศลิปะ  
วฒันธรรม  จารีตประเพณี   และภมูปิญัญาทอ้งถิ�น) 

 

 

                 

 โครงการบรหิารศนูย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลเมอืงบรีุรมัย์ จาํนวน 150,000 บาท                 

 

โครงการบรหิารศนูย์พฒันาเด็กเล็ก สาํหรบัเป็นคา่ใชจ้า่ย
ตา่งๆ  ในการดาํเนินงานศนูย์พฒันาเด็กเล็ก  เชน่ 
คา่ตอบแทนวทิยากร  คา่วสัด ุ สื�อ  อปุกรณ์ที�จาํเป็นและ
คา่ใชจ้า่ยอื�นๆ   ที�เกี�ยวขอ้ง  (โครงการตามแผนพฒันา
เทศบาล ยุทธศาสตร์การพฒันาการศกึษา ศลิปะ  
วฒันธรรม  จารีตประเพณี   และภมูปิญัญาทอ้งถิ�น) 

 

 

                 

 
โครงการประเมนิสถานศกึษาภายนอกประจาํปี จาํนวน 5,000 บาท                 

 

คา่ใชจ้า่ยในการประเมนิสถานศกึษาภายนอกประจาํปี  
สาํหรบัเป็นคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ  ในการจดัทาํแบบประเมนิ  
เชน่  คา่จดัซื%อจดัจา้งแบบประเมนิ  คา่วสัดอุปุกรณ์  
คา่อาหารและเครื�องดื�ม  และคา่ใชจ้า่ยอื�น ๆ  ที�เกี�ยวขอ้ง   
(โครงการตามแผนพฒันาเทศบาล ยุทธศาสตร์การพฒันา 
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การศกึษา ศลิปะ  วฒันธรรม  จารีตประเพณี   และภูมิ
ปญัญาทอ้งถิ�น) 

 
โครงการประเมนิสถานศกึษาภายในประจาํปี จาํนวน 5,000 บาท                 

 

คา่ใชจ้า่ยในการประเมนิสถานศกึษาภายในประจาํปี  
สาํหรบัเป็นคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ  ในการจดัทาํแบบประเมนิ  
เชน่  คา่จดัซื%อจดัจา้งแบบประเมนิ  คา่วสัดอุปุกรณ์  
คา่อาหารและเครื�องดื�ม  และคา่ใชจ้า่ยอื�น ๆ  ที�เกี�ยวขอ้ง    
(โครงการตามแผนพฒันาเทศบาล ยุทธศาสตร์การพฒันา
การศกึษา ศลิปะ  วฒันธรรม  จารีตประเพณี   และภูมิ
ปญัญาทอ้งถิ�น) 

 

 

                 

 โครงการรณรงค์เพื�อป้องกนัยาเสพตดิในสถานศกึษา จาํนวน 12,000 บาท                 

 

คา่ใชจ้า่ยในการรณรงค์เพื�อป้องกนัยาเสพตดิใน
สถานศกึษา  สาํหรบัเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการหรือตาม
ลกัษณะงาน สาํหรบัเป็นคา่ใชจ้า่ยในการพฒันาครูแกนนํา
ยาเสพตดิโรงเรียนละ 1 คน ๆ ละ  3,000  บาท   เป็นเงนิ  
9,000  บาท  และเจา้หน้าที�  อปท.  1 คน  เป็นเงนิ  
3,000  บาท  สาํหรบัเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัอบรม  เชน่  
คา่ตอบแทน  คา่อาหารและเครื�องดื�ม  และคา่ใชจ้า่ยอื�น ๆ  
ที�เกี�ยวขอ้ง (โครงการตามแผนพฒันาเทศบาล ยุทธศาสตร์
การพฒันาการศกึษา ศลิปะ วฒันธรรม จารีตประเพณี และ
ภมูปิญัญาทอ้งถิ�น) 

 

 

 
                

 
โครงการร่วมจดังานมหกรรมการจดัการศกึษาทอ้งถิ�น
ระดบัประเทศ 

จาํนวน 300,000 บาท                 

 

สาํหรบัเป็นคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ ในการเขา้รว่มงานมหกรรม
การจดัการศกึษาทอ้งถิ�นระดบัประเทศ  เชน่  คา่ใชจ้า่ย
สนบัสนุนจดัทาํผลงาน  โครงงาน  คา่จา้งเหมายานพาหนะ  
คา่จดัและตกแตง่สถานที� รา้นนิทรรศการ  คา่เบี%ยเลี%ยง   
คา่ตอบแทน   คา่ที�พกัและคา่วสัดอุุปกรณ์ และคา่ใชจ้า่ย 
อื�น ๆ  ที�เกี�ยวขอ้ง   (โครงการตามแผนพฒันาเทศบาล 
ยุทธศาสตร์การพฒันาการศกึษา ศลิปะ  วฒันธรรม  จารีต
ประเพณี   และภมูปิญัญาท้องถิ�น) 

 

 

 
                

 
โครงการวดัและประเมนิผลการเรียนนกัเรียนในโรงเรียน
สงักดัเทศบาล 

จาํนวน 50,000 บาท                 

 

คา่ใชจ้า่ยในการวดัและประเมนิผลการเรียนของนกัเรียน
โรงเรียนในสงักดัเทศบาล   สาํหรบัเป็นคา่วสัดจุดัทาํ
แบบทดสอบนกัเรียนทุกระดบัช ั%นตลอดปีการศกึษา  เชน่  
กระดาษ  หมกึอดัสาํเนาแบบทดสอบ  และกระดาษคาํตอบ 
ระดบัชาต ิ  และคา่ใชจ้า่ยอื�นๆ  ที�เกี�ยวขอ้ง   (โครงการ
ตามแผนพฒันาเทศบาล ยุทธศาสตร์การพฒันาการศกึษา 
ศลิปะ  วฒันธรรม จารีตประเพณี   และภมูปิญัญาทอ้งถิ�น) 

 

 

 
                

 
โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารสถานศกึษา จาํนวน 44,093,500 บาท                 

 

โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารสถานศกึษา   
ต ั%งไว้  44,093,500  บาท   สาํหรบัเป็นคา่ใชจ้า่ยตาม
โครงการหรือลกัษณะงาน  ดงันี% 
      - ประเภทอดุหนุนสนบัสนุนอาหารกลางวนันกัเรียน   
ต ั%งไว้   13,970,400   บาท   สาํหรบัเป็นคา่ใชจ้า่ยในการ
จดัซื%ออาหารกลางวนัใหแ้กเ่ด็กนกัเรียนโรงเรียนในสงักดั
เทศบาล   ท ั%ง  3  โรงเรียน   และศนูย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลเมอืงบุรีรมัย์  ดงันี%  
      1)  โรงเรียนเทศบาล 1  “บรีุราษฎร์ดรุณวทิยา”  
จาํนวน   5,864,000   บาท 
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     2)  โรงเรียนเทศบาล 2  “อสิาณธีรวทิยาคาร”      
จาํนวน   4,864,000   บาท 
     3)  โรงเรียนเทศบาล 3  จาํนวน   2,296,000   บาท 
     4)  ศนูย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลเมอืงบรีุรมัย์       
จาํนวน      946,400   บาท 
    -  คา่ใชจ้า่ยในการปรบัปรุงหลกัสตูรสถานศกึษา   ต ั%งไว้   
60,000   บาท   สาํหรบัเป็นคา่ใชจ้า่ย     ในการฝึกอบรม
สมัมนาบคุลากรทางการศกึษาโรงเรียนในสงักดัเทศบาลท ั%ง  
3  โรงเรียน  เชน่  คา่วสัดจุดัทาํเอกสารหลกัสตูร
สถานศกึษา  คา่วทิยากร  คา่อาหารและเครื�องดื�มผูเ้ขา้
ฝึกอบรมและวทิยากร  และคา่ใชจ้า่ยอื�น ๆ  ที�เกี�ยวขอ้ง  
ดงันี%   
      1)  โรงเรียนเทศบาล 1  “บรีุราษฎร์ดรุณวทิยา”   
จาํนวน   20,000   บาท 
      2)  โรงเรียนเทศบาล 2  “อสิาณธีรวทิยาคาร”     
จาํนวน   20,000   บาท 
      3)  โรงเรียนเทศบาล 3       จาํนวน   20,000   บาท 
    -  คา่ใชจ้า่ยอนิเตอร์เน็ตโรงเรียน    ต ั%งไว้   50,400   
บาท   สาํหรบัเป็นจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยระบบ  Asymmeteic  
Digital  Subscriber  Line : ADSL  โรงเรียนละ 
9,600  บาท  และระบบ  Wircless  Fidelity : WiFi  
โรงเรียนละ  7,200  บาท  สาํหรบัเลขหมายที�ตดิต ั%งไว้
ประจาํโรงเรียนเทศบาลท ั%ง 3 โรงเรียน ดงันี% 
     1)  โรงเรียนเทศบาล 1  “บรีุราษฎร์ดรุณวทิยา”  
จาํนวน   16,800  บาท 
     2)  โรงเรียนเทศบาล 2  “อสิาณธีรวทิยาคาร”      
จาํนวน   16,800  บาท 
     3)  โรงเรียนเทศบาล 3   จาํนวน   16,800   บาท 
-  คา่ใชจ้า่ยในการพฒันาการจดัการศกึษาโดยใชโ้รงเรียน
เป็นฐานในการพฒันาทอ้งถิ�น (SBMLD)   ต ั%งไว้   
2,500,000   บาท   สาํหรบัเป็นคา่ใชจ้า่ยในการ
พฒันาการจดัการศกึษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ในการ
พฒันาทอ้งถิ�น (SBMLD)  ดงันี% 
     1)  สาํหรบัโรงเรียนที�จะสมคัรเขา้รว่มโครงการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ต ั%งไว้   2,250,000  บาท 
       1.1)  โรงเรียนเทศบาล 1  “บรีุราษฎร์ดรุณวทิยา”   
จาํนวน  750,000  บาท 
       1.2)  โรงเรียนเทศบาล 2  “อสิาณธีรวทิยาคาร”     
จาํนวน   750,000  บาท 
       1.3)  โรงเรียนเทศบาล 3  จาํนวน   750,000  บาท 
     2)  สาํหรบัโรงเรียน  SBMLD  ดเีดน่  ต ั%งไว้  
250,000  บาท  สาํหรบัเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินงาน  
เชน่  คา่จดัอบรมสมัมนา/ศกึษาดงูาน  คา่ตอบแทน  
คา่อาหารวา่งและเครื�องดื�ม  คา่วสัดุอปุกรณ์  และคา่ใชจ้่าย
อื�น ๆ  ที�เกี�ยวขอ้ง 
    -  คา่ใชจ้า่ยในการพฒันาขา้ราชการครูของโรงเรียนใน
สงักดั   ต ั%งไว้  534,000  บาท  สาํหรบัเป็นคา่ใชจ้า่ยใน
การฝึกอบรมสมัมนาครูและบคุลากรทางการศกึษาสงักดั
เทศบาลเมอืงบุรีรมัย์  ดงันี%   
       1)  โรงเรียนเทศบาล 1  “บรีุราษฎร์ดรุณวทิยา”       
จาํนวน   255,000   บาท 
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        2)  โรงเรียนเทศบาล 2  “อสิาณธีรวทิยาคาร”          
จาํนวน   210,000   บาท 
       3)  โรงเรียนเทศบาล 3   จาํนวน     69,000   บาท 
    -  คา่ใชจ้า่ยในการพฒันาหอ้งสมดุโรงเรียน   ต ั%งไว้   
300,000  บาท  สาํหรบัเป็นคา่พฒันาหอ้งสมุดโรงเรียน
ในสงักดัเทศบาล  คา่จดัซื%อหนงัสอืเขา้หอ้งสมดุและ
อปุกรณ์เพื�อนกัเรียนไดศ้กึษาคน้ควา้   ตามหลกัสตูรและ
แผนการเรียนการสอนตามหลกัการปฏรูิปการศกึษา  เชน่  
การจดัหาหนงัสอืประจาํหอ้งสมดุ   วสัดอุปุกรณ์ประจาํ
หอ้งสมดุ  สื�อประจาํหอ้งสมุดตามความจาํเป็นพื%นฐาน 
      1)  โรงเรียนเทศบาล 1  “บรีุราษฎร์ดรุณวทิยา”   
จาํนวน   100,000   บาท 
      2)  โรงเรียนเทศบาล 2  “อสิาณธีรวทิยาคาร”     
จาํนวน   100,000   บาท 
      3)  โรงเรียนเทศบาล 3     จาํนวน   100,000   บาท 
-  คา่ใชจ้า่ยในการพฒันาแหลง่เรียนรูข้องโรงเรียน  ต ั%งไว้  
150,000   บาท  สาํหรบัเป็นคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ  เชน่  
คา่ตอบแทนวทิยากร  คา่วสัดจุดัทาํเอกสาร   คา่เครื�องดื�ม
รบัรองวทิยากร และคา่ใช้จา่ยอื�น ๆ   ที�เกี�ยวขอ้ง  ดงันี% 
      1)  โรงเรียนเทศบาล 1  “บรีุราษฎร์ดรุณวทิยา”   
จาํนวน   50,000   บาท 
      2)  โรงเรียนเทศบาล 2  “อสิาณธีรวทิยาคาร”     
จาํนวน   50,000   บาท 
      3)  โรงเรียนเทศบาล 3  จาํนวน   50,000   บาท 
    -  คา่ใชจ้า่ยในการสง่เสรมิสถานศกึษาและศนูย์พฒันา
เด็กเล็ก ที�จดัทาํแผนพฒันาการศกึษาดเีดน่  ต ั%งไว้  
200,000   บาท  สาํหรบัเป็นคา่ใชจ้า่ยในการสง่เสรมิ
สถานศกึษาและศนูย์พฒันาเด็กเล็ก    ในสงักดัที�จดัทาํ
แผนพฒันาการศกึษาดเีดน่   ดงันี% 
       1)  โรงเรียนเทศบาล 1  “บรีุราษฎร์ดรุณวทิยา”   
จาํนวน   50,000   บาท 
       2)  โรงเรียนเทศบาล 2  “อสิาณธีรวทิยาคาร”     
จาํนวน   50,000   บาท 
      3)  โรงเรียนเทศบาล 3  จาํนวน   50,000   บาท 
      4)  ศนูย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลเมอืงบรีุรมัย์       
จาํนวน   50,000   บาท  
    -  คา่ใชจ้า่ยในการรณรงค์เพื�อป้องกนัยาเสพตดิใน
สถานศกึษา   ต ั%งไว้  345,000  บาท  สาํหรบัเป็น
คา่ใชจ้า่ยในการจดัอบรมสมัมนารณรงค์ป้องกนัแกไ้ข
ปญัหายาเสพตดิแกเ่ด็ก เยาวชน เชน่ คา่อาหารและ
เครื�องดื�ม คา่ตอบแทนวทิยากร คา่วสัดอุุปกรณ์ในการจดั
กจิกรรม และคา่ใช้จา่ยอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง  ดงันี% 
      1)  คา่ใชจ้า่ยในการรณรงค์ป้องกนัยาเสพตดิใน
สถานศกึษา 
       -  โรงเรียนเทศบาล 1  “บรีุราษฎร์ดรุณวทิยา”  
จาํนวน   15,000   บาท 
       -  โรงเรียนเทศบาล 2  “อสิาณธีรวทิยาคาร”     
จาํนวน   15,000   บาท 
       -  โรงเรียนเทศบาล 3 จาํนวน  15,000   บาท  
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      2)  คา่ใชจ้า่ยในการรณรงค์ป้องกนัยาเสพตดิใน
สถานศกึษาดเีดน่ 
         -  โรงเรียนเทศบาล 1  “บรีุราษฎร์ดรุณวทิยา” 
จาํนวน   100,000   บาท 
         -  โรงเรียนเทศบาล 2  “อสิาณธีรวทิยาคาร”   
จาํนวน   100,000   บาท 
         -  โรงเรียนเทศบาล 3 จาํนวน  100,000  บาท 
    -  คา่ใชจ้า่ยในการสง่เสรมิกจิกรรมรกัการอา่น           
ต ั%งไว้  150,000  บาท  สาํหรบัเป็นคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ เชน่ 
คา่ตอบแทนวทิยากร คา่วสัดจุดัทาํเอกสาร คา่เครื�องดื�ม
รบัรองวทิยากร และคา่ใช้จา่ยอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง ดงันี% 
        1)  โรงเรียนเทศบาล 1  “บรีุราษฎร์ดรุณวทิยา”   
จาํนวน   50,000   บาท 
        2)  โรงเรียนเทศบาล 2  “อสิาณธีรวทิยาคาร”     
จาํนวน   50,000   บาท 
        3)  โรงเรียนเทศบาล  3  จาํนวน  50,000  บาท 
    -  คา่ใชจ้า่ยในการจดัทาํศนูย์การเรียนรูส้าํหรบัเด็ก
ปฐมวยัในสถานศกึษา   ต ั%งไว ้ 150,000  บาท  สาํหรบั
เป็นคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ เชน่ คา่ตอบแทนวทิยากร คา่วสัดุ
จดัทาํเอกสาร คา่เครื�องดื�มรบัรองวทิยากร และคา่ใชจ้า่ย 
อื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง ดงันี%  
        1)  โรงเรียนเทศบาล 1  “บรีุราษฎร์ดรุณวทิยา”   
จาํนวน   50,000   บาท 
        2)  โรงเรียนเทศบาล 2  “อสิาณธีรวทิยาคาร”     
จาํนวน   50,000   บาท 
        3)  โรงเรียนเทศบาล 3     จาํนวน   50,000   บาท 
    - คา่ปจัจยัพื%นฐานสาํหรบันกัเรียนยากจน                  
ต ั%งไว้   2,080,000  บาท  สาํหรบัเป็นคา่ใช้จา่ยในการ
จดัซื%อวสัดุอปุกรณ์ คา่ยานพาหนะ และคา่ใชจ้า่ยอื�น ๆ      
ที�เกี�ยวขอ้ง ดงันี% 
       1)  โรงเรียนเทศบาล 1  “บรีุราษฎร์ดรุณวทิยา”   
จาํนวน   979,000   บาท 
       2)  โรงเรียนเทศบาล 2  “อสิาณธีรวทิยาคาร”     
จาํนวน   871,000   บาท 
       3)  โรงเรียนเทศบาล  3  จาํนวน   230,000   บาท 
    -  คา่จดัการเรียนการสอน (รายหวั)    ต ั%งไว้   
11,720,800  บาท   สาํหรบัเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัการ
เรียนการสอนและการบรหิารงานท ั�วไปของโรงเรียน เชน่ 
คา่จดัซื%อวสัดแุละอุปกรณ์การเรียนการสอน คา่จา้งเหมา
บรกิาร คา่ตอบแทนใชส้อยและวสัดุ และคา่ใชจ้า่ยอื�น ๆ    
ที�เกี�ยวขอ้ง ดงันี%  
       1)  โรงเรียนเทศบาล 1  “บรีุราษฎร์ดรุณวทิยา”   
จาํนวน   5,829,800   บาท 
       2)  โรงเรียนเทศบาล 2  “อสิาณธีรวทิยาคาร”     
จาํนวน   4,836,200   บาท 
       3)  โรงเรียนเทศบาล  3  จาํนวน  1,054,800  บาท 
    -  คา่หนงัสอืเรียน  ต ั%งไว้  3,375,700  บาท  สาํหรบั
เป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัซื%อหนงัสอืเรียน หนงัสือแบบฝึกหดั 
หนงัสอืเรียนสาระการเรียนรูเ้พิ�มเตมิ ฯลฯ  ดงันี%  
       1)  โรงเรียนเทศบาล 1  “บรีุราษฎร์ดรุณวทิยา”   
จาํนวน   1,721,700   บาท 
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       2)  โรงเรียนเทศบาล 2  “อสิาณธีรวทิยาคาร”     
จาํนวน   1,352,800   บาท 
       3)  โรงเรียนเทศบาล  3  จาํนวน   301,200   บาท 
    -  คา่อปุกรณ์การเรียน  ต ั%งไว้  1,823,000  บาท  
สาํหรบัเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดัซื%ออปุกรณ์การเรียน เชน่ 
สมดุ ปากกา ดนิสอ ยางลบ ไมบ้รรทดั ดงันี% 
       1)  โรงเรียนเทศบาล 1  “บรีุราษฎร์ดรุณวทิยา”    
จาํนวน   896,000   บาท 
       2)  โรงเรียนเทศบาล 2  “อสิาณธีรวทิยาคาร”      
จาํนวน   737,100   บาท 
       3)  โรงเรียนเทศบาล   3   จาํนวน  189,900  บาท 
    -  คา่เครื�องแบบนกัเรียน  ต ั%งไว้  3,732,100  บาท  
สาํหรบัเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดัซื%อเครื�องแบบนกัเรียน เข็ม
ขดั รองเทา้ ถุงเทา้ ชุดลูกเสอื  ชุดเนตรนารี  ชุดยุวกาชาด
ชุดกีฬา  ฯลฯ  ดงันี% 
       1)  โรงเรียนเทศบาล 1  “บรีุราษฎร์ดรุณวทิยา”   
จาํนวน   1,828,000   บาท 
       2)  โรงเรียนเทศบาล 2  “อสิาณธีรวทิยาคาร”     
จาํนวน   1,512,300   บาท 
       3)  โรงเรียนเทศบาล  3  จาํนวน   391,800   บาท 
    -  คา่กจิกรรมพฒันาผูเ้รียน   ต ั%งไว้  2,952,100  บาท  
สาํหรบัเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดักจิกรรมพฒันาคณุภาพ
ผูเ้รียน เชน่ กจิกรรมวชิาการ กจิกรรมคณุธรรมของลูกเสอื 
เนตรนารีและยุวกาชาด  กจิกรรมการทศันศกึษา และการ
ใหบ้รกิารสารสนเทศ/ICT ดงันี%  
       1)  โรงเรียนเทศบาล 1  “บรีุราษฎร์ดรุณวทิยา”   
จาํนวน   1,467,600 บาท 
       2)  โรงเรียนเทศบาล 2  “อสิาณธีรวทิยาคาร”     
จาํนวน  1,217,900  บาท 
       3)  โรงเรียนเทศบาล  3    จาํนวน   266,600  บาท 
(โครงการตามแผนพฒันาเทศบาล ยุทธศาสตร์การพฒันา
การศกึษา ศลิปะ  วฒันธรรม  จารีตประเพณี   และ        
ภมูปิญัญาทอ้งถิ�น) 

 
โครงการสมัมนาคณะกรรมการสง่เสรมิสนบัสนุนงานวชิาการ
โรงเรียนเทศบาล 

จาํนวน 10,000 บาท                 

 

สาํหรบัเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดัการประชุมคณะกรรมการ
ประสานงานทางวชิาการ เป็นคา่จดัสถานที� คา่วสัดอุุปกรณ์ 
คา่ตอบแทน คา่อาหารและเครื�องดื�มวทิยากรและผูเ้ขา้รบั
การประชุม และคา่ใชจ้า่ยอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง   (โครงการ
ตามแผนพฒันาเทศบาล ยุทธศาสตร์การพฒันาการศกึษา 
ศลิปะ  วฒันธรรม  จารีตประเพณี   และภมูปิญัญาทอ้งถิ�น) 

 

 

 
                

 
โครงการอบรมสมัมนาคณะกรรมการสภานกัเรียนโรงเรียนใน
สงักดัเทศบาล จาํนวน 5,000 บาท                 

 

โครงการอบรมสมัมนาคณะกรรมการสภานกัเรียน
โรงเรียนในสงักดัเทศบาล สาํหรบัเป็นคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ  ใน
การจดัอบรม  เชน่ คา่ตอบแทนวทิยากร  คา่วสัดุ  อปุกรณ์
ที�จาํเป็น   คา่จดัสถานที�  คา่อาหารและเครื�องดื�ม  และ
คา่ใชจ้า่ยอื�น ๆ   ที�เกี�ยวขอ้ง  (โครงการตามแผนพฒันา
เทศบาล ยุทธศาสตร์การพฒันาการศกึษา ศลิปะ  
วฒันธรรม  จารีตประเพณี   และภมูปิญัญาทอ้งถิ�น) 
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 คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม จาํนวน 700,000 บาท                 

 

ประเภทรายจา่ยเพื�อบาํรุงรกัษาหรือซ่อมแซมทรพัย์สนิ   
สาํหรบัเป็นคา่ใช้จา่ยในการซอ่มแซมและบาํรุงรกัษา
ทรพัย์สนิในความดแูลรบัผดิชอบของกองการศกึษา ที�
ชาํรุดหรือเสื�อมสภาพ  อนัประกอบดว้ย  คา่บาํรุงรกัษา
ท ั�วไป ครุภณัฑ์ สิ�งกอ่สรา้งและทรพัย์สนิอื�นๆ ที�อยูใ่นความ
รบัผดิชอบของกองการศกึษาและสถานศกึษาของโรงเรียน
ในสงักดัเทศบาล และศนูย์พฒันาเด็กเล็ก 

 

 

 
                

      
คา่วสัดุคา่วสัดุคา่วสัดุคา่วสัดุ    รวมรวมรวมรวม    10,974,70010,974,70010,974,70010,974,700    บาทบาทบาทบาท                    

 
คา่อาหารเสรมิ (นม) จาํนวน 10,964,700 บาท                 

 

ประเภทคา่วสัดุอาหารเสรมิ (นม)   ต ั%งไว้   10,964,700  
บาท  สาํหรบัเป็นคา่จดัซื%ออาหารเสรมิ (นม)   ใหน้กัเรียน
โรงเรียนเทศบาลท ั%ง  3  โรงเรียน  ศนูย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลเมอืงบุรีรมัย์  โรงเรียนอนุบาลบรีุรมัย์  และ
โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์  5  (ไตรคามสทิธศิลิป์) 
ดงันี% 
       1)  โรงเรียนเทศบาล 1  “บรีุราษฎร์ดรุณวทิยา”    
จาํนวน   2,809,200   บาท 
       2)  โรงเรียนเทศบาล 2  “อสิาณธีรวทิยาคาร”      
จาํนวน   2,330,100   บาท 
       3)  โรงเรียนเทศบาล  3   จาํนวน  1,099,900  บาท 
       4)  ศนูย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลเมอืงบุรีรมัย์      
จาํนวน   348,800   บาท  
       5) โรงเรียนอนุบาลบรีุรมัย์   จาํนวน    3,610,200  
บาท 
       6) โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสทิธิ
ศลิป์)  จาํนวน  766,500   บาท 

 

 

 
                

 วสัดกุารศกึษา จาํนวน 10,000 บาท                 

 

ประเภทคา่วสัดกุารศกึษา สาํหรบัเป็นคา่จดัซื%อวสัดอุุปกรณ์
ทางการศกึษา  สื�อการเรียนการสอน   ตามสาระการเรียนรู้
และระเบยีบตา่ง ๆ ที�จาํเป็นของโรงเรียน ฯลฯ  

 

 
                

      
คา่สาธารณูปโภคคา่สาธารณูปโภคคา่สาธารณูปโภคคา่สาธารณูปโภค    รวมรวมรวมรวม    320,000320,000320,000320,000    บาทบาทบาทบาท                    

 คา่นํ%าประปา คา่นํ%าบาดาล จาํนวน 300,000 บาท                 

 

ประเภทคา่นํ%าประปา  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่นํ%าประปาที�ตดิต ั%ง
ไวใ้ชใ้นกจิการของโรงเรียนเทศบาลท ั%ง  3 โรงเรียน   ศนูย์
พฒันาเด็กเล็กฯ   และศนูย์วทิยาการสง่เสรมิสุขภาพลาน
วฒันธรรมเทศบาลเมืองบรีุรมัย์ 

 

 

                 

 คา่บรกิารโทรศพัท์ จาํนวน 20,000 บาท                 

 

ประเภทคา่โทรศพัท์   สาํหรบัเป็นคา่โทรศพัท์ที�ใชใ้นการ
ตดิตอ่ราชการ สาํหรบัเลขหมายที�ตดิต ั%งไวป้ระจาํกอง
การศกึษาโรงเรียนเทศบาลท ั%ง  3  โรงเรียน และศนูย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาลเมอืงบรีุรมัย์ 

 

 

                 

  งบลงทุนงบลงทุนงบลงทุนงบลงทุน    รวมรวมรวมรวม    2,869,8002,869,8002,869,8002,869,800    บาทบาทบาทบาท                    

      
คา่ครุภณัฑ์คา่ครุภณัฑ์คา่ครุภณัฑ์คา่ครุภณัฑ์    รวมรวมรวมรวม    700,800700,800700,800700,800    บาทบาทบาทบาท                    

 
ครุภณัฑ์สาํนกังาน 

 
  

 
                

 ชุดโตะ๊เกา้อี%โรงอาหาร จาํนวน 30 ชุด จาํนวน 120,000 บาท                 

 

สาํหรบัเป็นคา่จดัซื%อโตะ๊อาหารพรอ้มมา้นั�งสาํหรบันกัเรียน 
จาํนวน  30  ชุด  ใหก้บัโรงเรียนเทศบาล 2  จาํนวน  20 
ชุด โรงเรียนเทศบาล 3  จาํนวน  10 ชุด  (โครงการตาม
แผนพฒันาเทศบาล ยุทธศาสตร์การพฒันาการศกึษา 
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ศลิปะ  วฒันธรรม  จารีตประเพณี   และภมูปิญัญาทอ้งถิ�น) 

 
ครุภณัฑ์การศกึษา 

 
  

 
                

 
เกา้อี%แลคเชอร์หน้าโฟเมกา้ จาํนวน 200 ตวั จาํนวน 170,000 บาท                 

 

จดัซื%อเกา้อี%แลคเชอร์หน้าโฟเมกา้ จาํนวน  200 ตวั สาํหรบั 
โรงเรียนเทศบาล 1  จาํนวน  100  ตวั  โรงเรียนเทศบาล 
2  จาํนวน  100  ตวั  (โครงการตามแผนพฒันาเทศบาล 
ยุทธศาสตร์การพฒันาการศกึษา ศลิปะ  วฒันธรรม  จารีต
ประเพณี   และภมูปิญัญาท้องถิ�น) 

 

 

                 

 
โตะ๊และเกา้อี%นกัเรียนระดบัประถมศกึษา จาํนวน 260 ตวั จาํนวน 410,800 บาท                 

 

จดัซื%อโตะ๊เกา้อี%นกัเรียนประถมศกึษา จาํนวน 160 ตวั 
สาํหรบั  โรงเรียนเทศบาล 1   จาํนวน  100 ตวั  โรงเรียน
เทศบาล 2   จาํนวน  100 ตวั และโรงเรียนเทศบาล 3   
จาํนวน   60  ตวั  (โครงการตามแผนพฒันาเทศบาล 
ยุทธศาสตร์การพฒันาการศกึษา ศลิปะ  วฒันธรรม  จารีต
ประเพณี   และภมูปิญัญาท้องถิ�น) 

 

 

                 

      
คา่ที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้งคา่ที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้งคา่ที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้งคา่ที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้ง    รวมรวมรวมรวม    2,169,0002,169,0002,169,0002,169,000    บาทบาทบาทบาท                    

 
คา่กอ่สรา้งสิ�งสาธารณูปโภค 

 
  

 
                

 
โครงการกอ่สรา้งถนน ค.ส.ล. ภายในโรงเรียนเทศบาล 3 จาํนวน 2,169,000 บาท                 

 

โครงการกอ่สรา้งถนน ค.ส.ล. ภายในโรงเรียนเทศบาล 3  
สาํหรบัเป็นคา่กอ่สรา้งถนน ค.ส.ล. พรอ้มทอ่ระบายนํ%าและ
บอ่พกั ภายในโรงเรียนเทศบาล 3  ความหนาประมาณ  
0.15 เมตร  กวา้งเฉลี�ย 4-6 เมตร  ยาวประมาณ 574 
เมตร  หรือคดิเป็นพื%นที�ไมน้่อยกวา่ 3,258  ตารางเมตร 
พรอ้มทอ่ระบายนํ%าขนาดเสน้ผา่ศนูย์กลาง 0.60 เมตร 
ความยาว 19 เมตร (โครงการตามแผนพฒันาเทศบาล 
ยุทธศาสตร์การพฒันาการศกึษา ศลิปะ  วฒันธรรม จารีต
ประเพณี   และภมูปิญัญาท้องถิ�น) 

 

 

 
                

  
งบเงนิอุดหนุนงบเงนิอุดหนุนงบเงนิอุดหนุนงบเงนิอุดหนุน    รวมรวมรวมรวม    9,9,9,9,146,000146,000146,000146,000    บาทบาทบาทบาท                    

      
เงนิอดุหนุนเงนิอดุหนุนเงนิอดุหนุนเงนิอดุหนุน    รวมรวมรวมรวม    9,146,0009,146,0009,146,0009,146,000    บาทบาทบาทบาท                    

 เงนิอดุหนุนสว่นราชการ จาํนวน 9,146,000 บาท                 

 

ประเภทเงนิอดุหนุนสาํหรบัสนบัสนุนอาหารกลางวนั
นกัเรียนสาํหรบัสถานศกึษาอื�น  อดุหนุนใหก้บัโรงเรียน
เป็นคา่อาหารกลางวนัของโรงเรียนที�อยูน่อกสงักดัเทศบาล  
ดงันี% 
     - โรงเรียนอนุบาลบรีุรมัย์ จาํนวน  7,536,000  บาท 
     - โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสทิธศิลิป์)  
จาํนวน   1,600,000  บาท  
       (โครงการตามแผนพฒันาเทศบาล ยุทธศาสตร์การ
พฒันาการศกึษา ศลิปะ  วฒันธรรม  จารีตประเพณี   และ
ภมูปิญัญาทอ้งถิ�น) 

 

 

 
                

    
งานศกึษาไมก่าํหนดระดบังานศกึษาไมก่าํหนดระดบังานศกึษาไมก่าํหนดระดบังานศกึษาไมก่าํหนดระดบั    รวมรวมรวมรวม    53,00053,00053,00053,000    บาทบาทบาทบาท                    

  
งบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงาน    รวมรวมรวมรวม    53,00053,00053,00053,000    บาทบาทบาทบาท                    

      
คา่ใชส้อยคา่ใชส้อยคา่ใชส้อยคา่ใชส้อย    รวมรวมรวมรวม    30,00030,00030,00030,000    บาทบาทบาทบาท                    

 
รายจา่ยเกี�ยวเนื�องกบัการปฏบิตัริาชการที�ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอื�นๆ  

  
 

                

 โครงการจดังานวนัเด็กแหง่ชาต ิ จาํนวน 30,000 บาท                 

 

คา่ใชจ้า่ยในการจดังานโครงการงานวนัเด็ก   สาํหรบัเป็น
คา่ใชจ้า่ยในการจดักจิกรรมงานวนัเด็ก เชน่ คา่ใชจ้า่ยใน
พธีิปิด – ปิด การแขง่ขนั คา่วสัดอุุปกรณ์จดัการแขง่ขนั คา่  
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เครื�องดื�มสาํหรบัผูเ้ขา้รว่มงานและคา่ใชจ้า่ยอื�น ๆ             
ที�เกี�ยวขอ้ง   (โครงการตามแผนพฒันาเทศบาล 
ยุทธศาสตร์การพฒันาการศกึษา ศลิปะ วฒันธรรม       
จารีตประเพณี และภมูปิญัญาทอ้งถิ�น) 

      
คา่วสัดุคา่วสัดุคา่วสัดุคา่วสัดุ    รวมรวมรวมรวม    23,00023,00023,00023,000    บาทบาทบาทบาท                    

 วสัดสุาํนกังาน จาํนวน 15,000 บาท                 

 

ประเภทคา่วสัดุสาํนกังาน  สาํหรบัเป็นคา่จดัซื%อวสัดุ
สาํนกังานตา่ง ๆ   เชน่   กระดาษพมิพ์ กระดาษไข  
กระดาษอดัสาํเนา  ผา้หมกึพมิพ์ดดี  ตรายาง  เครื�องเขียน  
แบบพมิพ์ เครื�องเย็บกระดาษ  ลวดเย็บกระดาษ เป็นตน้ 

 

 

                 

 วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ จาํนวน 8,000 บาท                 

 

ประเภทคา่วสัดโุฆษณาและเผยแพร่  สาํหรบัจดัซื%อวสัดุ
อปุกรณ์ใชใ้นการโฆษณาเผยแพรแ่ละประชาสมัพนัธ์
กจิการของโรงเรียนเทศบาลและกองการศกึษา เชน่  สี  
พูก่นั ไมอ้ดั  ผา้เขยีนป้าย  กระดาษชาร์ท  ป้ายนิเทศ  โฟม  
คา่ฟิล์ม  คา่ลา้ง-อดัภาพ ฯลฯ 

 

 

 
                

แผนงานสาธารณสขุแผนงานสาธารณสขุแผนงานสาธารณสขุแผนงานสาธารณสขุ                    

    
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัสาธารณสขุงานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัสาธารณสขุงานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัสาธารณสขุงานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัสาธารณสขุ    รวมรวมรวมรวม    4,346,1404,346,1404,346,1404,346,140    บาทบาทบาทบาท                    

  
งบบุคลากรงบบุคลากรงบบุคลากรงบบุคลากร    รวมรวมรวมรวม    3,935,6403,935,6403,935,6403,935,640    บาทบาทบาทบาท                    

      
เงนิเงนิเงนิเงนิเดอืนเดอืนเดอืนเดอืน    ((((ฝ่ายประจาํ)ฝ่ายประจาํ)ฝ่ายประจาํ)ฝ่ายประจาํ)    รวมรวมรวมรวม    3,935,6403,935,6403,935,6403,935,640    บาทบาทบาทบาท                    

 เงนิเดอืนพนกังาน จาํนวน 1,856,880 บาท                 

 

ประเภทเงนิเดอืนพนกังาน  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิเดอืนและ
เงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนประจาํปีใหก้บัพนกังานเทศบาล ใน
สงักดักองสาธารณสขุและสิ�งแวดลอ้ม  

 

 
                

 
เงนิเพิ�มตา่ง ๆ ของพนกังาน จาํนวน 91,200 บาท                 

 

ประเภทเงนิเพิ�มตา่ง ๆ  สาํหรบัถวัจา่ยเป็นคา่ตอบแทนใน
ลกัษณะตา่ง ๆ  ตามอตัราที�กฎหมาย/ระเบยีบกาํหนด   
ประกอบดว้ยเงนิคา่ตอบแทนเป็นรายเดอืนสาํหรบัพนกังาน
ผูไ้ดร้บัเงนิประจาํตาํแหน่ง  เงนิคา่ตอบแทนพเิศษของ
พนกังาน   เป็นตน้ 

 

 

 
                

 เงนิประจาํตาํแหน่ง จาํนวน 67,200 บาท                 

 

ประเภทเงนิประจาํตาํแหน่งของผูบ้รหิาร   สาํหรบัจา่ยเป็น
เงนิประจาํตาํแหน่งของผูบ้รหิารใหก้บัพนกังานเทศบาล
ระดบับรหิารผูม้สีทิธใินสว่นกองสาธารณสุขและ
สิ�งแวดลอ้ม   ตามระเบยีบของทางราชการ 

 

 

                 

 คา่จา้งลูกจา้งประจาํ จาํนวน 435,360 บาท                 

 

ประเภทคา่จา้งลูกจา้งประจาํ   สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิคา่จา้ง
และเงนิปรบัปรุงคา่จา้งประจาํปีใหก้บัลูกจา้งประจาํใน
สงักดักองสาธารณสขุและสิ�งแวดลอ้ม  

 

 
                

 
คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 1,437,000 บาท                 

 

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง    สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิเดอืนหรือ
คา่จา้งของพนกังานจา้งในสงักดัสว่นการงานตา่ง ๆ ของ
กองสาธารณสุขและสิ�งแวดลอ้ม  ตามอตัราที�กฎหมาย/
ระเบยีบกาํหนด 

 

 

 
                

 
เงนิเพิ�มตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จาํนวน 48,000 บาท                 

 

เงนิเพิ�มคา่ครองชีพช ั�วคราวของพนกังานจา้ง  สาํหรบัจา่ย
เป็นเงนิเพิ�มคา่ครองชีพช ั�วคราวใหก้บัพนกังานจา้งใน
สงักดัสว่นการงานตา่ง ๆ  ของกองสาธารณสขุและ
สิ�งแวดลอ้ม 
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  งบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงาน    รวมรวมรวมรวม    410,500410,500410,500410,500    บาทบาทบาทบาท                    

      
คา่ตอบแทนคา่ตอบแทนคา่ตอบแทนคา่ตอบแทน    รวมรวมรวมรวม    144,000144,000144,000144,000    บาทบาทบาทบาท                    

 
คา่เชา่บา้น จาํนวน 114,000 บาท                 

 

ประเภทคา่เชา่บา้น   สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิคา่เชา่บา้นให้กบั
พนกังานเทศบาลผูม้สีทิธไิดร้บัคา่เชา่บา้นในสงักดักอง
สาธารณสขุและสิ�งแวดล้อมตามระเบยีบของทางราชการ 

 

 

                 

 
เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จาํนวน 30,000 บาท                 

 

ประเภทเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิ
ชว่ยเหลือการศกึษาบตุรใหก้บัพนกังานเทศบาลและลูกจา้ง
ในสงักดักองสาธารณสขุและสิ�งแวดลอ้ม ตามระเบยีบของ
ทางราชการ 

 

 

 
                

      
คา่ใชส้อยคา่ใชส้อยคา่ใชส้อยคา่ใชส้อย    รวมรวมรวมรวม    120,000120,000120,000120,000    บาทบาทบาทบาท                    

 
รายจา่ยเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบรกิาร จาํนวน 100,000 บาท                 

 

ประเภทรายจา่ยเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบรกิาร   สาํหรบัเป็น
คา่ใชจ้า่ย เพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบรกิารตา่ง ๆ ในภารกจิและ
ความดแูลรบัผดิชอบของกองสาธารณสุขและสิ�งแวดลอ้ม 
เชน่  คา่รบัวารสาร  คา่เขา้ปกเย็บเลม่หนงัสอื  คา่ระวาง
บรรทุก  คา่เชา่ทรพัย์สนิ  คา่โฆษณาและเผยแพร่  
คา่ธรรมเนียมตา่ง  ๆ  คา่จา้งเหมาบรกิาร  คา่ตดิต ั%งไฟฟ้า – 
ประปา - โทรศพัท์ ฯลฯ 

 

 

 
                

 
รายจา่ยเกี�ยวเนื�องกบัการปฏบิตัริาชการที�ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอื�นๆ  

  
 

                

 
คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 10,000 บาท                 

 

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ  สาํหรบัคา่ใชจ้า่ยใน
การเดนิทางไปราชการในและนอกราชอาณาจกัร   เชน่   
คา่เบี%ยเลี%ยง คา่เชา่ที�พกั คา่พาหนะ  และคา่ใชจ้า่ยอื�นที�
เกี�ยวเนื�องกบัการปฏบิตัริาชการในการเดนิทางไปราชการ
ของพนกังานเทศบาลและลูกจา้งในสว่นกองสาธารณสุข
และสิ�งแวดล้อมตามระเบยีบของทางราชการ 

 

 

 
                

 
คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม จาํนวน 10,000 บาท                 

 

ประเภทรายจา่ยเพื�อบาํรุงรกัษาหรือซ่อมแซมทรพัย์สนิ   
สาํหรบัเป็นคา่ใช้จา่ยในการซอ่มแซมและบาํรุงรกัษา
ทรพัย์สนิในความดแูลรบัผดิชอบของกองสาธารณสขุและ
สิ�งแวดลอ้ม  ที�ชาํรุด  เสยีหาย หรือเสื�อมสภาพท ั%งในสว่นที�
เป็นครุภณัฑ์ เชน่  รถยนต์  ยานพาหนะ เครื�องจกัรกล  
เครื�องคอมพวิเตอร์  เครื�องปรบัอากาศ  เครื�องพมิพ์ดีด  
อปุกรณ์เครื�องมอืแพทย์ ฯลฯ , สิ�งกอ่สรา้ง เชน่ อาคาร
สาํนกังาน ตลาดสด ฯลฯ   และทรพัย์สนิอื�น เชน่ วสัดุ  
อปุกรณ์ เครื�องมือเครื�องใช้ในการปฏบิตังิาน ฯลฯ 

 

 

 
                

      
คา่วสัดุคา่วสัดุคา่วสัดุคา่วสัดุ    รวมรวมรวมรวม    131,500131,500131,500131,500    บาทบาทบาทบาท                    

 วสัดสุาํนกังาน จาํนวน 50,000 บาท                 

 

ประเภทคา่วสัดุสาํนกังาน  สาํหรบัเป็นคา่จดัซื%อวสัดุ
อปุกรณ์ปฏบิตังิานสาํนกังานของสว่นการงานในสงักดักอง
สาธารณสขุและสิ�งแวดล้อม  เชน่  เครื�องคดิเลข กระดาษ  
เครื�องเขยีนแบบพมิพ์  คา่ถา่ยเอกสาร  แฟ้ม  ตรายาง ฯลฯ 

 

 

                 

 วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ จาํนวน 1,500 บาท                 

 

ประเภทคา่วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ  สาํหรบัเป็นคา่จดัซื%อวสัดุ
อปุกรณ์ ไฟฟ้าและวทิยุใชใ้นกจิการของสว่นการงานตา่ง ๆ 
ในสงักดักองสาธารณสขุและสิ�งแวดลอ้ม เชน่ สายไฟ 
หลอดไฟ ปล ัaกไฟ บลัลาสต์ สตาร์เตอร์  ลาํโพง  ฯลฯ 
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 วสัดงุานบา้นงานครวั จาํนวน 30,000 บาท                 

 

ประเภทคา่วสัดุงานบา้นงานครวั    สาํหรบัเป็นคา่จดัซื%อ
วสัดอุุปกรณ์ทาํความสะอาดและรกัษาความสะอาดหรือ
ป้องกนัการตดิเชื%อ เชน่ แปรง ไมก้วาด นํ%ายาทาํความ
สะอาด ผงซกัฟอก  ถุงขยะตดิเชื%อ  กระโถน  เขง่  ถงัขยะ  
อาหารสนุขั ฯลฯ 

 

 

 
                

 วสัดคุอมพวิเตอร์ จาํนวน 50,000 บาท                 

 

ประเภทคา่วสัดุคอมพวิเตอร์  สาํหรบัจดัซื%อวสัดุอปุกรณ์
ประกอบเครื�องคอมพวิเตอร์ใชใ้นกจิการของกอง
สาธารณสขุและสิ�งแวดล้อม  เชน่  โปรแกรมคอมพวิเตอร์  
แผน่บนัทกึขอ้มลู เครื�องอา่นและบนัทกึขอ้มลู  แป้นพมิพ์  
เมา้ส์  แผน่กรองแสง ฯลฯ 

 

 

 
                

      
คา่สาธารณูปโภคคา่สาธารณูปโภคคา่สาธารณูปโภคคา่สาธารณูปโภค    รวมรวมรวมรวม    15,00015,00015,00015,000    บาทบาทบาทบาท                    

 
คา่บรกิารโทรศพัท์ จาํนวน 15,000 บาท                 

 

ประเภทคา่โทรศพัท์   จา่ยเป็นคา่โทรศพัท์เลขหมายที�
ตดิต ั%งไวเ้พื�อใชใ้นราชการของหน่วยงานในสงักดักอง
สาธารณสขุและสิ�งแวดล้อม 

 

 

                 

    
งานบรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสุขอื�นงานบรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสุขอื�นงานบรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสุขอื�นงานบรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสุขอื�น    รวมรวมรวมรวม    5,191,9205,191,9205,191,9205,191,920    บาทบาทบาทบาท                    

  
งบบุคลากรงบบุคลากรงบบุคลากรงบบุคลากร    รวมรวมรวมรวม    2,542,9202,542,9202,542,9202,542,920    บาบาบาบาทททท                    

      
เงนิเดอืนเงนิเดอืนเงนิเดอืนเงนิเดอืน    ((((ฝ่ายประจาํ)ฝ่ายประจาํ)ฝ่ายประจาํ)ฝ่ายประจาํ)    รวมรวมรวมรวม    2,542,9202,542,9202,542,9202,542,920    บาทบาทบาทบาท                    

 เงนิเดอืนพนกังาน จาํนวน 1,255,080 บาท                 

 

ประเภทเงนิเดอืนพนกังาน    สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิเดอืนและ
เงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนประจาํปีใหก้บัพนกังานเทศบาล ใน
สงักดักองสาธารณสขุและสิ�งแวดลอ้ม  

 

 
                

 คา่จา้งลูกจา้งประจาํ จาํนวน 207,840 บาท                 

 

ประเภทคา่จา้งลูกจา้งประจาํ  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิคา่จา้งและ
เงนิปรบัปรุงคา่จา้งประจาํปีใหก้บัลูกจา้งประจาํในสงักดั
กองสาธารณสุขและสิ�งแวดลอ้ม  

 

 
                

 
คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 1,080,000 บาท                 

 

ประเภทคา่ตอบแทนพนกังานจา้ง  สาํหรบัถวัจา่ยเป็น
เงนิเดอืนหรือคา่จา้งและเงนิที�จา่ยเพิ�มใหแ้กพ่นกังานจา้ง
ในลกัษณะตา่งๆ ตามอตัราที�กฎหมาย/ระเบยีบกาํหนด 

 

 

                 

  
งบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงาน    รวมรวมรวมรวม    2,104,0002,104,0002,104,0002,104,000    บาทบาทบาทบาท                    

      
คา่ตอบแทนคา่ตอบแทนคา่ตอบแทนคา่ตอบแทน    รวมรวมรวมรวม    498,000498,000498,000498,000    บาทบาทบาทบาท                    

 คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 350,000 บาท                 

 

ประเภทคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ  
สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลา
ราชการหรือคา่อาหารทาํการนอกเวลา   ใหก้บัพนกังาน
เทศบาลและลูกจา้ง     ที�ไดร้บัคาํส ั�งใหม้าปฏบิตังิาน
สาธารณสขุหรืองานที�เกี�ยวขอ้ง ปฏบิตังิานเร่งดว่นนอก
เวลาราชการ   อนัเป็นภารกจิหน้าที�ของกองสาธารณสขุ
และสิ�งแวดล้อม   เชน่  งานลา้งตลาด   งานพน่สารเคมี
กาํจดัยุง/แมลง  และงานตรวจสขุาภบิาลรา้นอาหาร      
งานรกัษาพยาบาล   สาํรวจสภาวะสขุภาพ   การประกนั
สขุภาพถว้นหน้า  ออกหน่วยบรกิารสาธารณสขุเคลื�อนที�   
เป็นตน้ 

 

 

                 

 
คา่เชา่บา้น จาํนวน 108,000 บาท                 

 
ประเภทคา่เชา่บา้น  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิคา่เชา่บา้นใหก้บั
พนกังานเทศบาลผูม้สีทิธไิดร้บัคา่เชา่บา้นในสงักดักอง  
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สาธารณสขุและสิ�งแวดล้อมตามระเบยีบของทางราชการ 

 
เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จาํนวน 40,000 บาท                 

 

ประเภทเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิ
ชว่ยเหลือการศกึษาบตุรใหก้บัพนกังานเทศบาลและลูกจา้ง
ในสงักดักองสาธารณสขุและสิ�งแวดลอ้ม ตามระเบยีบของ
ทางราชการ 

 

 

 
                

      
คา่ใชส้อยคา่ใชส้อยคา่ใชส้อยคา่ใชส้อย    รวมรวมรวมรวม    880,000880,000880,000880,000    บาทบาทบาทบาท                    

 
รายจา่ยเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบรกิาร จาํนวน 120,000 บาท                 

 

ประเภทรายจา่ยเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบรกิาร  สาํหรบัเป็น
คา่ใชจ้า่ย เพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบรกิารตา่ง ๆ ในภารกจิและ
ความดแูลรบัผดิชอบของกองสาธารณสุขและสิ�งแวดลอ้ม    
เชน่  คา่รบัวารสาร  คา่เขา้ปกเย็บเลม่หนงัสอื  คา่ระวาง
บรรทุก  คา่เชา่ทรพัย์สนิ  คา่โฆษณาและเผยแพร่  
คา่ธรรมเนียมตา่ง  คา่จา้งมุงสแลนหลงัคาทางเดนิตลาดคา้
ปลีก คา่ตดิต ั%งไฟฟ้า – ประปา - โทรศพัท์ ฯลฯ 

 

 

 
                

  รายจา่ยเกี�ยวเนื�องกบัการปฏบิตัริาชการที�ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอื�นๆ  

  
 

                

 
คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 30,000 บาท                 

 

สาํหรบัเป็นคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการในและนอก
ราชอาณาจกัร   เชน่   คา่เบี%ยเลี%ยง คา่เชา่ที�พกั คา่พาหนะ    
และคา่ใชจ้า่ยอื�นที�เกี�ยวเนื�องกบัการปฏบิตัริาชการในการ
เดนิทางไปราชการของพนกังานเทศบาลและลูกจา้งในสว่น
กองสาธารณสุขและสิ�งแวดลอ้มตามระเบยีบของทาง
ราชการ 

 

 

 
                

 
โครงการถนนคนเดนิ เซราะกราว Walking Street จาํนวน 400,000 บาท                 

 

สาํหรบัเป็นคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ ในการดาํเนินงานเพื�อสง่เสรมิ
อาชีพ  สง่เสรมิวถิีชีวติคนท้องถิ�นและการพฒันา  และ
สนบัสนุนการทอ่งเที�ยว  เชน่  คา่ใชจ้า่ยในการจา้งเหมา
บรกิารเครื�องเสยีง  อปุกรณ์ดนตรี  จดักจิกรรมหรือการ
แสดง คา่อาหาร  เครื�องดื�ม  คา่ใชจ้า่ยในการจดัอบรม  
ประชุม  ชี%แจงผูป้ระกอบการคา้  ประชาสมัพนัธ์  คา่จดัทาํ
และผลติสื�อ  คา่จดัซื%อวสัดอุุปกรณ์ในการตกแตง่สถานที�  
ตลอดจนคา่ใชจ้า่ยอื�น ๆ  ที�เกี�ยวขอ้ง 
(โครงการตามแผนพฒันาเทศบาล ยุทธศาสตร์การพฒันา
เศรษฐกจิ) 

 

 

 
                

 
โครงการพฒันายกระดบัตลาดสดสูต่ลาดดีมมีาตรฐาน และ
ตลาดสดน่าซื%อ สูต่ลาดวถิีไทย 

จาํนวน 50,000 บาท                 

 

สาํหรบัเป็นคา่ใช้จา่ยในการปรบัปรุงพฒันาตลาดสด  ตลาด
คา้สง่ – คา้ปลีก ตลาดไนท์บาซาร์ และตลาดอื�น ๆ  ใหไ้ด้
มาตรฐานตลาดสดน่าซื%อ  เชน่ 
     (1)  คา่ใชจ้า่ยในการรณรงค์  อบรม  ประชุมชี%แจง  
ประชาสมัพนัธ์  ประกวดแขง่ขนัแผงคา้ในตลาด  ศกึษาดู
งานของผูป้ระกอบการในตลาดสด  ตลาดคา้สง่ – คา้ปลีก 
ตลาดไนท์บาซาร์  และตลาดสดอื�น ๆ 
     (2)  คา่ใชจ้า่ยในการรณรงค์สาธติเกี�ยวกบัการจาํหน่าย
อาหารที�สะอาด  ปลอดภยัจากสารปนเปื% อน  หรือรณรงค์
เกี�ยวกบัการลา้งผกัใหป้ลอดจากสารพษิในตลาด 
     (3)  คา่ใชจ้า่ยเกี�ยวกบัการสนบัสนุนการดาํเนินงานของ
ชมรมตลาดสด  ชมรมตลาดคา้สง่ – คา้ปลีก และตลาดไนท์
บาซาร์เทศบาลเมืองบุรีรมัย์ 
     (4)  คา่ใชจ้า่ยอื�นที�เกี�ยวขอ้ง 
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(โครงการตามแผนพฒันาเทศบาล ยุทธศาสตร์การพฒันา
ระบบสาธารณสขุ) 

 
โครงการพฒันายกระดบัมาตรฐานอาหารปลอดภยั (Food 
Safety) จาํนวน 100,000 บาท                 

 

สาํหรบัเป็นคา่ใช้จา่ยในการดาํเนินงานดา้นอาหารปลอดภยั  
ตามรายการดงันี%   
     (1)  คา่ใชจ้า่ยในการรณรงค์  อบรม  ประชุม  ชี%แจง  
ศกึษาดงูานผูป้ระกอบการรา้นอาหาร  แผงลอยจาํหน่าย
อาหาร การจาํหน่ายสนิคา้ในที�สาธารณะ นกัเรียนและ
ประชาชนท ั�วไปเพื�อพฒันางานอาหารปลอดภยั  
     (2)  คา่ใชจ้า่ยเพื�อสนบัสนุนการดาํเนินงานของชมรม
รา้นอาหาร   โรงเรียนหรือองค์กรเพื�อพฒันางานอาหาร
ปลอดภยัและการพฒันาสถานประกอบการตาม
พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุใหไ้ดม้าตรฐาน 
     (3)  คา่ใชจ้า่ยอื�นที�เกี�ยวขอ้ง 
(โครงการตามแผนพฒันาเทศบาล ยุทธศาสตร์การพฒันา
ระบบสาธารณสขุ) 

 

 

                 

 
โครงการพฒันายกระดบัสถานประกอบการตาม พ.ร.บ. 
สาธารณสขุ พ.ศ. 2535 ใหไ้ดม้าตรฐาน 

จาํนวน 50,000 บาท                 

 

สาํหรบัเป็นคา่ใช้จา่ยคา่ใชจ้่ายเพื�อพฒันายกระดบัสถาน
ประกอบการตา่งๆ  ตามพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุให้
ไดม้าตรฐาน เชน่   
     (1)  คา่ใชจ้า่ยในการรณรงค์  อบรม  ประชุม  ชี%แจง  
ศกึษาดงูานผูป้ระกอบการรา้นแตง่ผม – เสรมิสวย  หรือ
กจิการอื�นเพื�อพฒันายกระดบัสถานประกอบการใหไ้ด้
มาตรฐาน 
     (2)  คา่ใชจ้า่ยเพื�อสนบัสนุนการดาํเนินงานของ ชมรม
ชา่งแตง่ผม-เสรมิสวย  โรงเรียนหรือองค์กรเพื�อพฒันา
สถานประกอบการตามพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุให้
ไดม้าตรฐาน 
     (3)  คา่ใชจ้า่ยอื�นที�เกี�ยวขอ้ง 
(โครงการตามแผนพฒันาเทศบาล ยุทธศาสตร์การพฒันา
ระบบสาธารณสขุ) 

 

 

                 

 โครงการรณรงค์ป้องกนัโรคพษิสนุขับา้ จาํนวน 80,000 บาท                 

 

โครงการรณรงค์ป้องกนัโรคพษิสนุขับา้ สาํหรบัเป็น
คา่ใชจ้า่ยตา่งๆ  ในการจดักจิกรรมรณรงค์ป้องกนัและ
ควบคุมโรคพษิสนุขับา้ในเขตเทศบาลเมอืงบุรีรมัย์  เชน่  
คา่ใชจ้า่ยในการอบรม  การประชุม  การประกวด  แขง่ขนั  
การจดันิทรรศการ  การจดัทาํและผลติสื�อ  การจดัทาํป้าย
ประชาสมัพนัธ์  การจดัทาํเอกสารเพื�อการรณรงค์  
คา่ใชจ้า่ยในการร่วมกจิกรรมรณรงค์เป็นคา่อาหาร  
คา่อาหารวา่ง  คา่เครื�องดื�ม  คา่ใชจ้า่ยในการออกรณรงค์
นอกเวลาราชการ  คา่วคัซีนสนุขัและแมว  ตลอดจน
คา่ใชจ้า่ยอื�น  ๆ  ที�เกี�ยวขอ้ง (โครงการตามแผนพฒันา
เทศบาล ยุทธศาสตร์การพฒันาระบบสาธารณสขุ) 

 

 

                 

 
คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม จาํนวน 50,000 บาท                 

 

ประเภทรายจา่ยเพื�อบาํรุงรกัษาหรือซ่อมแซมทรพัย์สนิ  
สาํหรบัเป็นคา่ใช้จา่ยในการซอ่มแซมและบาํรุงรกัษา
ทรพัย์สนิในความดแูลรบัผดิชอบของกองสาธารณสขุและ
สิ�งแวดลอ้ม  ที�ชาํรุด  เสยีหาย หรือเสื�อมสภาพท ั%งในสว่นที�
เป็นครุภณัฑ์ เชน่  รถยนต์  ยานพาหนะ เครื�องจกัรกล  
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เครื�องคอมพวิเตอร์  เครื�องปรบัอากาศ  เครื�องพมิพ์ดีด  
อปุกรณ์เครื�องมอืแพทย์ ฯลฯ  สิ�งกอ่สรา้ง เชน่ อาคาร
สาํนกังาน ตลาดสด ฯลฯ   และทรพัย์สนิอื�น เชน่ วสัดุ  
อปุกรณ์ เครื�องมือเครื�องใช้ในการปฏบิตังิาน ฯลฯ 

      
คา่วสัดุคา่วสัดุคา่วสัดุคา่วสัดุ    รวมรวมรวมรวม    254,000254,000254,000254,000    บาทบาทบาทบาท                    

 วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ จาํนวน 20,000 บาท                 

 

ประเภทคา่วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ   สาํหรบัเป็นคา่จดัซื%อวสัดุ
อปุกรณ์ ไฟฟ้าและวทิยุใชใ้นกจิการของสว่นการงานตา่ง ๆ 
ในสงักดักองสาธารณสขุและสิ�งแวดลอ้ม เชน่ สายไฟ 
หลอดไฟ ปล ัaกไฟ บลัลาสต์ สตาร์เตอร์   ลาํโพง 
ไมโครโฟน ฯลฯ 

 

 

 
                

 วสัดงุานบา้นงานครวั จาํนวน 170,000 บาท                 

 

ประเภทคา่วสัดุงานบา้นงานครวั    สาํหรบัเป็นคา่จดัซื%อ
วสัดอุุปกรณ์ทาํความสะอาดและรกัษาความสะอาดหรือ
ป้องกนัการตดิเชื%อ เชน่ แปรง ไมก้วาด นํ%ายาทาํความ
สะอาด ผงซกัฟอก  ถุงขยะตดิเชื%อ  กระโถน  เขง่  ถงัขยะ  
อาหารสนุขั ฯลฯ 

 

 

 
                

 
วสัดกุอ่สรา้ง จาํนวน 10,000 บาท                 

 

ประเภทคา่วสัดกุอ่สรา้ง  สาํหรบัเป็นคา่จดัซื%อวสัดแุละ
อปุกรณ์กอ่สรา้งใชใ้นการปฏบิตังิาน ปรบัปรุงที�จอดรถขยะ
หรือเพื�อการปรบัปรุง ซอ่มแซม รกัษาทรพัย์สนิที�อยูใ่น
ความดแูลรบัผดิชอบของกองสาธารณสุขและสิ�งแวดลอ้ม  
เชน่  อฐิ  หนิ  ปนู  ทราย  ไม ้ เหล็ก  ส ี ลวด  ตะปู  คอ้น  
ชะแลง  คมี  สวา่น  เลื�อย  ทอ่นํ%า  อปุกรณ์ประปา   
กระเบื%อง ฯลฯ 

 

 

                 

 วสัดยุานพาหนะและขนสง่ จาํนวน 5,000 บาท                 

 

ประเภทคา่วสัดยุานพาหนะและขนสง่  สาํหรบัเป็นคา่จดัซื%อ
วสัด ุอปุกรณ์ อะไหล่ ชิ%นสว่นรถยนต์ ยานพาหนะ และ
เครื�องจกัรกลในความดแูลรบัผดิชอบของกองสาธารณสุข
และ สิ�งแวดลอ้ม  เพื�อดาํเนินการซอ่ม  เปลี�ยน   เชน่  
แบตเตอรี�  ยางรถ  หวัเทียน  นํ%ามนัเบรก  ไขควง น็อต
และสกรู   ฯลฯ 

 

 

                 

 วสัดเุชื%อเพลงิและหลอ่ลื�น จาํนวน 30,000 บาท                 

 

ประเภทคา่วสัดเุชื%อเพลงิและหลอ่ลื�น  สาํหรบัเป็นคา่จดัซื%อ
นํ%ามนัเชื%อเพลงิ แกลบ หรือวสัดเุชื%อเพลงิอื�น และ
นํ%ามนัหลอ่ลื�นตา่งๆ ใชก้บัรถยนต์ ยานพาหนะ และ
เครื�องจกัรกล หรือใชใ้นกจิการตา่ง ๆ   ในความดแูล
รบัผดิชอบของกองสาธารณสขุและสิ�งแวดลอ้ม 

 

 

 
                

 
วสัดวุทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ จาํนวน 5,000 บาท                 

 

ประเภทคา่วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์   สาํหรบัเป็น
คา่จดัซื%อยา  เวชภณัฑ์ สารเคม ียากาํจดัวชัพืช เคมกีาํจดั
กลิ�น  ลูกดอกวางยาสลบ และอปุกรณ์เครื�องมอืเครื�องใช้
ในทางการแพทย์และสาธารณสขุ เชน่ หลอดแกว้ ถุงมอื  
กระดาษกรอง  ชุดเครื�องมือผา่ตดั  หูฟงั  เครื�องนึ�ง  คมี
ถอนฟนั  เปลคนไข ้ฯลฯ 

 

 

 
                

 
วสัดกุารเกษตร จาํนวน 5,000 บาท                 

 

ประเภทคา่วสัดกุารเกษตร  สาํหรบัเป็นคา่จดัซื%อวสัดุ
อปุกรณ์ปฏบิตังิานทางการเกษตร จดัซื%ออาหารสตัว์ ใช้ใน
การปฏบิตังิานและการปรบัปรุงสถานที� สาํนกังานสว่นที�อยู่
ในความดแูลรบัผดิชอบของกองสาธารณสุขและ
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สิ�งแวดลอ้ม เชน่ บวัรดนํ%า กรรไกรตดัหญา้ หญา้ พนัธ์ุพืช 
ปุ๋ ย วสัดเุพาะชาํ ผา้ใบหรือพลาสตกิ  จอบ  สปรงิเกอร์  
คราด ฯลฯ 

 
วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ จาํนวน 2,000 บาท                 

 

ประเภทคา่วสัดโุฆษณาและเผยแพร่    สาํหรบัเป็นคา่
จดัซื%อวสัดุอปุกรณ์เพื�อการเผยแพร่   โฆษณา   และ
ประชาสมัพนัธ์ใชใ้นกจิการของกองสาธารณสุขและ
สิ�งแวดลอ้ม เชน่ ส ี พูก่นั  กระดาษโปสเตอร์  ไมอ้ดัทาํป้าย  
ฟิล์ม  ลา้งอดัขยายภาพ ฯลฯ 

 

 

                 

 
วสัดเุครื�องแตง่กาย จาํนวน 2,000 บาท                 

 

ประเภทคา่วสัดเุครื�องแตง่กาย   สาํหรบัจดัซื%อวสัดอุุปกรณ์
เครื�องแตง่กายสวมใสป่ฏบิตังิานของเจา้หน้าที�สว่นงาน  
ตา่ง ๆ   ในสงักดักองสาธารณสขุและสิ�งแวดล้อม  เชน่  
รองเทา้  ถุงมอื    หมวก  เสื%อ  เสื%อกนัฝน  ผา้ปิดปาก       
ผา้ปิดจมกู  ฯลฯ 

 

 

 
                

 วสัดคุอมพวิเตอร์ จาํนวน 5,000 บาท                 

 

ประเภทคา่วสัดุคอมพวิเตอร์  สาํหรบัจดัซื%อวสัดุอปุกรณ์
ประกอบเครื�องคอมพวิเตอร์ใชใ้นกจิการของกอง
สาธารณสขุและสิ�งแวดล้อม  เชน่  โปรแกรมคอมพวิเตอร์  
แผน่บนัทกึขอ้มลู เครื�องอา่นและบนัทกึขอ้มลู  แป้นพมิพ์  
เมา๊ส์  แผน่กรองแสง ฯลฯ 

 

 

 
                

      
คา่สาธารณูปโภคคา่สาธารณูปโภคคา่สาธารณูปโภคคา่สาธารณูปโภค    รวมรวมรวมรวม    472,000472,000472,000472,000    บาทบาทบาทบาท                    

 
คา่ไฟฟ้า จาํนวน 457,000 บาท                 

 

ประเภทคา่ไฟฟ้า สาํหรบัจา่ยเป็นคา่กระแสไฟฟ้า ตลอดจน
คา่บาํรุงรกัษามเิตอร์ไฟฟ้าในราชการของหน่วยงานใน
สงักดักองสาธารณสขุและสิ�งแวดลอ้ม 

 

 

 
                

 คา่นํ%าประปา คา่นํ%าบาดาล จาํนวน 15,000 บาท                 

 

ประเภทคา่นํ%าประปา สาํหรบัจา่ยเป็นคา่นํ%าประปาที�ตดิต ั%ง
ไวเ้พื�อใชใ้นกจิการของสว่นการงานหรือสถานที�ตา่งๆ ที�อยู่
ในความดแูลรบัผดิชอบของกองสาธารณสุขและ
สิ�งแวดลอ้ม 

 

 

                 

  งบลงทุนงบลงทุนงบลงทุนงบลงทุน    รวมรวมรวมรวม    545,000545,000545,000545,000    บบบบาทาทาทาท                    

      
คา่ครุภณัฑ์คา่ครุภณัฑ์คา่ครุภณัฑ์คา่ครุภณัฑ์    รวมรวมรวมรวม    45,00045,00045,00045,000    บาทบาทบาทบาท                    

 
ครุภณัฑ์การเกษตร 

 
  

 
                

 เครื�องสูบนํ%าแบบหอยโขง่เครื�องยนต์ดเีซล จาํนวน 1 เครื�อง จาํนวน 45,000 บาท                 

 

เครื�องสูบนํ%าสามารถ สบูนํ%าได ้ 1,750  ลติรตอ่นาที  เป็น
เครื�องสูบนํ%าแบบหอยโขง่ ใชเ้ครื�องยนต์ดเีซล  ขนาดทอ่สง่
ไมน้่อยกวา่  4  นิ%ว (100 มลิลเิมตร)  สบูนํ%าไดไ้มน้่อยกวา่
ตามปรมิาณที�กาํหนด  สง่นํ%าไดส้งูไมน้่อยกวา่  13.50  
เมตร หรือประมาณ 45 ฟุต   อปุกรณ์ประกอบของเครื�อง
สบูนํ%าและของเครื�องยนต์ ตอ้งมคีรบชุดพรอ้มที�จะใช้งาน
ได ้ จาํนวน  1  เครื�อง   (โครงการตามแผนพฒันาเทศบาล 
ยุทธศาสตร์การพฒันาระบบสาธารณสขุ) 

 

 

                 

      
คา่ที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้งคา่ที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้งคา่ที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้งคา่ที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้ง    รวมรวมรวมรวม    500,000500,000500,000500,000    บาทบาทบาทบาท                    

 คา่กอ่สรา้งสิ�งสาธารณูปการ                     

 
คา่กอ่สรา้งหอ้งนํ%าตลาดอาหารและเครื�องดื�ม (ตลาดไนท์   
รมย์บุรี) 

จาํนวน 410,000 บาท                 

 

คา่กอ่สรา้งหอ้งนํ%าตลาดอาหารและเครื�องดื�ม (ตลาดไนท์
รมย์บุรี)  สาํหรบักอ่สรา้งหอ้งนํ%าตลาดอาหารและเครื�องดื�ม 
(ตลาดไนท์รมย์บุรี)  ตามแบบแปลนที�เทศบาลกาํหนด   
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(โครงการตามแผนพฒันาเทศบาล ยุทธศาสตร์การพฒันา
ระบบสาธารณสขุ) 

 
คา่ปรบัปรุงป้ายตลาดอาหารและเครื�องดื�ม (ตลาดไนท์รมย์บรีุ) จาํนวน 90,000 บาท                 

 

คา่ปรบัปรุงป้ายตลาดอาหารและเครื�องดื�ม (ตลาดไนท์รมย์
บรีุ)  จาํนวน  ๒  ป้าย  สาํหรบัปรบัปรุงป้ายตลาดอาหาร
และเครื�องดื�ม (ตลาดไนท์รมย์บรีุ)  ตามแบบแปลนที�
เทศบาลกาํหนด  (โครงการตามแผนพฒันาเทศบาล 
ยุทธศาสตร์การพฒันาระบบสาธารณสขุ) 

 

 

                 

    
งานศนูย์บริงานศนูย์บริงานศนูย์บริงานศนูย์บริการสาธารณสุขการสาธารณสุขการสาธารณสุขการสาธารณสุข    รวมรวมรวมรวม    5,566,4005,566,4005,566,4005,566,400    บาทบาทบาทบาท                    

  
งบบุคลากรงบบุคลากรงบบุคลากรงบบุคลากร    รวมรวมรวมรวม    4,472,4004,472,4004,472,4004,472,400    บาทบาทบาทบาท                    

      
เงนิเดอืนเงนิเดอืนเงนิเดอืนเงนิเดอืน    ((((ฝ่ายประจาํ)ฝ่ายประจาํ)ฝ่ายประจาํ)ฝ่ายประจาํ)    รวมรวมรวมรวม    4,472,4004,472,4004,472,4004,472,400    บาทบาทบาทบาท                    

 
เงนิเดอืนพนกังาน จาํนวน 2,670,960 บาท                 

 

ประเภทเงนิเดอืนพนกังาน    สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิเดอืนและ
เงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนประจาํปีใหก้บัพนกังานเทศบาล ใน
สงักดักองสาธารณสขุและสิ�งแวดลอ้ม 

 

 

 
                

 เงนิเพิ�มตา่ง ๆ ของพนกังาน จาํนวน 570,000 บาท                 

 

ประเภทเงนิเพิ�มตา่ง ๆ  สาํหรบัถวัจา่ยเป็นคา่ตอบแทนใน
ลกัษณะตา่งๆ  ตามอตัราที�กฎหมาย/ระเบยีบกาํหนด 
ประกอบดว้ย 
    - เงนิคา่ตอบแทนเป็นรายเดอืนสาํหรบัพนกังานผูไ้ดร้บั
เงนิประจาํตาํแหน่ง   สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ตอบแทนเป็นราย
เดอืน สาํหรบัพนกังานสงักดักองสาธารณสุขและ
สิ�งแวดลอ้มที�ไดร้บัเงนิประจําตาํแหน่ง ตามกฎหมายวา่
ดว้ยเงนิเดอืนและเงนิประจาํตาํแหน่ง และมสีทิธไิดร้บั
คา่ตอบแทนเป็นรายเดอืนเทา่กบัอตัราเงนิประจาํตาํแหน่งที�
ไดร้บัอยูเ่ดมิ     
   -  เงนิเพิ�มพเิศษสาํหรบัแพทย์ที�ไมท่าํเวชปฏบิตัสิว่นตวั    
และหรือปฏบิตังิานโรงพยาบาลเอกชนนอกเวลาราชการ    
เงนิเพิ�มพเิศษสาํหรบัแพทย์สาขาสง่เสรมิพเิศษ    เงนิ
ประจาํตาํแหน่งวชิาชีพเฉพาะ (วช.)  
   -  เงนิเพิ�มสาํหรบัตาํแหน่งที�มเีหตพุเิศษของผูป้ฏบิตังิาน
ดา้นสาธารณสขุ  (พ.ต.ส.)  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิเพิ�มสาํหรบั
ตาํแหน่งที�มเีหตพุเิศษของผูป้ฏบิตังิานดา้นสาธารณสขุ  
(พ.ต.ส.)  ใหก้บัพนกังานเทศบาลผูม้สีทิธใินสว่นกอง
สาธารณสขุและสิ�งแวดล้อม    
   -  เงนิคา่ตอบแทนใหแ้กเ่จา้หน้าที�ที�ปฏบิตังิานใหก้บั
หน่วยบรกิารในสงักดัเทศบาล  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิ
คา่ตอบแทนใหแ้กเ่จา้หน้าที�ที�ปฏบิตังิานใหก้บัหน่วยบรกิาร
ในสงักดัเทศบาล ผูม้สีทิธใินสว่นกองสาธารณสขุและ
สิ�งแวดลอ้ม 

 

 

                 

 
คา่จา้งลูกจา้งประจาํ จาํนวน 631,440 บาท                 

 

ประเภทคา่จา้งลูกจา้งประจาํ  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิคา่จา้งและ
เงนิปรบัปรุงคา่จา้งประจาํปีใหก้บัลูกจา้งประจาํในสงักดั
กองสาธารณสุขและสิ�งแวดลอ้ม 

 

 

                 

 
คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 600,000 บาท                 

 

ประเภทคา่ตอบแทนพนกังานจา้ง   สาํหรบัถวัจา่ยเป็น
เงนิเดอืนหรือคา่จา้งและเงนิที�จา่ยเพิ�มใหแ้กพ่นกังานจา้ง
ในลกัษณะตา่งๆ ตามอตัราที�กฎหมาย/ระเบยีบกาํหนด 
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  งบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงาน    รวมรวมรวมรวม    959,000959,000959,000959,000    บาทบาทบาทบาท                    

      
คา่ตอบแทนคา่ตอบแทนคา่ตอบแทนคา่ตอบแทน    รวมรวมรวมรวม    144,000144,000144,000144,000    บาทบาทบาทบาท                    

 
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิ�น จาํนวน 20,000 บาท                 

 

ประเภทคา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ�น   สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ตอบแทน
แพทย์   พยาบาล   หรือบคุลากรทางสาธารณสขุอื�นจาก
โรงพยาบาลบุรีรมัย์หรือหน่วยงานอื�นที�มาช่วยปฏบิตังิาน
ตรวจรกัษาพยาบาลหรือรกัษาความเจ็บป่วยท ั%งในและนอก
เวลาราชการ 

 

 

 
                

 คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 20,000 บาท                 

 

ประเภทคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ   
สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลา
ราชการหรือคา่อาหารทาํการนอกเวลา   ใหก้บัพนกังาน
เทศบาลและลูกจา้ง     ที�ไดร้บัคาํส ั�งใหม้าปฏบิตังิาน
สาธารณสขุหรืองานที�เกี�ยวขอ้ง ปฏบิตังิานเร่งดว่นนอก
เวลาราชการ   อนัเป็นภารกจิหน้าที�ของกองสาธารณสขุ
และสิ�งแวดล้อม   เชน่  งานลา้งตลาด   งานพน่สารเคมี
กาํจดัยุง/แมลง  และงานตรวจสขุาภบิาลรา้นอาหาร      
งานรกัษาพยาบาล   สาํรวจสภาวะสขุภาพ      การประกนั
สขุภาพถว้นหน้า  ออกหน่วยบรกิารสาธารณสขุเคลื�อนที�   
เป็นตน้ 

 

 

                 

 
คา่เชา่บา้น จาํนวน 84,000 บาท                 

 

ประเภทคา่เชา่บา้น  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิคา่เชา่บา้นใหก้บั
พนกังานเทศบาลผูม้สีทิธไิดร้บัคา่เชา่บา้นในสงักดักอง
สาธารณสขุและสิ�งแวดล้อมตามระเบยีบของทางราชการ 

 

 

 
                

 เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จาํนวน 20,000 บาท                 

 

ประเภทเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร   สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิ
ชว่ยเหลือการศกึษาบตุรใหก้บัพนกังานเทศบาลและลูกจา้ง
ในสงักดักองสาธารณสขุและสิ�งแวดลอ้ม ตามระเบยีบของ
ทางราชการ 

 

 

                 

      
คา่ใชส้อยคา่ใชส้อยคา่ใชส้อยคา่ใชส้อย    รวมรวมรวมรวม    760,000760,000760,000760,000    บาทบาทบาทบาท                    

 
รายจา่ยเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบรกิาร จาํนวน 20,000 บาท                 

 

ประเภทรายจา่ยเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบรกิาร   สาํหรบัเป็น
คา่ใชจ้า่ย เพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบรกิารตา่ง ๆ ในภารกจิและ
ความดแูลรบัผดิชอบของกองสาธารณสุขและสิ�งแวดลอ้ม 
เชน่  คา่รบัวารสาร  คา่เขา้ปกเย็บเลม่หนงัสอื  คา่ระวาง
บรรทุก  คา่เชา่ทรพัย์สนิ  คา่โฆษณาและเผยแพร่  
คา่ธรรมเนียมตา่ง  ๆ  คา่จา้งเหมาบรกิาร  คา่จา้งเหมาทาสี
ศนูย์บรกิารสาธารณสขุฯ  คา่ตดิต ั%งไฟฟ้า – ประปา - 
โทรศพัท์ ฯลฯ 

 

 

 
                

 
รายจา่ยเกี�ยวเนื�องกบัการปฏบิตัริาชการที�ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอื�นๆ  

  
 

                

 
คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 40,000 บาท                 

 

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ   สาํหรบัคา่ใชจ้า่ยใน
การเดนิทางไปราชการในและนอกราชอาณาจกัร   เชน่   
คา่เบี%ยเลี%ยง คา่เชา่ที�พกั คา่พาหนะ    และคา่ใชจ้า่ยอื�นที�
เกี�ยวเนื�องกบัการปฏบิตัริาชการในการเดนิทางไปราชการ
ของพนกังานเทศบาลและลูกจา้งในสว่นกองสาธารณสุข
และสิ�งแวดล้อมตามระเบยีบของทางราชการ 
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โครงการพฒันาระบบบรกิารสาธารณสุขมลูฐานและการ
พฒันาสขุภาพภาคประชาชน 

จาํนวน 600,000 บาท                 

 

สาํหรบัเป็นคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ ในการดาํเนินงานเพื�อพฒันา
ระบบสขุภาพภาคประชาชน และพฒันาศกัยภาพของ      
อสม.  และองค์กรชุมชน   เชน่  กลุม่ผูนํ้าชุมชน   องค์กร  
เครือขา่ยตา่ง ๆ  กลุม่แมบ่า้น  ชมรม  แกนนําสขุภาพใน
พื%นที�  ฯลฯ  ตลอดจนพฒันาศนูย์สาธารณสขุมลูฐานชุมชน  
(ศสมช.)  ในเขตเทศบาล  เชน่  คา่ใชจ้า่ยในการคดัเลือก
และอบรม อสม.ใหมแ่ละอบรม อสม. ทดแทน  คา่ใชจ้า่ย
ในการอบรมฟื% นฟูและคา่ใช้จา่ยในการศกึษาดงูานระหว่าง
เทศบาลของ อสม.  และเจา้หน้าที�  คา่ใชจ้า่ยในการ
คดัเลือกและประกวด อสม. ดเีดน่   และ  ศสมช. ดเีดน่   
คา่ใชจ้า่ยเพื�อสนบัสนุนการจดับรกิารและการดาํเนินงาน
ของ ศสมช. คา่ใชจ้า่ยเพื�อสนบัสนุนการดาํเนินงานของ
ชมรม อสม. เทศบาล   คา่ใชจ้า่ยในการจดักจิกรรมวนั อส
ม. แหง่ชาต ิ คา่ใชจ้า่ยในการประชุม การอบรม กลุม่
องค์กรตา่ง ๆ เชน่ กลุม่เยาวชน กลุม่แมบ่า้น ชมรมตา่ง ๆ 
องค์กร และเครือขา่ยตา่ง ๆ รวมถงึคา่ใชจ้า่ยอื�นๆ ที�
เกี�ยวขอ้ง  (โครงการตามแผนพฒันาเทศบาล ยุทธศาสตร์
การพฒันาระบบสาธารณสขุ) 

 

 

 
                

 
โครงการอบรมนวดแผนไทยและนวดเทา้เพื�อสขุภาพ จาํนวน 95,000 บาท                 

 

โครงการอบรมนวดแผนไทยและนวดเทา้เพื�อสขุภาพ   
สาํหรบัเป็นคา่ใช้จา่ยตา่ง  ๆ  ในการจดัอบรมนวดแผนไทย
และนวดเทา้เพื�อสขุภาพ  เชน่  คา่อาหาร  คา่อาหารวา่ง
และเครื�องดื�ม  คา่วทิยากร  คา่จดัทาํและผลติสื�อ  คา่จดัซื%อ
วสัดอุุปกรณ์  ตลอดจนคา่ใช้จา่ยอื�น ๆ  ที�เกี�ยวขอ้ง  
(โครงการตามแผนพฒันาเทศบาล ยุทธศาสตร์การพฒันา
ระบบสาธารณสขุ) 

 

 

 
                

 คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม จาํนวน 5,000 บาท                 

 

ประเภทรายจา่ยเพื�อบาํรุงรกัษาหรือซ่อมแซมทรพัย์สนิ  
สาํหรบัเป็นคา่ใช้จา่ยในการซอ่มแซมและบาํรุงรกัษา
ทรพัย์สนิในความดแูลรบัผดิชอบของกองสาธารณสขุและ
สิ�งแวดลอ้ม  ที�ชาํรุด  เสยีหาย หรือเสื�อมสภาพท ั%งในสว่นที�
เป็นครุภณัฑ์   เชน่  
 รถยนต์  ยานพาหนะ เครื�องจกัรกล  เครื�องคอมพวิเตอร์  
เครื�องปรบัอากาศ  เครื�องพมิพ์ดดี  อปุกรณ์เครื�องมอื
แพทย์ ฯลฯ  
 สิ�งกอ่สรา้ง เชน่ อาคารสาํนกังาน ตลาดสด ฯลฯ   และ
ทรพัย์สนิอื�น เชน่ วสัดุ  อปุกรณ์ เครื�องมือเครื�องใชใ้นการ
ปฏบิตังิาน ฯลฯ 

 

 

 
                

      
คา่วสัดุคา่วสัดุคา่วสัดุคา่วสัดุ    รวมรวมรวมรวม    15,00015,00015,00015,000    บาทบาทบาทบาท                    

 
วสัดงุานบา้นงานครวั จาํนวน 3,000 บาท                 

 

ประเภทคา่วสัดุงานบา้นงานครวั    สาํหรบัเป็นคา่จดัซื%อ
วสัดอุุปกรณ์ทาํความสะอาดและรกัษาความสะอาดหรือ
ป้องกนัการตดิเชื%อ เชน่ แปรง ไมก้วาด นํ%ายาทาํความ
สะอาด ผงซกัฟอก  ถุงขยะตดิเชื%อ  กระโถน  เขง่  ถงัขยะ  
อาหารสนุขั ฯลฯ 

 

 

 
                

 วสัดยุานพาหนะและขนสง่ จาํนวน 2,000 บาท                 

 

ประเภทคา่วสัดยุานพาหนะและขนสง่    สาํหรบัเป็นคา่
จดัซื%อวสัด ุอุปกรณ์ อะไหล่ ชิ%นสว่นรถยนต์ ยานพาหนะ 
และเครื�องจกัรกลในความดูแลรบัผดิชอบของกอง  
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สาธารณสขุและ สิ�งแวดลอ้ม  เพื�อดาํเนินการซอ่ม  เปลี�ยน   
เชน่  แบตเตอรี�  ยางรถ  หวัเทียน  นํ%ามนัเบรก  ไขควง 
น็อตและสกรู   ฯลฯ 

 
วสัดเุชื%อเพลงิและหลอ่ลื�น จาํนวน 3,000 บาท                 

 

ประเภทคา่วสัดเุชื%อเพลงิและหลอ่ลื�น สาํหรบัเป็นคา่จดัซื%อ
นํ%ามนัเชื%อเพลงิ แกลบ หรือวสัดเุชื%อเพลงิอื�น และ
นํ%ามนัหลอ่ลื�นตา่งๆ ใชก้บัรถยนต์ ยานพาหนะ และ
เครื�องจกัรกล หรือใชใ้นกจิการตา่ง ๆ  ในความดแูล
รบัผดิชอบของกองสาธารณสขุและสิ�งแวดลอ้ม 

 

 

                 

 
วสัดเุครื�องแตง่กาย จาํนวน 2,000 บาท                 

 

ประเภทคา่วสัดเุครื�องแตง่กาย   สาํหรบัจดัซื%อวสัดอุุปกรณ์
เครื�องแตง่กายสวมใสป่ฏบิตังิานของเจา้หน้าที�สว่นงาน  
ตา่ง ๆ   ในสงักดักองสาธารณสขุและสิ�งแวดล้อม  เชน่  
รองเทา้  ถุงมอื  หมวก  เสื%อ  เสื%อกนัฝน  ผา้ปิดปาก      ผา้
ปิดจมกู  ฯลฯ 

 

 

 
                

 วสัดคุอมพวิเตอร์ จาํนวน 5,000 บาท                 

 

ประเภทคา่วสัดุคอมพวิเตอร์ สาํหรบัจดัซื%อวสัดอุุปกรณ์
ประกอบเครื�องคอมพวิเตอร์ใชใ้นกจิการของกอง
สาธารณสขุและสิ�งแวดล้อม  เชน่  โปรแกรมคอมพวิเตอร์  
แผน่บนัทกึขอ้มลู เครื�องอา่นและบนัทกึขอ้มลู  แป้นพมิพ์  
เมา๊ส์  แผน่กรองแสง ฯลฯ 

 

 

 
                

      
คา่สาธารณูปโภคคา่สาธารณูปโภคคา่สาธารณูปโภคคา่สาธารณูปโภค    รวมรวมรวมรวม    40,00040,00040,00040,000    บาทบาทบาทบาท                    

 
คา่นํ%าประปา คา่นํ%าบาดาล จาํนวน 20,000 บาท                 

 

ประเภทคา่นํ%าประปา  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่นํ%าประปาที�ตดิต ั%ง
ไวเ้พื�อใชใ้นกจิการของสว่นการงานหรือสถานที�ตา่งๆ ที�อยู่
ในความดแูลรบัผดิชอบของกองสาธารณสุขและ
สิ�งแวดลอ้ม 

 

 

 
                

 
คา่บรกิารโทรศพัท์ จาํนวน 20,000 บาท                 

 

ประเภทคา่โทรศพัท์  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่โทรศพัท์เลขหมาย
ที�ตดิต ั%งไวเ้พื�อใชใ้นราชการของหน่วยงานในสงักดักอง
สาธารณสขุและสิ�งแวดล้อม 

 

 

 
                

  งบเงนิอุดหนุนงบเงนิอุดหนุนงบเงนิอุดหนุนงบเงนิอุดหนุน    รวมรวมรวมรวม    135,000135,000135,000135,000    บาทบาทบาทบาท                    

      
เงนิอดุหนุนเงนิอดุหนุนเงนิอดุหนุนเงนิอดุหนุน    รวมรวมรวมรวม    135,000135,000135,000135,000    บาทบาทบาทบาท                    

 
เงนิอดุหนุนกจิการที�เป็นสาธารณประโยชน์ จาํนวน 135,000 บาท                 

 

ประเภทเงนิอดุหนุนสว่นราชการ เอกชนหรือกจิการเป็น
สาธารณประโยชน์   สาํหรบัเป็นคา่ใชจ้า่ยตามลกัษณะงาน
ตามโครงการตา่งๆ ดงันี% 
               -  โครงการพฒันางานสาธารณสุขมลูฐานใน
เขตเทศบาล สาํหรบัสนบัสนุนการพฒันางานสาธารณสขุ
มลูฐานในเขตเทศบาลเมอืงบรีุรมัย์ โดยจดัสรรเป็น
คา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินงานของ อสม.  ในเขตชุมชน/
ชุมชนละ   7,500  บาท  จาํนวน  18  ชุมชน  เป็นเงนิ  
135,000  บาท  โดยให ้ อสม.  จดัทาํแผนพฒันาสขุภาพ
เพื�อเสนอขอรบังบประมาณ  ภายใต ้ 3  กลุม่กจิกรรม  
ดงันี% 
*  การพฒันาศกัยภาพดา้นสาธารณสขุ  โดยเป็นคา่ใชจ้า่ย
สาํหรบัการอบรม  การประชุม  การสมัมนา  การศกึษาดู
งาน  การฝึกงาน  ฯลฯ  เชน่  คา่อาหาร  คา่อาหารวา่งและ
เครื�องดื�ม   คา่วทิยากร  คา่พาหนะเดนิทาง  คา่วสัดุ
อปุกรณ์  คา่พมิพ์เอกสารและสิ�งตพีมิพ์  คา่เชา่ที�พกั  ฯลฯ 
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*   การแกไ้ขปญัหาสาธารณสขุในเรื�องตา่ง  ๆ  โดยเป็น
คา่ใชจ้า่ยสาํหรบัการจดับรกิาร  การปฏบิตังิาน  การ
รณรงค์  การเผยแพรป่ระชาสมัพนัธ์  การบาํรุงรกัษาและ
ซอ่มแซม  เชน่  คา่จา้ง  คา่วสัดอุุปกรณ์  คา่ครุภณัฑ์  คา่
โฆษณาและเผยแพร่  คา่พาหนะ  และขนสง่  ฯลฯ 
*  การจดับรกิารสขุภาพเบื%องตน้ในศนูย์สาธารณสขุมูลฐาน
ชุมชน  (ศสมช.)  เพื�อเป็นคา่ใชจ้า่ยสาํหรบัจดับรกิาร  การ
ปฏบิตังิาน  การจดัซื%อวสัดุอุปกรณ์  เครื�องมือครุภณัฑ์  
การบาํรุงรกัษา  และการซอ่มแซมวสัดุ  ครุภณัฑ์  คา่
สาธารณูปโภค  (คา่นํ%าประปา  คา่ไฟฟ้า)  คา่วสัดุ
สาํนกังาน  คา่เบี%ยเลี%ยงของอาสาสมคัรสาธารณสขุ  หรือผู้
มาชว่ยปฏบิตังิานตามกจิกรรมของศนูย์สาธารณสขุมลูฐาน
ชุมชน  (ใหเ้บกิจา่ยตามระเบยีบของกระทรวงมหาดไทยวา่
โดยอนุโลม  ในอตัราเทียบเทา่กบับคุคลภายนอก)  ฯลฯ 

แผนงานสงัคมสงเคราะห์แผนงานสงัคมสงเคราะห์แผนงานสงัคมสงเคราะห์แผนงานสงัคมสงเคราะห์                    

    
งานงานงานงานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์สวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์สวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์สวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์    รวมรวมรวมรวม    2,712,3602,712,3602,712,3602,712,360    บาทบาทบาทบาท                    

  งบบุคลากรงบบุคลากรงบบุคลากรงบบุคลากร    รวมรวมรวมรวม    2,374,5602,374,5602,374,5602,374,560    บาทบาทบาทบาท                    

      
เงนิเดอืนเงนิเดอืนเงนิเดอืนเงนิเดอืน    ((((ฝ่ายประจาํ)ฝ่ายประจาํ)ฝ่ายประจาํ)ฝ่ายประจาํ)    รวมรวมรวมรวม    2,374,5602,374,5602,374,5602,374,560    บาทบาทบาทบาท                    

 
เงนิเดอืนพนกังาน จาํนวน 2,120,160 บาท                 

 

ประเภทเงนิเดอืนพนกังาน สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิเดอืนและ
เงนิเดอืนประจาํปีใหก้บัพนกังานเทศบาล สงักดักอง
สวสัดกิารสงัคม 

 

 

 
                

 เงนิเพิ�มตา่ง ๆ ของพนกังาน จาํนวน 67,200 บาท                 

 

ประเภทเงนิเพิ�มตา่ง ๆ ของพนกังาน สาํหรบัถวัจา่ยเป็น
คา่ตอบแทนในลกัษณะตา่ง ๆ ของพนกังานกองสวสัดกิาร
สงัคม ตามอตัราที�กฎหมาย/ระเบยีบ กาํหนด  

 

 
                

 เงนิประจาํตาํแหน่ง จาํนวน 67,200 บาท                 

 

ประเภทเงนิประจาํตาํแหน่งของผูบ้รหิารของผูบ้รหิาร 
สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิประจาํตาํแหน่งของผูบ้รหิารใหก้บั
พนกังานเทศบาลระดบัผูบ้รหิารผูม้สีทิธใินสว่นกอง
สวสัดกิารสงัคม 

 

 

                 

 คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 108,000 บาท                 

 

ประเภทเงนิคา่ตอบแทนพนกังานจา้ง สาํหรบัถวัจา่ยเป็น
เงนิเดอืนหรือคา่จา้งและเงนิที�จา่ยเพิ�มใหแ้กพ่นกังานจา้ง
ในลกัษณะตา่ง ๆ ตามอตัราที�กฎหมาย/ระเบยีบ กาํหนด  

 

 
                

 
เงนิเพิ�มตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จาํนวน 12,000 บาท                 

 

ประเภทเงนิเพิ�มตา่ง ๆ ของพนกังานจา้ง สาํหรบัจา่ยเป็น
เงนิที�จา่ยเพิ�มใหแ้กพ่นกังานจา้งในลกัษณะตา่ง ๆ ตาม
อตัราที�กฏหมาย/ระเบยีบกาํหนด 

 

 

                 

  
งบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงาน    รวมรวมรวมรวม    337,800337,800337,800337,800    บาทบาทบาทบาท                    

      
คา่ตอบแทนคา่ตอบแทนคา่ตอบแทนคา่ตอบแทน    รวมรวมรวมรวม    184,800184,800184,800184,800    บาทบาทบาทบาท                    

 คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 20,000 บาท                 

 

ประเภทคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 
สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลา
ราชการหรือคา่อาหารทาํการนอกเวลา ใหก้บัพนกังาน
เทศบาลและลูกจา้ง ที�ไดร้บัคาํส ั�งใหม้าปฏบิตังิานที�
เกี�ยวขอ้ง ปฏบิตังิานเรง่ดว่นนอกเวลาราชการอนัเป็น
ภารกจิหน้าที�ของกองสวสัดกิารสงัคม 
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 คา่เชา่บา้น จาํนวน 154,800 บาท                 

 

ประเภทเงนิคา่เชา่บา้น สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิคา่เชา่บา้น
ใหก้บัพนกังานเทศบาลและลูกจา้งในสงักดักองสวสัดกิาร
สงัคม ตามระเบยีบของทางราชการ  

 

 
                

 เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จาํนวน 10,000 บาท                 

 

ประเภทเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิ
ชว่ยเหลือการศกึษาบตุรใหก้บัพนกังานเทศบาลและลูกจา้ง
ในสงักดักองสวสัดกิารสงัคม ตามระเบยีบของทางราชการ 

 

 

                 

      
คา่ใชส้อยคา่ใชส้อยคา่ใชส้อยคา่ใชส้อย    รวมรวมรวมรวม    45,00045,00045,00045,000    บาทบาทบาทบาท                    

 รายจา่ยเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบรกิาร จาํนวน 20,000 บาท                 

 

ประเภทรายจา่ยเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบรกิาร สาํหรบัเป็น
คา่ใชจ้า่ยเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบรกิารตา่ง ๆ ในภารกจิและความ
ดแูลรบัผดิชอบของกองสวสัดกิารสงัคม เชน่ รายจา่ย
เพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบรกิารในการปฏบิตัทิ ั�วไป เชน่ คา่รบั
วารสาร คา่เขา้ปกเย็บเลม่หนงัสอื คา่ระวางบรรทุก คา่เชา่
ทรพัย์สนิ คา่โฆษณาและเผยแพร่ คา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ 
คา่จา้งเหมาบรกิาร คา่จา้งเหมาทาส ีคา่ตดิต ั%งไฟฟ้า ประปา 
โทรศพัท์ ฯลฯ 

 

 

 
                

 
รายจา่ยเกี�ยวเนื�องกบัการปฏบิตัริาชการที�ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอื�นๆ                     

 คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 20,000 บาท                 

 

ประเภทคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ สาํหรบัเป็น
คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในและนอก
ราชอาณาจกัร เชน่ คา่เบี%ยเลี%ยง คา่เชา่ที�พกั คา่พาหนะ และ
คา่ใชจ้า่ยอื�นที�เกี�ยวเนื�องกบัการปฏบิตัริาชการในการ
เดนิทางไปราชการของพนกังานเทศบาลและลูกจา้งในสว่น
กองสวสัดกิารสงัคม ตามระเบยีบของทางราชการ 

 

 

                 

 
คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม จาํนวน 5,000 บาท                 

 

ประเภทรายจา่ยเพื�อบาํรุงรกัษาหรือซ่อมแซมทรพัย์สนิ
สาํหรบัเป็นคา่ใช้จา่ยในการซอ่มแซมและบาํรุงรกัษา
ทรพัย์สนิในความดแูลรบัผดิชอบของกองสวสัดกิารสงัคม 
ที�ชาํรุด เสยีหาย หรือเสื�อมสภาพ ท ั%งในสว่นที�เป็นครุภณัฑ์ 
เชน่ รถยนต์ ยานพาหนะ เครื�องจกัรกล เครื�อง
คอมพวิเตอร์ เครื�องปรบัอากาศ เครื�องพมิพ์ดดี ฯลฯ 

 

 

 
                

      
คา่วสัดุคา่วสัดุคา่วสัดุคา่วสัดุ    รวมรวมรวมรวม    102,000102,000102,000102,000    บาทบาทบาทบาท                    

 วสัดสุาํนกังาน จาํนวน 50,000 บาท                 

 

ประเภทคา่วสัดุสาํนกังาน สาํหรบัเป็นคา่จดัซื%อวสัดอุุปกรณ์
ปฏบิตังิาน ที�หอ้งปฏบิตังิานกองสวสัดกิารสงัคม  เชน่ 
กระดาษ สมดุดนิสอ ปากกา แบบพมิพ์ตา่ง ๆ เครื�องเขยีน 
หมกึ ตะแกรงวางเอกสาร เครื�องเย็บกระดาษ กุญแจ    
พระบรมฉายาลกัษณ์ ฯลฯ 

 

 

 
                

 วสัดงุานบา้นงานครวั จาํนวน 20,000 บาท                 

 

ประเภทคา่วสัดุงานบา้นงานครวั สาํหรบัจดัซื%อวสัดอุุปกรณ์ 
เครื�องใชง้านบา้นตา่ง ๆ เชน่ ไมก้วาด ไมข้นไก ่ผา้ปโูตะ๊ 
นํ%ายาถูพื%น นํ%ายาลา้งจาน ถว้ยชาม แกว้นํ%า นํ%าสะอาด
สาํหรบัดื�ม มดี กระตกินํ%ารอ้น ฯลฯ 

 

 

                 

 วสัดยุานพาหนะและขนสง่ จาํนวน 5,000 บาท                 

 

ประเภทคา่วสัดยุานพาหนะและขนสง่ สาํหรบัเป็นคา่จดัซื%อ
วสัดยุานพาหนะและขนสง่ เชน่ แบตเตอรี� ยางรถ หวัเทียน 
ตลบัลูกปืน กระจกมองขา้ง ไขควง แมแ่รง  ประแจเลื�อน  
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คมี นํ%ามนัเบรก ฯลฯ ใชเ้ป็นอปุกรณ์หรือเพื�อการ
บาํรุงรกัษาและซ่อมแซมยานพาหนะ และเครื�องจกัรกล 

 
วสัดเุชื%อเพลงิและหลอ่ลื�น จาํนวน 5,000 บาท                 

 

ประเภทคา่วสัดเุชื%อเพลงิและหลอ่ลื�น สาํหรบัเป็นคา่จดัซื%อ 
นํ%ามนัเชื%อเพลงิและนํ%ามนัหลอ่ลื�นตา่ง ๆ ใชก้บัยานพาหนะ 
ในสว่นของกองสวสัดกิารสงัคม 

 

 

 
                

 วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ จาํนวน 2,000 บาท                 

 

ประเภทคา่วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ สาํหรบัเป็นคา่จดัซื%อ
วสัดอุุปกรณ์ใชเ้พื�อเผยแพร่โฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 
ประกอบการปฏบิตังิานหรือปรบัปรุงงาน เชน่ แผน่ป้าย ส ี
พูก่นั กระดาษโปสเตอร์ ฟิล์ม แถบบนัทกึเสยีงหรือภาพ คา่
ลา้ง อดัภาพ ฯลฯ 

 

 

 
                

 
วสัดคุอมพวิเตอร์ จาํนวน 20,000 บาท                 

 

ประเภทคา่วสัดุคอมพวิเตอร์ สาํหรบัเป็นคา่จดัซื%อวสัดุ
อปุกรณ์ ใชป้ระกอบกบัเครื�องคอมพวิเตอร์ของสว่นการ
งานกองสวสัดกิารสงัคม เชน่ แผน่บนัทกึขอ้มลู หวัพมิพ์ 
แผน่กรองแสง กระดาษตอ่เนื�อง แป้นพมิพ์ เครื�องอา่นและ
บนัทกึขอ้มลู โปรแกรมคอมพวิเตอร์ หมกึปริaนเตอร์ ฯลฯ 

 

 

                 

      
คา่สาธารณูปโภคคา่สาธารณูปโภคคา่สาธารณูปโภคคา่สาธารณูปโภค    รวมรวมรวมรวม    6,0006,0006,0006,000    บาทบาทบาทบาท                    

 
คา่บรกิารโทรศพัท์ จาํนวน 6,000 บาท                 

 
ประเภทคา่บรกิารโทรศพัท์ สาํหรบัจา่ยเป็นคา่โทรศพัท์ที�
ใชใ้นราชการของกองสวสัดกิารสงัคม  

 

 
                

แผนงานเคหะและชุมชนแผนงานเคหะและชุมชนแผนงานเคหะและชุมชนแผนงานเคหะและชุมชน                    

    
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัเคหะและชุมชนงานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัเคหะและชุมชนงานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัเคหะและชุมชนงานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัเคหะและชุมชน    รวมรวมรวมรวม    1,148,6401,148,6401,148,6401,148,640    บาทบาทบาทบาท                    

  
งบบุคลากรงบบุคลากรงบบุคลากรงบบุคลากร    รวมรวมรวมรวม    941,640941,640941,640941,640    บาทบาทบาทบาท                    

      
เงนิเดอืนเงนิเดอืนเงนิเดอืนเงนิเดอืน    ((((ฝ่ายประจาํ)ฝ่ายประจาํ)ฝ่ายประจาํ)ฝ่ายประจาํ)    รวมรวมรวมรวม    941,640941,640941,640941,640    บาทบาทบาทบาท                    

 เงนิเดอืนพนกังาน จาํนวน 795,240 บาท                 

 

ประเภทเงนิเดอืนพนกังาน  สาํหรบัถวัจา่ยเป็นเงนิเดอืน
และเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนประจาํปีใหก้บัพนกังานเทศบาล
ในสงักดักองชา่งสขุาภบิาล  

 

 
                

 เงนิเพิ�มตา่ง ๆ ของพนกังาน จาํนวน 79,200 บาท                 

 

ประเภทเงนิเพิ�มตา่ง ๆ สาํหรบัถวัจา่ยเป็นคา่ตอบแทนใน
ลกัษณะตา่งๆตามอตัราที�กฎหมาย/ระเบยีบกาํหนด   
ประกอบดว้ย 
                     -เงนิคา่ตอบแทนเป็นรายเดอืนสาํหรบั
พนกังานผูไ้ดร้บัเงนิประจาํตาํแหน่ง สาํหรบัจา่ยเป็น
คา่ตอบแทนเป็นรายเดอืน สาํหรบัพนกังานสงักดักองชา่ง
สขุาภบิาล ที�ไดร้บัเงนิประจําตาํแหน่งและมสีทิธไิดร้บั
คา่ตอบแทนรายเดอืนเทา่กบัอตัราเงนิประจาํตาํแหน่งที�
ไดร้บัอยูเ่ดมิ  
       -เงนิเพิ�มคา่ครองชีพคราวพนกังาน   สาํหรบัจา่ยให้
พนกังานเทศบาลในสงักดักองชา่งสขุาภบิาล 

 

 

                 

 เงนิประจาํตาํแหน่ง จาํนวน 67,200 บาท                 

 

ประเภทเงนิประจาํตาํแหน่งของผูบ้รหิาร  สาํหรบัจา่ยเป็น
เงนิประจาํตาํแหน่งของผูบ้รหิารใหก้บัพนกังานเทศบาล
ระดบับรหิารผูม้สีทิธใินสว่นกองชา่งสุขาภบิาล ตามระเบียบ
ของทางราชการ 
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  งบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงาน    รวมรวมรวมรวม    207,000207,000207,000207,000    บาทบาทบาทบาท                    

      
คา่ตอบแทนคา่ตอบแทนคา่ตอบแทนคา่ตอบแทน    รวมรวมรวมรวม    90,00090,00090,00090,000    บาทบาทบาทบาท                    

 
คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 10,000 บาท                 

 

ประเภทคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 
สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลา
ราชการ  หรือคา่อาหารทาํการนอกเวลาใหก้บัพนกังาน
เทศบาลและลูกจา้งที�ไดร้บัคาํส ั�งใหม้าปฏบิตังิานนอกเวลา
ราชการอนัเป็นภารกจิหน้าที�ของกองชา่งสขุาภบิาล 

 

 

                 

 
คา่เชา่บา้น จาํนวน 60,000 บาท                 

 
ประเภทคา่เชา่บา้น สาํหรบัจ่ายเป็นเงนิคา่เชา่บา้นใหก้บั
พนกังานเทศบาลในสงักดักองชา่งสขุาภบิาล  

 

 
                

 
เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จาํนวน 20,000 บาท                 

 

ประเภทเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิ
ชว่ยเหลือการศกึษาบตุรใหก้บัพนกังานเทศบาล  ในสงักดั
กองชา่งสุขาภบิาล  ตามระเบยีบทางราชการ 

 

 

 
                

      
คา่ใชส้อยคา่ใชส้อยคา่ใชส้อยคา่ใชส้อย    รวมรวมรวมรวม    35,00035,00035,00035,000    บาทบาทบาทบาท                    

 
รายจา่ยเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบรกิาร จาํนวน 5,000 บาท                 

 

ประเภทคา่จา่ยเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบรกิาร  สาํหรบัเป็น
คา่ใชจ้า่ยลกัษณะตา่ง  ๆ  เพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบรกิารในการ
ปฏบิตังิานของสว่นการงานตา่งๆในสงักดักองชา่ง
สขุาภบิาล  เชน่ คา่รบัวารสาร  คา่เขา้ปก – เย็บเลม่หนงัสือ  
คา่ระหวา่งบรรทุก  คา่เชา่ทรพัย์สนิ  คา่โฆษณาและ
เผยแพร ่ คา่จา้งเหมาบรกิารในการดแูลระบบบาํบดันํ%าเสยี 
และสถานที�กาํจดัขยะมลูฝอย  คา่ตดิต ั%งไฟฟ้า - ประปา - 
โทรศพัท์  ฯลฯ 

 

 

 
                

 รายจา่ยเกี�ยวกบัการรบัรองและพธีิการ จาํนวน 10,000 บาท                 

 

สาํหรบัถวัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตา่งๆในการรบัรองและเลี%ยง
รบัรอง/ตอ้นรบับคุคล คณะบคุคลที�มาตรวจงาน นิเทศงาน
เยี�ยมชมศกึษาดงูาน ฯลฯ  

 

 
                

 
รายจา่ยเกี�ยวเนื�องกบัการปฏบิตัริาชการที�ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอื�นๆ  

  
 

                

 
คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 20,000 บาท                 

 

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในและนอก
ราชอาณาจกัร  สาํหรบัเป็นคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ  เชน่  คา่เบี%ย
เลี%ยง  คา่เชา่ที�พกั   
คา่ยานพาหนะ  และคา่ใชจ้า่ยอื�น ๆ ที�เกี�ยวเนื�องกบัการ
ปฏบิตัริาชการในการเดนิทางไปราชการของพนกังาน
เทศบาลและลูกจา้ง  อนัเป็นภารกจิของกองชา่งสขุาภบิาล
ตามระเบยีบของทางราชการ 

 

 

                 

      
คา่วสัดุคา่วสัดุคา่วสัดุคา่วสัดุ    รวมรวมรวมรวม    75,00075,00075,00075,000    บาทบาทบาทบาท                    

 วสัดสุาํนกังาน จาํนวน 35,000 บาท                 

 

ประเภทคา่วสัดุสาํนกังาน  สาํหรบัเป็นคา่จดัซื%อวสัดุ
อปุกรณ์การปฏบิตังิานสาํนกังานของสว่นการงานในสงักดั
กองชา่งสุขาภบิาล  เชน่  กระดาษ  เครื�องเขยีน  แบบพมิพ์     
คา่ถา่ยเอกสาร  แฟ้ม  ตรายาง  ธงชาต ิ นํ%าดื�ม  เครื�อง
ดบัเพลงิ  ที�ถูพื%น  กุญแจ  แผนที�  พระบรมฉายาลกัษณ์  
แผน่ป้ายสาํนกังาน มูลี่� มา่นปรบัแสง พรม ( ตอ่ผนื )    
แผงก ั%นหอ้ง  ฯลฯ 
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 วสัดงุานบา้นงานครวั จาํนวน 15,000 บาท                 

 

ประเภทคา่วสัดุงานบา้นงานครวั สาํหรบัเป็นคา่จดัซื%อวสัดุ
อปุกรณ์ทาํความสะอาดและอปุกรณ์งานบา้นงานครวัอื�น ๆ  
เชน่  ถงัขยะ  ตะกรา้ขยะ  ไมก้วาด  แปรง  แกว้นํ%า  
กระตกิ มุง้นํ%า  ผา้ปทูี�นอน  หมอน  ปลอกหมอน  ผา้หม่  
ผา้ปโูตะ๊  ถว้ยชาม  ชอ้นสอ้ม  กระจกเงา  นํ%าจืดที�ซื%อจาก
เอกชน  ฯลฯ  ใชใ้นกจิการของกองชา่งสขุาภบิาล 

 

 

                 

 
วสัดคุอมพวิเตอร์ จาํนวน 25,000 บาท                 

 

ประเภทคา่วสัดุคอมพวิเตอร์  สาํหรบัเป็นคา่จดัซื%อวสัดุ
อปุกรณ์ประกอบเครื�องคอมพวิเตอร์ใชใ้นการปฏบิตังิาน
ของสว่นการงานในสงักดักองชา่งสุขาภบิาล  เชน่  แผน่
บนัทกึขอ้มลู  โปรแกรมคอมพวิเตอร์  คย์ีบอร์ด  หวัพมิพ์
หรือแถบพมิพ์  แผน่กรองแสง  กระดาษตอ่เนื�อง สาย
เคเบลิ  เมนบอร์ด  เมมโมรี�ชปิ  เมา้ส์  เครื�องกระจายเสียง
สญัญาณ  ซาวด์การ์ด ฯลฯ 

 

 

                 

      
คา่สาธารณูปโภคคา่สาธารณูปโภคคา่สาธารณูปโภคคา่สาธารณูปโภค    รวมรวมรวมรวม    7,0007,0007,0007,000    บาทบาทบาทบาท                    

 คา่บรกิารโทรศพัท์ จาํนวน 7,000 บาท                 

 
ประเภทคา่โทรศพัท์  สาํหรบัเป็นคา่โทรศพัท์ที�ตดิต ั%งไว้เพื�อ
ใชใ้นราชการของสว่นการงานในสงักดักองชา่งสขุาภบิาล  

 

                 

    
งานไฟฟ้าถนนงานไฟฟ้าถนนงานไฟฟ้าถนนงานไฟฟ้าถนน    รวมรวมรวมรวม    19,451,48019,451,48019,451,48019,451,480    บาทบาทบาทบาท                    

  งบบุคลากรงบบุคลากรงบบุคลากรงบบุคลากร    รวมรวมรวมรวม    4,960,9804,960,9804,960,9804,960,980    บาทบาทบาทบาท                    

      
เงนิเดอืนเงนิเดอืนเงนิเดอืนเงนิเดอืน    ((((ฝ่ายประจาํ)ฝ่ายประจาํ)ฝ่ายประจาํ)ฝ่ายประจาํ)    รวมรวมรวมรวม    4444,960,980,960,980,960,980,960,980    บาทบาทบาทบาท                    

 
เงนิเดอืนพนกังาน จาํนวน 923,160 บาท                 

 

ประเภทเงนิเดอืนพนกังาน  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิเดอืนเงนิ
ปรบัปรุงเงนิเดอืนประจาํปีใหก้บัพนกังานเทศบาลและ
พนกังานในสว่นกองชา่ง 

 

 

                 

 
คา่จา้งลูกจา้งประจาํ จาํนวน 1,131,360 บาท                 

 

สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จา้งและเงนิปรบัปรุงคา่จา้งประจาํปีให้กบั
ลูกจา้งประจาํในสว่นกองชา่ง ตามอตัราที�กฎหมาย/ระเบยีบ
กาํหนด 

 

 

 
                

 คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 2,763,240 บาท                 

 

ประเภทคา่ตอบแทนพนกังานจา้ง  สาํหรบัถวัจา่ยเป็น
เงนิเดอืนหรือคา่จา้งและเงนิที�จา่ยเพิ�มในลกัษณะตา่ง ๆ  
สาํหรบัพนกังานกองชา่ง ตามอตัราที�กฎหมาย/ระเบยีบ
กาํหนด 

 

 

                 

 เงนิเพิ�มตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จาํนวน 143,220 บาท                 

 

เงนิเพิ�มคา่ครองชีพช ั�วคราวของพนกังานจา้ง   สาํหรบัจ่าย
เป็นเงนิเพิ�มคา่ครองชีพช ั�วคราวใหพ้นกังานจา้งในสงักดั
สว่นงานตา่งๆ  ของกองชา่ง  ตามอตัราที�กฎหมาย/ระเบยีบ
กาํหนด 

 

 

                 

  งบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงาน    รวมรวมรวมรวม    6,455,0006,455,0006,455,0006,455,000    บาทบาทบาทบาท                    

      
คา่ตอบแทนคา่ตอบแทนคา่ตอบแทนคา่ตอบแทน    รวมรวมรวมรวม    160,000160,000160,000160,000    บาทบาทบาทบาท                    

 
คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 150,000 บาท                 

 

ประเภทคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ  
สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลา
ราชการหรือคา่อาหารทาํการนอกเวลาใหก้บัพนกังาน
เทศบาล และลูกจา้งที�ไดร้บัคาํส ั�งใหม้าปฏบิตังิานเรง่ดว่น
นอกเวลาราชการ  อนัเป็นภารกจิหน้าที�ของกองชา่งตาม
ระเบยีบของทางราชการ 
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 เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จาํนวน 10,000 บาท                 

 

ประเภทเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิ
ชว่ยเหลือการศกึษาบตุรใหก้บัพนกังานเทศบาลและลูกจา้ง
ในสว่นกองชา่ง ตามระเบยีบของทางราชการ  

 

 
                

      
คา่ใชส้อยคา่ใชส้อยคา่ใชส้อยคา่ใชส้อย    รวมรวมรวมรวม    350,000350,000350,000350,000    บาทบาทบาทบาท                    

 รายจา่ยเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบรกิาร จาํนวน 100,000 บาท                 

 

ประเภทรายจา่ยเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบรกิาร สาํหรบัเป็น
คา่ใชจ้า่ยของลกัษณะตา่งๆ เพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบรกิารในการ
ปฏบิตังิานของสว่นกองชา่ง  เชน่  คา่รบัวารสาร  คา่เขา้ปก
เย็บหนงัสอื  เขา้เลม่ คา่ระวางบรรทุก คา่เชา่ทรพัย์สนิ คา่
โฆษณาและเผยแพร่  คา่ธรรมเนียมตา่งๆ  เชน่ 
คา่ธรรมเนียมตดิต ั%งมเิตอร์ไฟฟ้า ประปา คา่จา้งเหมา
บรกิารสวนสาธารณะ คา่ตดิต ั%งไฟฟ้า คา่ตดิต ั%งประปา  ฯลฯ 

 

 

                 

 
คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม จาํนวน 250,000 บาท                 

 

ประเภทรายจา่ยเพื�อบาํรุงรกัษาหรือซ่อมแซมทรพัย์สนิ  
สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการซอ่มแซมและบาํรุงรกัษา
ทรพัย์สนิในการควบคมุดแูลรบัผดิชอบของกองชา่งที�ชาํรุด
เสยีหายและเสื�อมสภาพ ท ั%งในสว่นที�เป็นครุภณัฑ์ เชน่ 
ยานพาหนะ เครื�องจกัรกล  เครื�องพมิพ์ดีด   เครื�องพมิพ์ 
แบบแปลน เครื�องปรบัอากาศ  เครื�องคอมพวิเตอร์ ฯลฯ  
ที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้ง เชน่   ถนน   สะพาน  อาคารสิ�งปลูก
สรา้ง และทรพัย์สนิอื�นๆ เช่น วสัดอุปุกรณ์เครื�องมือ
เครื�องใชใ้นการปฏบิตังิานตา่งๆ 

 

 

 
                

      
คา่วสัดุคา่วสัดุคา่วสัดุคา่วสัดุ    รวมรวมรวมรวม    2,935,0002,935,0002,935,0002,935,000    บาทบาทบาทบาท                    

 
วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ จาํนวน 1,000,000 บาท                 

 

ประเภทคา่วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ  สาํหรบัเป็นคา่จดัซื%อวสัดุ
อปุกรณ์ไฟฟ้าและวทิยุใชใ้นการจดัสถานที�งานประเพณี  
งานพธีิ  ซอ่มแซมไฟฟ้าสาํนกังาน  ซอ่มไฟฟ้าตามถนน
ตรอก  ซอยตา่งๆ  เชน่  จดัซื%อ  หลอดไฟ  โคมไฟ       
หมอ้แปลงไฟฟ้า  เครื�องมอืสาํหรบัวดัคา่ตา่ง ๆ ทางไฟฟ้า  
ฟิวส์  สวติซ์  สายไฟ  เบรกเกอร์ ฯลฯ 

 

 

                 

 วสัดกุอ่สรา้ง จาํนวน 1,300,000 บาท                 

 

ประเภทคา่วสัดกุอ่สรา้ง   สาํหรบัเป็นคา่จดัซื%อวสัดอุุปกรณ์
ในการปฏบิตังิานและเพื�อการซอ่มแซมปรบัปรุงบาํรุงรกัษา
ทรพัย์สนิ  ในความดแูลรบัผดิชอบของกองชา่ง  เชน่  อฐิ   
หนิ  ปนู  ทราย  ไม ้ เหล็ก  ยางแอสฟลัท์  ฯลฯ  ใชใ้นการ
ซอ่มแซมบาํรุงรกัษาถนน  สะพานสิ�งกอ่สรา้ง  ตลอดจน
วสัดุ    อปุกรณ์ปฏบิตังิาน  เชน่  คอ้น  ตะปู  ชะแลง  สิ�ว  
ขวาน  สวา่น  ทอ่นํ%า ฯลฯ 

 

 

                 

 
วสัดยุานพาหนะและขนสง่ จาํนวน 50,000 บาท                 

 

ประเภทคา่วสัดยุานพาหนะและขนสง่  สาํหรบัจดัซื%อวสัดุ
อปุกรณ์อะไหล่ ชิ%นสว่นรถยนต์ยานพาหนะ เครื�องจกัรกล 
ตลอดจนอปุกรณ์เครื�องมือเครื�องใชใ้นการปฏบิตังิานของ
หน่วยงานตา่งๆ  ในสงักดักองชา่ง  เชน่  แบตเตอรี�   ยาง
รถยนต์  จกัรยานยนต์  หวัเทียน  ลูกปืน  ไขควง  น็อต   
สกรู  คมี  แปรง  ประแจ  ฯลฯ 

 

 

                 

 วสัดเุชื%อเพลงิและหลอ่ลื�น จาํนวน 500,000 บาท                 

 

ประเภทคา่วสัดเุชื%อเพลงิและหลอ่ลื�น  สาํหรบัจดัซื%อนํ%ามนั
เชื%อเพลงิและนํ%ามนัหลอ่ลื�นใชก้บัรถยนต์ รถจกัรยานยนต์  
เครื�องจกัรกล เครื�องตดัหญ้า ฯลฯในความดแูลของกองชา่ง  
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 วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ จาํนวน 70,000 บาท                 

 

ประเภทคา่วสัดโุฆษณาและเผยแพร่  สาํหรบัจดัซื%อวสัดุ
อปุกรณ์ในการเผยแพรโ่ฆษณาประชาสมัพนัธ์  หรือใชใ้น
การจดัสถานที�  จดังานพธีิการตา่งๆ  ในสว่นที�อยูใ่นความ
ดแูลรบัผดิชอบของกองชา่ง เชน่ ไมอ้ดั ส ีพูก่นั ฯลฯ 

 

 

                 

 วสัดเุครื�องแตง่กาย จาํนวน 15,000 บาท                 

 

ประเภทคา่วสัดเุครื�องแตง่กาย  สาํหรบัจดัซื%อวสัดุอปุกรณ์  
เครื�องแตง่กายสวมใสใ่นการปฏบิตังิานของพนกังานจา้ง
และลูกจา้งสงักดักองชา่ง  เชน่  หมวก  รองเทา้  ถุงมอื    
เสื%อ  ฯลฯ 

 

 

                 

      
คา่สาธารณูปโภคคา่สาธารณูปโภคคา่สาธารณูปโภคคา่สาธารณูปโภค    รวมรวมรวมรวม    3,010,0003,010,0003,010,0003,010,000    บาทบาทบาทบาท                    

 
คา่ไฟฟ้า จาํนวน 3,000,000 บาท                 

 

สาํหรบัจา่ยเป็นคา่กระแสไฟฟ้าสาธารณะกรณีที�มกีารใช้
ไฟฟ้าสาธารณะเกนิกวา่ปรมิาณที�ไดร้บัโควตา้ใหใ้ชโ้ดยไม่
คดิคา่ใชจ้า่ยหรือเป็นคา่กระแสไฟฟ้าที�ใชจ้ดังานตา่งๆ 

 

 

 
                

 คา่นํ%าประปา คา่นํ%าบาดาล จาํนวน 10,000 บาท                 

 

สาํหรบัจา่ยเป็นคา่นํ%าประปาที�ตดิต ั%งไวใ้นสถานที�หรือ
กจิการตา่งๆ ที�อยูใ่นความดูแลรบัผดิชอบของกองชา่ง  
เชน่ นํ%าประปาสวนสาธารณะ โรงจอดรถยนต์กองชา่ง  

 

 
                

  งบลงทุนงบลงทุนงบลงทุนงบลงทุน    รวมรวมรวมรวม    8,018,018,018,015,5005,5005,5005,500    บาทบาทบาทบาท                    

      
คา่ครุภณัฑ์คา่ครุภณัฑ์คา่ครุภณัฑ์คา่ครุภณัฑ์    รวมรวมรวมรวม    1,969,5001,969,5001,969,5001,969,500    บาทบาทบาทบาท                    

 
ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่ 

 
  

 
                

 
รถยนต์บรรทุกตดิต ั%งเครนไฮดรอลกิพรอ้มกระเชา้ซอ่มไฟฟ้า 
จาํนวน 1 คนั จาํนวน 1,300,000 บาท                 

 

สาํหรบัจดัซื%อครุภณัฑ์ยานพาหนะ รายการรถยนต์บรรทุก
ตดิต ั%งเครนไฮดรอลกิ  พรอ้มกระเชา้ซอ่มไฟฟ้า  ชนิด      
6  ลอ้  เครื�องยนต์ดเีซล  มกีาํลงัแรงมา้สูงสดุไมน้่อยกวา่  
130  แรงมา้  จาํนวน  1  คนั  เนื�องจากตอ้งการใชร้ถ
รถยนต์บรรทุกตดิต ั%งเครนไฮดรอลกิ  เพื�อใชย้กของและ
ซอ่มไฟสาธารณะ  เพื�อใหก้ารบรกิารมคีวามสะดวกและ
รวดเร็ว  รวมไปถงึการใหบ้รกิารสาธารณะดา้นอื�น ๆ  และ
เพื�อเป็นการประหยดัเชื%อเพลงิ (โครงการตามแผนพฒันา
เทศบาล ยุทธศาสตร์การพฒันาการเมอืง การบรหิาร และ
การบรกิารประชาชน) 

 

 

 
                

 
ครุภณัฑ์กอ่สรา้ง 

 
  

 
                

 พดัลมอตุสาหกรรม จาํนวน 10 เครื�อง จาํนวน 50,000 บาท                 

 

สาํหรบัจดัซื%อพดัลมอตุสาหกรรม จาํนวน  10  เครื�อง  
ชนิดใบพดัขนาดไมน้่อยกว่า  25  นิ%ว  ปรบัแรงลมได ้     
3  ระดบั (โครงการตามแผนพฒันาเทศบาล  ยุทธศาสตร์
การพฒันาการเมอืง  การบรหิารและการบรกิารประชน) 

 

 

                 

 พดัลมไอนํ%า จาํนวน 5 เครื�อง จาํนวน 119,500 บาท                 

 

สาํหรบัจดัซื%อพดัลมไอนํ%า  จํานวน  5 เครื�อง  ชนิดพดัลม
หน้ากวา้ง  24  นิ%ว  ขนาดละอองนํ%า  13  ไมคอน  ความจุ
ถงันํ%าไมน้่อยกวา่  30  ลติร   (โครงการตามแผนพฒันา
เทศบาล ยุทธศาสตร์การพฒันาการเมอืง การบรหิาร และ
การบรกิารประชาชน) 
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 ครุภณัฑ์อื�น                     

 
เตน้ท์ผา้ใบแบบโคง้ จาํนวน 20 หลงั จาํนวน 500,000 บาท                 

 

สาํหรบัจดัซื%อเต็นท์ผา้ใบขนาด  5 x 8  เมตร  พรอ้ม
โครงสรา้งเหล็ก  ผา้ใบอยา่งหนา แบบโคง้  จาํนวน  20  
หลงั  (โครงการตามแผนพฒันาเทศบาล  ยุทธศาสตร์การ
พฒันาการเมอืง  การบรหิารและการบรกิารประชน) 

 

 

 
                

      
คา่ที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้งคา่ที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้งคา่ที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้งคา่ที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้ง    รวมรวมรวมรวม    6,6,6,6,046,000046,000046,000046,000    บาทบาทบาทบาท                    

 
คา่กอ่สรา้งสิ�งสาธารณูปการ 

 
  

 
                

 
โครงการตดิต ั%งป้ายดจิติอล ขนาด 5x10 เมตร จาํนวน 1 ป้าย จาํนวน 3,200,000 บาท                 

 

สาํหรบัตดิต ั%งป้ายดจิติอล  ขนาด  5 x 10  เมตร  จาํนวน  
1  ป้าย  ขนาดความกวา้ง  5  เมตร  ยาว  10  เมตร  ชนิด
ตดิต ั%งภายนอก (Full color Display)  พรอ้มอุปกรณ์
ตดิต ั%งครบชุด  ตามแบบแปลนแผนผงัเทศบาลกาํหนด  
(โครงการตามแผนพฒันาเทศบาล  ยุทธศาสตร์การพฒันา
การเมอืง  การบรหิารและการบรกิารประชน) 

 

 

                 

 คา่กอ่สรา้งสิ�งสาธารณูปโภค                     

 

โครงการกอ่สรา้งถนน ค.ส.ล. พรอ้มทอ่ระบายนํ%าและบอ่พกั 
ถนนซอยขา้งบา้นเลขที� 117/5-117/20 ถนนหน้าสถานี
รถไฟ 

จาํนวน 160,000 บาท                 

 

คา่กอ่สรา้งถนน ค.ส.ล. พรอ้มทอ่ระบายนํ%าและบอ่พกั   
ถนนซอยขา้งบา้นเลขที�  117/5 – 117/20  ถนนหน้า
สถานีรถไฟ  สาํหรบักอ่สรา้งถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 
กวา้งเฉลี�ย 3.00 เมตร ยาวประมาณ 52.00 เมตร หรือคดิ
เป็นพื%นที�ไมน้่อยกวา่ 148 ตารางเมตร  ทอ่ระบายนํ%าขนาด 
0.60 เมตร  ความยาวทอ่ระบายนํ%า 44.00 เมตร  บอ่พกั  
8  บอ่  (วางทอ่กลางถนน)  ตามแบบแปลนแผนผงัเทศบาล
กาํหนด (โครงการตามแผนพฒันาเทศบาล  ยุทธศาสตร์
การพฒันาโครงสรา้งพื%นฐาน) 

 

 

 
                

 
โครงการขยายผวิจราจรถนนจริะหน้าศาลากลางจงัหวดั
บรีุรมัย์(เดมิ) จาํนวน 2,686,000 บาท                 

 

คา่ขยายผวิจราจรถนนจริะหน้าศาลากลางจงัหวดับุรีรมัย์ 
(เดมิ) สาํหรบักอ่สรา้งถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร  หรือ
คดิเป็นพื%นที�ไมน้่อยกวา่ 2,735  ตารางเมตร  พรอ้ม
กอ่สรา้งทางเทา้พื%นคอนกรีตบล็อก  ขนาด  12" x 12"  
จาํนวน  590.00  ตารางเมตร  พรอ้มคนัหนิรางตื%น , ราง
กนัอนัตราย งานฝาเหล็กตะแกรง  และงานรื%อถอนคนัหนิ
รางตื%น  ร ั%วค.ส.ล.เหล็กดดั  ถนนทางเทา้  พื%นคอนกรีต
บล็อก  รื%อถอนเสาไฟ  ตามแบบแปลนแผนผงัเทศบาล
กาํหนด  (โครงการตามแผนพฒันาเทศบาล  ยุทธศาสตร์
การพฒันาโครงสรา้งพื%นฐาน) 

 

 

                 

  
งบเงนิอุดหนุนงบเงนิอุดหนุนงบเงนิอุดหนุนงบเงนิอุดหนุน    รวมรวมรวมรวม    20,00020,00020,00020,000    บาทบาทบาทบาท                    

      
เงนิอดุหนุนเงนิอดุหนุนเงนิอดุหนุนเงนิอดุหนุน    รวมรวมรวมรวม    20,00020,00020,00020,000    บาทบาทบาทบาท                    

 
เงนิอดุหนุนสว่นราชการ จาํนวน 20,000 บาท                 

 

สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหก้บัหน่วยงานของรฐัหรือ
รฐัวสิาหกจิ  ดงันี% 
- เงนิอดุหนุนกจิการไฟฟ้า สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนให้
การไฟฟ้าสว่นภมูภิาคเป็นคา่ปรบัปรุงอปุกรณ์และระบบ
จาํหน่ายไฟฟ้า  จาํหน่ายกระแสไฟฟ้าสาธารณะ  หรือ
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล  ตามที�ไดร้บั
มอบหมายจากเทศบาล 
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- เงนิอดุหนุนกจิการประปา  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนให้
การประปาสว่นภูมภิาค  เป็นคา่ปรบัปรุงอปุกรณ์และระบบ
จาํหน่ายนํ%าประปา  หรือขยายเขตบรกิารนํ%าประปาในเขต
เทศบาล  ตามที�ไดร้บัมอบหมายจากเทศบาล 

    
งานสวนสาธารณะงานสวนสาธารณะงานสวนสาธารณะงานสวนสาธารณะ    รวมรวมรวมรวม    9,975,6009,975,6009,975,6009,975,600    บาทบาทบาทบาท                    

  งบบุคลากรงบบุคลากรงบบุคลากรงบบุคลากร    รวมรวมรวมรวม    1,974,6001,974,6001,974,6001,974,600    บาทบาทบาทบาท                    

      
เงนิเดอืนเงนิเดอืนเงนิเดอืนเงนิเดอืน    ((((ฝ่ายประจาํ)ฝ่ายประจาํ)ฝ่ายประจาํ)ฝ่ายประจาํ)    รวมรวมรวมรวม    1,974,6001,974,6001,974,6001,974,600    บาทบาทบาทบาท                    

 
เงนิเดอืนพนกังาน จาํนวน 577,200 บาท                 

 

ประเภทเงนิเดอืนพนกังาน  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิเดอืนเงนิ
ปรบัปรุงเงนิเดอืนประจาํปีใหก้บัพนกังานเทศบาลในสว่น
กองชา่ง 

 

 

                 

 
คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 1,325,400 บาท                 

 

ประเภทเงนิคา่ตอบแทนพนกังานจา้ง  สาํหรบัถวัจา่ยเป็น
เงนิเดอืนหรือคา่จา้งและเงนิที�จา่ยเพิ�มในลกัษณะตา่ง ๆ  
ตามอตัราที�กฎหมาย/ระเบยีบกาํหนดใหแ้กพ่นกังานจา้ง 

 

 

 
                

 เงนิเพิ�มตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จาํนวน 72,000 บาท                 

 

เงนิเพิ�มคา่ครองชีพช ั�วคราวของพนกังานจา้ง   สาํหรบัจ่าย
เป็นเงนิเพิ�มคา่ครองชีพช ั�วคราวใหพ้นกังานจา้งในสงักดั
สว่นงานตา่งๆ  ของกองชา่ง  

 

 
                

  งบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงาน    รวมรวมรวมรวม    4,335,0004,335,0004,335,0004,335,000    บาทบาทบาทบาท                    

      
คา่ตอบแทนคา่ตอบแทนคา่ตอบแทนคา่ตอบแทน    รวมรวมรวมรวม    10,00010,00010,00010,000    บาทบาทบาทบาท                    

 
คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 10,000 บาท                 

 

ประเภทคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ  
สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลา
ราชการหรือคา่อาหารทาํการนอกเวลาใหก้บัพนกังาน
เทศบาล และลูกจา้งที�ไดร้บัคาํส ั�งใหม้าปฏบิตังิานเรง่ดว่น
นอกเวลาราชการ  อนัเป็นภารกจิหน้าที�ของกองชา่งตาม
ระเบยีบของทางราชการ 

 

 

 
                

      
คา่ใชส้อยคา่ใชส้อยคา่ใชส้อยคา่ใชส้อย    รวมรวมรวมรวม    3,720,0003,720,0003,720,0003,720,000    บาทบาทบาทบาท                    

 รายจา่ยเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบรกิาร จาํนวน 3,700,000 บาท                 

 

ประเภทรายจา่ยเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบรกิาร  สาํหรบัเป็น
คา่ใชจ้า่ยของลกัษณะตา่งๆ เพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบรกิารในการ
ปฏบิตังิานของสว่นกองชา่ง  เชน่  คา่รบัวารสาร  คา่เขา้ปก
เย็บหนงัสอื  เขา้เลม่ คา่ระวางบรรทุก คา่เชา่ทรพัย์สนิ คา่
โฆษณาและเผยแพร่  คา่ธรรมเนียมตา่งๆ  เชน่ 
คา่ธรรมเนียมตดิต ั%งมเิตอร์ไฟฟ้า ประปา คา่จา้งเหมา
บรกิารสวนสาธารณะ คา่ตดิต ั%งไฟฟ้า คา่ตดิต ั%งประปา  ฯลฯ 

 

 

 
                

 
คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม จาํนวน 20,000 บาท                 

 

ประเภทรายจา่ยเพื�อบาํรุงรกัษาหรือซ่อมแซมทรพัย์สนิ 
สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการซอ่มแซมและบาํรุงรกัษา
ทรพัย์สนิในการควบคมุดแูลรบัผดิชอบของกองชา่งที�ชาํรุด
เสยีหายและเสื�อมสภาพ ท ั%งในสว่นที�เป็นครุภณัฑ์ เชน่ 
ยานพาหนะ เครื�องจกัรกล  เครื�องพมิพ์ดีด   เครื�องพมิพ์ 
แบบแปลน เครื�องปรบัอากาศ  เครื�องคอมพวิเตอร์ ฯลฯ  
ที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้ง เชน่   ถนน  สะพาน   อาคารสิ�งปลูก
สรา้ง และทรพัย์สนิอื�นๆ เช่น วสัดอุปุกรณ์เครื�องมือ
เครื�องใชใ้นการปฏบิตังิานตา่งๆ 
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คา่วสัดุคา่วสัดุคา่วสัดุคา่วสัดุ    รวมรวมรวมรวม    545,000545,000545,000545,000    บาทบาทบาทบาท                    

 
วสัดกุอ่สรา้ง จาํนวน 20,000 บาท                 

 

ประเภทคา่วสัดกุอ่สรา้ง  สาํหรบัเป็นคา่จดัซื%อวสัดอุุปกรณ์
ในการปฏบิตังิานและเพื�อการซอ่มแซมปรบัปรุงบาํรุงรกัษา
ทรพัย์สนิ  ในความดแูลรบัผดิชอบของกองชา่ง  เชน่  อฐิ   
หนิ  ปนู  ทราย  ไม ้ เหล็ก  ยางแอสฟลัท์  ฯลฯ  ใชใ้นการ
ซอ่มแซมบาํรุงรกัษาถนน  สะพานสิ�งกอ่สรา้ง  ตลอดจน
วสัดุ  อปุกรณ์ปฏบิตังิาน  เชน่  คอ้น  ตะปู  ชะแลง  สิ�ว  
ขวาน  สวา่น  ทอ่นํ%า ฯลฯ 

 

 

                 

 
วสัดกุารเกษตร จาํนวน 500,000 บาท                 

 

ประเภทคา่วสัดกุารเกษตร สาํหรบัจดัซื%อวสัดุอปุกรณ์ดา้น
การเกษตร  ใชใ้นการปฏบิตังิานและปรบัปรุงบาํรุงรกัษา
งานสวนสาธารณะของเทศบาล  เชน่  ซื%อหญา้  พนัธ์ุพืช  
ปุ๋ ย  วสัดเุพาะชาํ  ผา้ใบหรือพลาสตกิ  จอบ  เสยีม        
สปิงเกอร์  บวัรดนํ%า   คราด ฯลฯ 

 

 

 
                

 วสัดเุครื�องแตง่กาย จาํนวน 25,000 บาท                 

 

ประเภทคา่วสัดเุครื�องแตง่กาย  สาํหรบัจดัซื%อวสัดุอปุกรณ์  
เครื�องแตง่กายสวมใสใ่นการปฏบิตังิานของพนกังานจา้ง
และลูกจา้งสงักดักองชา่ง  เชน่  หมวก  รองเทา้  ถุงมอื   
เสื%อ  ฯลฯ 

 

 

                 

      
คา่สาธารณูปโภคคา่สาธารณูปโภคคา่สาธารณูปโภคคา่สาธารณูปโภค    รวมรวมรวมรวม    60,00060,00060,00060,000    บาทบาทบาทบาท                    

 คา่นํ%าประปา คา่นํ%าบาดาล จาํนวน 60,000 บาท                 

 

ประเภทคา่นํ%าประปา  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่นํ%าประปาที�ตดิต ั%ง
ไวใ้นสถานที�หรือกจิการตา่งๆ ที�อยูใ่นความดแูลรบัผดิชอบ
ของกองชา่ง เชน่ นํ%าประปาสวนสาธารณะ เป็นตน้  

 

 
                

  งบลงทุนงบลงทุนงบลงทุนงบลงทุน    รวมรวมรวมรวม    3,666,0003,666,0003,666,0003,666,000    บาทบาทบาทบาท                    

      
คา่ครุภณัฑ์คา่ครุภณัฑ์คา่ครุภณัฑ์คา่ครุภณัฑ์    รวมรวมรวมรวม    626,000626,000626,000626,000    บาทบาทบาทบาท                    

 
ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่ 

 
  

 
                

 
รถกระบะบรรทุกแบบ 2 ประต ูขนาด 1 ตนั ชนิด 4 ลอ้ 
เครื�องยนต์ดเีซล 

จาํนวน 523,000 บาท                 

 

สาํหรบัจดัซื�%อรถกระบะบรรทุกแบบ  2  ประตู  ขนาด  1  
ตนั  ชนิด  4  ลอ้  เครื�องยนต์ดเีซล  ปรมิาตรกระบอกสูบ
ไมต่ํ�ากวา่  2,400  ซีซี  มกีาํลงัสูงสดุไมน้่อยกวา่  110  
แรงมา้  จาํนวน  1  คนั  เนื�องจากตอ้งการใชร้ถยนต์
กระบะบรรทุกในการรบั – สง่พนกังานปฏบิตังิานและขน
วสัดุ  อปุกรณ์  พรอ้มท ั%งเก็บเศษสิ�งของ กิ�งไม ้และวสัดุ
ตา่งๆ ไปทิ%งใหถู้กสขุลกัษณะ  ประกอบกบัไมม่รีถยนต์
ขนาดเล็กไวใ้ชป้ฏบิตังิานในปจัจุบนั 

 

 

 
                

 
ครุภณัฑ์การเกษตร 

 
  

 
                

 
เครื�องตดัหญา้แบบสายสะพายขอ้แข็ง เครื�องยนต์เบนซนิ 
ขนาด 4 จงัหวะ จาํนวน 9 เครื�อง 

จาํนวน 81,000 บาท                 

 

สาํหรบัจดัซื%อเครื�องตดัหญา้แบบสายสะพายขอ้แข็ง  
เครื�องยนต์เบนซนิ  ขนาด  4  จงัหวะ  จาํนวน  9  เครื�อง 
(โครงการตามแผนพฒันาเทศบาล  ยุทธศาสตร์การพฒันา
การเมอืง  การบรหิารและการบรกิารประชาชน) 

 

 

                 

 
เครื�องตดัหญา้สายสะพายขอ้ออ่น เครื�องยนต์เบนซนิ     
จาํนวน 2 เครื�อง 

จาํนวน 22,000 บาท                 

 

สาํหรบัจดัซื%อเครื�องตดัหญา้สายสะพานขอ้ออ่น เครื�องยนต์
เบนซนิ 4 จงัหวะ ระบายความรอ้นดว้ยอากาศกาํลงั 1.4 
แรงมา้  จาํนวน  2 เครื�อง  (โครงการตามแผนพฒันา  
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เทศบาล  ยุทธศาสตร์การพฒันาการเมอืง  การบรหิารและ
การบรกิารประชาชน) 

      
คา่ที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้งคา่ที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้งคา่ที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้งคา่ที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้ง    รวมรวมรวมรวม    3,040,0003,040,0003,040,0003,040,000    บาทบาทบาทบาท                    

 
คา่กอ่สรา้งสิ�งสาธารณูปโภค 

 
  

 
                

 
โครงการปรบัปรุงเกาะกลางถนนนิวาศบรเิวณบอ่นํ%าหลงัสถานี
รถไฟ 

จาํนวน 3,040,000 บาท                 

 

คา่ปรบัปรุงเกาะกลางถนนนิวาศบรเิวณบอ่นํ%าหลงัสถานี
รถไฟ  สาํหรบัเป็นคา่กอ่สรา้งบอ่นํ%าพุดนตรี  ขนาดกวา้ง  
5.20  เมตร  ยาว  19.50  เมตร  ลกึ  1.80  เมตร      
นํ%าพุดนตรีประกอบเสยีงเพลง  ไฟใตนํ้%าเตน้ตามจงัหวะ
เสยีงเพลง  4  แบบ  พรอ้มเศยีรพญานาคพน่นํ%า  เสานาง
เรียง  งานคนัหนิรางตื%น  งานพื%นทางเทา้  ตามแบบแปลน
แผนผงัเทศบาลกาํหนด  (โครงการตามแผนพฒันา
เทศบาลยุทธศาสตร์ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ�งแวดลอ้ม) 

 

 

                 

    
งานกาํจดัขยะมลูฝอยและสิ�งปฏกิูลงานกาํจดัขยะมลูฝอยและสิ�งปฏกิูลงานกาํจดัขยะมลูฝอยและสิ�งปฏกิูลงานกาํจดัขยะมลูฝอยและสิ�งปฏกิูล    รวมรวมรวมรวม    31,301,48031,301,48031,301,48031,301,480    บาทบาทบาทบาท                    

  งบบุคลากรงบบุคลากรงบบุคลากรงบบุคลากร    รวมรวมรวมรวม    9,901,0809,901,0809,901,0809,901,080    บาทบาทบาทบาท                    

      
เงนิเดอืนเงนิเดอืนเงนิเดอืนเงนิเดอืน    ((((ฝ่ายประจาํ)ฝ่ายประจาํ)ฝ่ายประจาํ)ฝ่ายประจาํ)    รวมรวมรวมรวม    9,901,0809,901,0809,901,0809,901,080    บาทบาทบาทบาท                    

 
เงนิเดอืนพนกังาน จาํนวน 273,480 บาท                 

 

ประเภทเงนิเดอืนพนกังาน  สาํหรบัถวัจา่ยเป็นเงนิเดอืน
และเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนประจาํปีใหก้บัพนกังานเทศบาล
ในสงักดักองชา่งสขุาภบิาล 

 

 

                 

 
คา่จา้งลูกจา้งประจาํ จาํนวน 707,280 บาท                 

 

ประเภทคา่จา้งลูกจา้งประจาํ  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิคา่จา้งและ
เงนิปรบัปรุงคา่จา้งประจาํปีใหก้บัลูกจา้งประจาํในสงักดั
กองสาธารณสุขและสิ�งแวดลอ้ม 

 

 

                 

 
เงนิเพิ�มตา่ง ๆของลูกจา้งประจาํ จาํนวน 13,800 บาท                 

 

เงนิคา่ตอบแทนพเิศษของลูกจา้งประจาํ  สาํหรบัจา่ยเป็น
คา่ตอบแทนพเิศษของลูกจา้งผูส้มควรไดร้บัเลื�อนข ั%นคา่จา้ง  
แตเ่ป็นผูไ้ดร้บัคา่จา้งเต็มถงึข ั%นสงูสุด ตามระเบยีบของทาง
ราชการ 

 

 

 
                

 
คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 8,550,120 บาท                 

 

เงนิคา่ตอบแทนพนกังานจา้ง  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิเดอืน
หรือคา่จา้งของพนกังานในสงักดัสว่นงานตา่ง ๆ  ของกอง
ชา่งสขุาภบิาล และกองสาธาณสขุและสิ�งแวดล้อม 

 

 

 
                

 เงนิเพิ�มตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จาํนวน 356,400 บาท                 

 

เงนิเพิ�มคา่ครองชีพช ั�วคราวของพนกังานจา้ง  สาํหรบัจา่ย
เป็นเงนิเพิ�มคา่ครองชีพช ั�วคราวใหก้บัพนกังานจา้งใน
สงักดัสว่นการงานตา่ง ๆ  ของกองชา่งสขุาภบิาล และกอง
สาธารณสขุและสิ�งแวดล้อม 

 

 

                 

  งบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงาน    รวมรวมรวมรวม    18,314,40018,314,40018,314,40018,314,400    บาทบาทบาทบาท                    

      
คา่ตอบแทนคา่ตอบแทนคา่ตอบแทนคา่ตอบแทน    รวมรวมรวมรวม    76,00076,00076,00076,000    บาทบาทบาทบาท                    

 
คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 30,000 บาท                 

 

ประเภทคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 
สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลา
ราชการ  หรือคา่อาหารทาํการนอกเวลาใหก้บัพนกังาน
เทศบาลและลูกจา้งที�ไดร้บัคาํส ั�งใหม้าปฏบิตังิานนอกเวลา
ราชการอนัเป็นภารกจิหน้าที�ของกองชา่งสขุาภบิาล 
 

 

 

 
                



139 

 

 

 
คา่เชา่บา้น จาํนวน 36,000 บาท                 

 
ประเภทคา่เชา่บา้น  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิคา่เชา่บา้นใหก้บั
พนกังานเทศบาลในสงักดักองชา่งสขุาภบิาล  

 

                 

 เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จาํนวน 10,000 บาท                 

 

ประเภทเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร   สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิ
ชว่ยเหลือการศกึษาบตุรใหก้บัพนกังานเทศบาลและลูกจา้ง
ในสงักดักองสาธารณสขุและสิ�งแวดลอ้ม ตามระเบยีบของ
ทางราชการ 

 

 

                 

      
คา่ใชส้อยคา่ใชส้อยคา่ใชส้อยคา่ใชส้อย    รวมรวมรวมรวม    13,599,40013,599,40013,599,40013,599,400    บาทบาทบาทบาท                    

 รายจา่ยเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบรกิาร จาํนวน 12,174,400 บาท                 

 

ประเภทรายจา่ยเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบรกิาร   สาํหรบัเป็น
คา่ใชจ้า่ย เพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบรกิารตา่ง ๆ ในภารกจิและ
ความดแูลรบัผดิชอบของกองชา่งสุขาภบิาล และกอง
สาธารณสขุและสิ�งแวดล้อม เชน่ 
     -  รายจา่ยเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบรกิารในการปฏบิตัทิ ั�วไป  
เชน่  คา่รบัวารสาร  คา่เขา้ปกเย็บเลม่หนงัสอื  คา่ระวาง
บรรทุก  คา่เชา่ทรพัย์สนิ  คา่โฆษณาและเผยแพร่  
คา่ธรรมเนียมตา่ง  ๆ  คา่จา้งเหมาบรกิาร  คา่ตดิต ั%งไฟฟ้า – 
ประปา - โทรศพัท์ ฯลฯ 
     -  คา่จา้งเหมารกัษาความสะอาดและพฒันา
สภาพแวดลอ้มในชุมชน  ตามความตอ้งการของชุมชน 
     -  คา่จา้งเหมาดแูลรกัษาความสะอาดสถานที�สาธารณะ
ตา่ง ๆ  ในความดแูลรบัผดิชอบของเทศบาล  เชน่  ถนน  
หอ้งนํ%าสาธารณะ    ที�สาธารณะตา่ง ๆ ศนูย์วทิยาบรกิาร
สรา้งเสรมิสขุภาพ  สถานีขนสง่ผูโ้ดยสาร  ตลาด  ตลาดสด  
ตลาดไนท์บาซาร์ คลองละลม  ฯลฯ 
     -  คา่จา้งเหมายามทาํหน้าที�รกัษาความปลอดภยั  จดั
ระเบยีบรกัษาความสงบเรียบรอ้ยศนูย์บรกิารสาธารณสุข  
และที�สาธารณะตา่ง ๆ 
     -  จา้งเหมาภารโรงดแูลรกัษาความสะอาดศนูย์บรกิาร
สาธารณสขุ 
     -  จา้งเหมาพนกังานขบัรถยนต์ศนูย์บรกิารสาธารณสขุ 

 

 

 
                

 
รายจา่ยเกี�ยวเนื�องกบัการปฏบิตัริาชการที�ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอื�นๆ                     

 
คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 35,000 บาท                 

 

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในและนอก
ราชอาณาจกัร สาํหรบัเป็นคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ  เชน่  คา่เบี%ย
เลี%ยง  คา่เชา่ที�พกั  คา่ยานพาหนะ  และคา่ใชจ้า่ยอื�น ๆ ที�
เกี�ยวเนื�องกบัการปฏบิตัริาชการในการเดนิทางไปราชการ
ของพนกังานเทศบาลและลูกจา้ง  อนัเป็นภารกจิของกอง
ชา่งสขุาภบิาลและกองสาธารณสขุและสิ�งแวดลอ้มตาม
ระเบยีบของทางราชการ 

 

 

 
                

 
โครงการจดัการจุดรองรบัขยะอนัตรายเพื�อจา้งเหมากาํจดั
อยา่งถูกหลกัวชิาการ จาํนวน 100,000 บาท                 

 

เพื�อใหม้จุีดรองรบัขยะอนัตรายและเพื�อใหข้ยะอนัตรายที�
คดัแยกไดร้บัการกาํจดัอยา่งถูกวธีิ   ลดการปนเปื% อนสู่
สิ�งแวดลอ้มและสุขภาพอนามยัของประชาชน (โครงการ
ตามแผนพฒันาเทศบาล ยุทธศาสตร์การพฒันาสิ�งแวดล้อม
และการจดัการทรพัยากรธรรมชาต)ิ 
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โครงการรณรงค์รกัษาความสะอาดและพฒันาสภาพแวดลอ้ม
ในวนัสาํคญัและโอกาสตา่งๆ 

จาํนวน 50,000 บาท                 

 

โครงการรณรงค์รกัษาความสะอาดและพฒันา
สภาพแวดลอ้มในวนัสาํคญัและโอกาสตา่ง ๆ   สาํหรบัเป็น
คา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ เชน่ คา่วสัดุอปุกรณ์ทาํความสะอาด คา่
วสัดกุารรณรงค์ประชาสมัพนัธ์  คา่อาหาร นํ%าดื�ม และ
คา่ใชจ้า่ยอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งในการจดักจิกรรมใหชุ้มชน   
หน่วยงาน  สถานศกึษา  องค์กรตา่งๆ  รว่มกนัพฒันา
รกัษาความสะอาด และความเป็นระเบยีบเรียบรอ้ยของ
บา้นเมอืงและชุมชน  (โครงการตามแผนพฒันาเทศบาล 
ยุทธศาสตร์การพฒันาสิ�งแวดลอ้มและการจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาต)ิ 

 

 

 
                

 โครงการละลมสวย นํ%าใส เตมิลมหายใจใหส้ายนํ%า จาํนวน 20,000 บาท                 

 

สาํหรบัจดัอบรมใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในการนํานํ%าหมกั
ชีวภาพมาใชใ้นการปรบัปรุงคณุภาพนํ%าและปรบัปรุง
คณุภาพนํ%าโดยใชพื้ชบรเิวณคลองละลม 6 ลูก (โครงการ
ตามแผนพฒันาเทศบาล ยุทธศาสตร์การพฒันาสิ�งแวดล้อม
และการจดัการทรพัยากรธรรมชาต)ิ 

 

 

 
                

 
โครงการสาํนกังานสเีขยีว (Green Office) จาํนวน 20,000 บาท                 

 

สาํหรบัจดัอบรมใหค้วามรูก้บัพนกังานและลูกจา้งของ
เทศบาลเมอืงบุรีรมัย์ ในการสรา้งจติสาํนึกรกัษ์สิ�งแวดล้อม 
(โครงการตามแผนพฒันาเทศบาล ยุทธศาสตร์การพฒันา
สิ�งแวดลอ้ม และการจดัการทรพัยากรธรรมชาต)ิ 

 

 

 
                

 
คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม จาํนวน 1,200,000 บาท                 

 

ประเภทรายจา่ยเพื�อบาํรุงรกัษาหรือซ่อมแซมทรพัย์สนิ 
สาํหรบัเป็นคา่ใช้จา่ยในการซอ่มแซมและบาํรุงรกัษา
ทรพัย์สนิในความดแูลรบัผดิชอบของกองชา่งสขุาภบิาล
และกองสาธารณสขุและสิ�งแวดลอ้มที�ชาํรุดและเสื�อมสภาพ
ท ั%งในลกัษณะที�เป็นครุภณัฑ์  เชน่  ยานพาหนะ  
เครื�องจกัรกล  ฯลฯ  ที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้ง  เชน่  อาคารสิ�ง
ปลูกสรา้งตา่ง ๆ  และทรพัย์อื�น  เชน่  อปุกรณ์เครื�องมอื
เครื�องใชท้ี�เป็นวสัดุ  ฯลฯ 

 

 

 
                

      
คา่วสัดุคา่วสัดุคา่วสัดุคา่วสัดุ    รวมรวมรวมรวม    4,477,0004,477,0004,477,0004,477,000    บาทบาทบาทบาท                    

 
วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ จาํนวน 22,000 บาท                 

 

ประเภทคา่วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ สาํหรบัเป็นคา่จดัซื%อวสัดุ
อปุกรณ์ไฟฟ้าใชใ้นการปฏบิตังิานเพื�อการบาํรุงรกัษา
อปุกรณ์ไฟฟ้า  อาคารสถานที�  เชน่  สายยาง  ปล ัaกไฟ  บลั
ลาสต์  สตาร์ทเตอร์  หลอดไฟฟ้า  เบรกเกอร์  
คอนเดนเซอร์  หมอ้แปลงไฟฟ้า  ผงัแสดงวงจรตา่ง ๆ  
เครื�องตดักระแสไฟฟ้าอตัโนมตั ิ ฯลฯ 

 

 

 
                

 
วสัดงุานบา้นงานครวั จาํนวน 300,000 บาท                 

 

ประเภทคา่วสัดุงานบา้นงานครวั   สาํหรบัเป็นคา่จดัซื%อวสัดุ
อปุกรณ์ทาํความสะอาดและรกัษาความสะอาดหรือป้องกนั
การตดิเชื%อ เชน่ แปรง ไมก้วาด นํ%ายาทาํความสะอาด 
ผงซกัฟอก  ถุงขยะตดิเชื%อ  กระโถน  เขง่  ถงัขยะ  อาหาร
สนุขั ฯลฯ 

 

 

 
                

 วสัดกุอ่สรา้ง จาํนวน 130,000 บาท                 

 

สาํหรบัเป็นคา่จดัซื%อวสัดแุละอปุกรณ์ปฏบิตังิานดา้นการ
กอ่สรา้ง  เชน่  อฐิ  หนิ  ปนู  ทราย  ดนิ  ไม ้ เหล็ก  คอ้น  
ตะปู  สิ�ว ขวาน สวา่น อา่งล้างมอื  ราวพาดผา้  โถสว้ม   
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ชะแลง  กบไสไม ้ ดนิสาํหรบัฝั�งกลบขยะ  ฯลฯ 

 
วสัดยุานพาหนะและขนสง่ จาํนวน 500,000 บาท                 

 

ประเภทคา่วสัดยุานพาหนะและขนสง่    สาํหรบัเป็นคา่
จดัซื%อวสัด ุอุปกรณ์ อะไหล่ ชิ%นสว่นรถยนต์ ยานพาหนะ 
และเครื�อง  จกัรกล  เพื�อดาํเนินการซอ่ม  เปลี�ยน   เชน่  
แบตเตอรี�  ยางรถ  หวัเทียน  นํ%ามนัเบรก  ไขควง น็อต
และสกรู  ฯลฯ 

 

 

                 

 
วสัดเุชื%อเพลงิและหลอ่ลื�น จาํนวน 3,400,000 บาท                 

 

ประเภทคา่วสัดเุชื%อเพลงิและหลอ่ลื�น  สาํหรบัเป็นคา่จดัซื%อ
นํ%ามนัเชื%อเพลงิ แกลบ หรือวสัดเุชื%อเพลงิอื�น และ
นํ%ามนัหลอ่ลื�นตา่งๆ ใชก้บัรถยนต์ ยานพาหนะ และ
เครื�องจกัรกล หรือใชใ้นกจิการตา่ง ๆ 

 

 

 
                

 
วสัดวุทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ จาํนวน 5,000 บาท                 

 

ประเภทคา่วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์    สาํหรบัเป็น
คา่จดัซื%อยา  เวชภณัฑ์ สารเคม ียากาํจดัวชัพืช เคมกีาํจดั
กลิ�น  ลูกดอกวางยาสลบ และอปุกรณ์เครื�องมอืเครื�องใช้
ในทางการแพทย์และสาธารณสขุ เชน่ หลอดแกว้ ถุงมอื  
กระดาษกรอง  ชุดเครื�องมือผา่ตดั  หูฟงั  เครื�องนึ�ง  คมี
ถอนฟนั  เปลคนไข ้ฯลฯ 

 

 

 
                

 
วสัดกุารเกษตร จาํนวน 40,000 บาท                 

 

ประเภทคา่วสัดกุารเกษตร สาํหรบัเป็นคา่จดัซื%อวสัดุ
อปุกรณ์ปฏบิตังิานทางการเกษตร จดัซื%ออาหารสตัว์ ใชใ้น
การปฏบิตังิานและการปรบัปรุงสถานที� สาํนกังาน  เชน่ บวั
รดนํ%า กรรไกรตดัหญา้ หญา้ พนัธ์ุพืช ปุ๋ ย วสัดเุพาะชาํ 
ผา้ใบหรือพลาสตกิ  จอบ  สปรงิเกอร์  คราด ฯลฯ 

 

 

 
                

 วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ จาํนวน 10,000 บาท                 

 

ประเภทคา่วสัดโุฆษณาและเผยแพร่    สาํหรบัเป็นคา่
จดัซื%อวสัดุอปุกรณ์เพื�อการเผยแพร่   โฆษณา  และ
ประชาสมัพนัธ์ เชน่ ส ี พูก่นั  กระดาษโปสเตอร์  ไมอ้ดัทาํ
ป้าย  ฟิล์ม  ลา้งอดัขยายภาพ ฯลฯ 

 

 

                 

 วสัดเุครื�องแตง่กาย จาํนวน 70,000 บาท                 

 

ประเภทคา่วสัดเุครื�องแตง่กาย    สาํหรบัจดัซื%อวสัดอุปุกรณ์
เครื�องแตง่กายสวมใสป่ฏบิตังิานของเจา้หน้าที�    เชน่  
รองเทา้  
 ถุงมอื  หมวก  เสื%อ  เสื%อกนัฝน  ผา้ปิดปาก–จมกู  ฯลฯ 

 

 

                 

      
คา่สาธารณูปโภคคา่สาธารณูปโภคคา่สาธารณูปโภคคา่สาธารณูปโภค    รวมรวมรวมรวม    162,000162,000162,000162,000    บาทบาทบาทบาท                    

 คา่ไฟฟ้า จาํนวน 140,000 บาท                 

 
สาํหรบัจา่ยเป็นคา่กระแสไฟฟ้า ตลอดจนคา่บาํรุงรกัษา
มเิตอร์ไฟฟ้าในราชการของหน่วยงาน  

 

                 

 
คา่นํ%าประปา คา่นํ%าบาดาล จาํนวน 20,000 บาท                 

 
ประเภทคา่นํ%าประปา สาํหรบัจา่ยเป็นคา่นํ%าประปาที�ตดิต ั%ง
ไวเ้พื�อใชใ้นกจิการของสว่นการงานหรือสถานที�ตา่งๆ  

 

 
                

 
คา่บรกิารโทรศพัท์ จาํนวน 2,000 บาท                 

 

ประเภทคา่โทรศพัท์ สาํหรบัจา่ยเป็นคา่โทรศพัท์เลขหมายที�
ตดิต ั%งไวเ้พื�อใชใ้นราชการของหน่วยงาน 
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  งบลงทุนงบลงทุนงบลงทุนงบลงทุน    รวมรวมรวมรวม    3,086,0003,086,0003,086,0003,086,000    บาทบาทบาทบาท                    

      
คา่ครุภณัฑ์คา่ครุภณัฑ์คา่ครุภณัฑ์คา่ครุภณัฑ์    รวมรวมรวมรวม    3,086,0003,086,0003,086,0003,086,000    บาทบาทบาทบาท                    

 
ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่ 

 
  

 
                

 

คา่ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่ที�เทศบาลต ั%งสมทบรอ้ยละ 
10 ประกอบดว้ยรายการ รถแทรกเตอร์ จาํนวน 1 คนั และ
รถบรรทุกหกลอ้ จาํนวน 2 คนั 

จาํนวน 1,086,000 บาท                 

 

สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่ จาํนวน  
2 รายการ เป็นงบประมาณที�เทศบาลต ั%งสมทบอตัรารอ้ยละ 
10 รายละเอยีดดงันี% 
      1. รถแทรกเตอร์  จาํนวน 1 คนั งบประมาณ 
6,900,000 บาท เป็นรถแทรกเตอร์ตนีตะขาบ ขนาด  
165 แรงมา้ 
      2. รถบรรทุกหกลอ้  จาํนวน  2 คนัๆละ 1,980,000 
บาท รวมงบประมาณ 3,960,000 บาท เป็นรถบรรทุก
ดเีซล ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ แบบกระบะเททา้ย 
       วงเงนิงบประมาณ 10,860,000 บาท แยก
รายละเอยีด ดงันี% 
       1. งบอดุหนุนเฉพาะกจิ   9,674,000 บาท 
       2. งบเทศบาลสมทบ  1,086,000 บาท 
       3. งบอดุหนุนจากกองทุนสิ�งแวดล้อม 100,000  บาท 
(โครงการตามแผนพฒันาเทศบาล ยุทธศาสตร์การพฒันา
สิ�งแวดลอ้มและการจดัการทรพัยากรธรรมชาต)ิ 

 

 

                 

 
รถบรรทุกขยะแบบเปิดขา้งเททา้ย มขีนาดความจุไมน้่อยกวา่ 
8 ลูกบาศก์หลา ชนิด 6 ลอ้ เครื�องยนต์ดเีซล จาํนวน 1 คนั 

จาํนวน 1,950,000 บาท                 

 

สาํหรบัจดัซื%อรถบรรทุกขยะแบบเปิดขา้งเททา้ย มขีนาด
ความจุไมน้่อยกวา่ 8 ลูกบาศก์หลา ชนิด 6 ลอ้ เครื�องยนต์
ดเีซล มกีาํลงัแรงมา้สูงสดุไมน้่อยกว ่130 แรงมา้           
รบันํ%าหนกัตวัรถขยะบรรทุกเต็มสมรรถนะไดไ้มน้่อยกว่า 
6,500 กโิลกรมั ตวัถงัทาํดว้ยเหล็กหนาไมน้่อยกวา่         
3 มลิลเิมตร (เนื�องจากมีความจาํเป็นตอ้งใชร้ถบรรทุกขยะ
ขนาดเล็กในการเขา้เก็บขนขยะในซอยเล็ก ซึ�งรถบรรทุก
ขยะขนาดใหญไ่มส่ามารถเขา้ไปได)้  (โครงการตาม
แผนพฒันาเทศบาล ยุทธศาสตร์การพฒันาสิ�งแวดลอ้มและ
การจดัการทรพัยากรธรรมชาต)ิ 

 

 

                 

 
คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ จาํนวน 50,000 บาท                 

 
รายจา่ยเพื�อซ่อมแซมบาํรุงรกัษาโครงสรา้งของครุภณัฑ์
ขนาดใหญซ่ึ�งไมร่วมถงึคา่ซ่อมบาํรุงตามปกต ิ  

 

 
                

    
งานบาํบดันํ%าเสยีงานบาํบดันํ%าเสยีงานบาํบดันํ%าเสยีงานบาํบดันํ%าเสยี    รวมรวมรวมรวม    3,793,5003,793,5003,793,5003,793,500    บาทบาทบาทบาท                    

  
งบบุคลากรงบบุคลากรงบบุคลากรงบบุคลากร    รวมรวมรวมรวม    120,000120,000120,000120,000    บาทบาทบาทบาท                    

      
เงนิเดอืนเงนิเดอืนเงนิเดอืนเงนิเดอืน    ((((ฝ่ายประจาํ)ฝ่ายประจาํ)ฝ่ายประจาํ)ฝ่ายประจาํ)    รวมรวมรวมรวม    120,000120,000120,000120,000    บาทบาทบาทบาท                    

 คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 120,000 บาท                 

 

เงนิคา่ตอบแทนพนกังานจา้ง   สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิเดอืน
หรือคา่จา้งของพนกังานในสงักดัสว่นงานตา่ง ๆ  ของกอง
ชา่งสขุาภบิาล  

 

 
                

  
งบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงาน    รวมรวมรวมรวม    3,534,0003,534,0003,534,0003,534,000    บาทบาทบาทบาท                    

      
ค่คค่่ค่าตอบแทนาตอบแทนาตอบแทนาตอบแทน    รวมรวมรวมรวม    30,00030,00030,00030,000    บาทบาทบาทบาท                    

 คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 30,000 บาท                 

 

ประเภทคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ  
สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลา
ราชการ  หรือคา่อาหารทาํการนอกเวลาใหก้บัพนกังาน  
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เทศบาลและลูกจา้งที�ไดร้บัคาํส ั�งใหม้าปฏบิตังิานนอกเวลา
ราชการอนัเป็นภารกจิหน้าที�ของกองชา่งสขุาภบิาล 

      
คา่ใชส้อยคา่ใชส้อยคา่ใชส้อยคา่ใชส้อย    รวมรวมรวมรวม    410,000410,000410,000410,000    บาทบาทบาทบาท                    

 
รายจา่ยเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบรกิาร จาํนวน 200,000 บาท                 

 
รายจา่ยเกี�ยวเนื�องกบัการปฏบิตัริาชการที�ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอื�นๆ  

  
 

                

 
คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 10,000 บาท                 

 

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในและนอก
ราชอาณาจกัร  สาํหรบัเป็นคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ  เชน่  คา่เบี%ย
เลี%ยง  คา่เชา่ที�พกั  คา่ยานพาหนะ  และคา่ใชจ้า่ยอื�น ๆ ที�
เกี�ยวเนื�องกบัการปฏบิตัริาชการในการเดนิทางไปราชการ
ของพนกังานเทศบาลและลูกจา้ง  อนัเป็นภารกจิของกอง
ชา่งสขุาภบิาลตามระเบยีบของทางราชการ 

 

 

 
                

 
คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม จาํนวน 200,000 บาท                 

 

ประเภทรายจา่ยเพื�อบาํรุงรกัษาหรือซ่อมแซมทรพัย์สนิ  
สาํหรบัเป็นคา่ใช้จา่ยในการซอ่มแซมและบาํรุงรกัษา
ทรพัย์สนิในความดแูลรบัผดิชอบของกองชา่งสขุาภบิาลที�
ชาํรุดและเสื�อมสภาพท ั%งในลกัษณะที�เป็นครุภณัฑ์  เชน่  
ยานพาหนะ  เครื�องจกัรกล  ฯลฯ  ที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้ง  
เชน่  อาคารสิ�งปลูกสรา้งตา่ง ๆ  และทรพัย์อื�น  เชน่  
อปุกรณ์เครื�องมอืเครื�องใชท้ี�เป็นวสัดุ  ฯลฯ 

 

 

 
                

      
คา่วสัดุคา่วสัดุคา่วสัดุคา่วสัดุ    รวมรวมรวมรวม    480,000480,000480,000480,000    บบบบาทาทาทาท                    

 
วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ จาํนวน 30,000 บาท                 

 

ประเภทคา่วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ  สาํหรบัเป็นคา่จดัซื%อวสัดุ
อปุกรณ์ไฟฟ้าใชใ้นการปฏบิตังิานเพื�อการบาํรุงรกัษา
อปุกรณ์ไฟฟ้า  อาคารสถานที�ในความดแูลรบัผดิชอบของ
กองชา่งสุขาภบิาล  เชน่  สายยาง  ปล ัaกไฟ  บลัลาสต์  
สตาร์ทเตอร์  หลอดไฟฟ้า  เบรกเกอร์  คอนเดนเซอร์  
หมอ้แปลงไฟฟ้า  ผงัแสดงวงจรตา่ง ๆ  เครื�องตดั
กระแสไฟฟ้าอตัโนมตั ิ ฯลฯ 

 

 

                 

 วสัดกุอ่สรา้ง จาํนวน 300,000 บาท                 

 

ประเภทคา่วสัดกุอ่สรา้ง  สาํหรบัเป็นคา่จดัซื%อวสัดแุละ
อปุกรณ์ปฏบิตังิานดา้นการกอ่สรา้ง  เชน่  อฐิ  หนิ  ปนู  
ทราย  ดนิ  ไม ้ เหล็ก  คอ้น  ตะปู  สิ�ว ขวาน สวา่น อา่ง
ลา้งมือ  ราวพาดผา้  โถสว้ม  ชะแลง  กบไสไม ้ ดนิสาํหรบั
ฝั�งกลบขยะ  ฯลฯ  ใชใ้นการปฏบิตังิานของสว่นการงานใน
สงักดักองชา่งสขุาภบิาล 

 

 

                 

 
วสัดยุานพาหนะและขนสง่ จาํนวน 30,000 บาท                 

 

ประเภทวสัดยุานพาหนะและขนสง่  สาํหรบัเป็นคา่จดัซื%อ
วสัดอุุปกรณ์  อะไหล ่ ชิ%นสว่นใชก้บัรถยนต์  ยานพาหนะ
และเครื�องจกัรกล  ในความดแูลรบัผดิชอบของกองชา่ง
สขุาภบิาล  เชน่  ยางรถยนต์  แบตเตอรี�  หวัเทียน  นํ%ามนั
เบรก  ไขควง  น็อต  สกรู  หมอ้นํ%า  กระจกมองขา้ง  กนั
ชน  เบาะ  ฟิล์มกรองแสง  เข็มขดันิรภยั  เพลา  ฯลฯ 

 

 

 
                

 
วสัดเุชื%อเพลงิและหลอ่ลื�น จาํนวน 100,000 บาท                 

 

ประเภทคา่วสัดเุชื%อเพลงิและหลอ่ลื�น  สาํหรบัเป็นจดัซื%อ
นํ%ามนัเชื%อเพลงิและนํ%ามนัหลอ่ลื�นใชก้บัรถยนต์  เชน่  
นํ%ามนัดเีซล  นํ%ามนัเบนซนิ  ถา่น  แกส๊หุงตม้  นํ%ามนั
จาระบี  นํ%ามนัเครื�อง  ฯลฯ  ยานพาหนะและเครื�องจกัรกล
ในความดแูลและรบัผดิชอบในสว่นของกองชา่งสขุาภบิาล 
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 วสัดกุารเกษตร จาํนวน 5,000 บาท                 

 

ประเภทคา่วสัดกุารเกษตร  สาํหรบัเป็นคา่จดัซื%อวสัดุ
อปุกรณ์ปฏบิตัดิา้นการเกษตร  เชน่  จอบ  เสยีม  มดี  
พนัธ์ุพืช  ปุ๋ ย  และนํ%ายาหรือสารเคมกีาํจดัแมลง  สารเคมี
ดบักลิ�นพนัธ์ุสตัว์  ผา้ใบหรือพลาสตกิ  ฯลฯ 

 

 

                 

 วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ จาํนวน 5,000 บาท                 

 

ประเภทคา่วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ สาํหรบัเป็นคา่จดัซื%อ
วสัดอุุปกรณ์ใชเ้พื�อการเผยแพร่  โฆษณา  ประชาสมัพนัธ์
งานหรือกจิการในสว่นของกองชา่งสุขาภบิาล  เชน่  
กระดาษ  ส ี โปสเตอร์  พูก่นั  โฟม  ฟิล์ม  ฟิล์มสไลด์  
แผน่ซีดี  แถบบนัทกึเสยีงหรือภาพ  ภาพถา่ยดาวเทียม   
รูปสหีรือขาวดาํที�ไดจ้ากการลา้งอดั  ขยาย  ฯลฯ 

 

 

                 

 
วสัดเุครื�องแตง่กาย จาํนวน 10,000 บาท                 

 

ประเภทคา่วสัดเุครื�องแตง่กาย  สาํหรบัเป็นคา่จดัซื%อ
อปุกรณ์สาํหรบัสวมใสป่ฏบิตังิานของพนกังาน  เจา้หน้าที�
สงักดัของกองชา่งสขุาภบิาล  เชน่  ถุงมอื  รองเทา้  ผา้ปิด
ปาก - จมกู  เสื%อกางเกง  ผา้  หมวก  ฯลฯ 

 

 

 
                

      
คา่สาธารณูปโภคคา่สาธารณูปโภคคา่สาธารณูปโภคคา่สาธารณูปโภค    รวมรวมรวมรวม    2,614,0002,614,0002,614,0002,614,000    บาทบาทบาทบาท                    

 
คา่ไฟฟ้า จาํนวน 2,600,000 บาท                 

 

ประเภทคา่ไฟฟ้า สาํหรบัจา่ยเป็นคา่กระแสไฟฟ้าตลอดจน
คา่บาํรุงรกัษามเิตอร์ไฟฟ้าที�ตดิต ั%งไวเ้พื�อใชง้านในกจิการ
สว่นตา่งๆ ของกองชา่งสขุาภบิาล เชน่สถานที�กาํจดัขยะมลู
ฝอยของเทศบาล โรงงานปรบัปรุงคณุภาพนํ%าเทศบาล 

 

 

 
                

 
คา่นํ%าประปา คา่นํ%าบาดาล จาํนวน 12,000 บาท                 

 

ประเภทคา่นํ%าประปา  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ประปาตลอด
จนกวา่บาํรุงรกัษามาตรวดันํ%าที�ตดิต ั%งไวเ้พื�อใชใ้นกจิการ
ของสว่นการงานในสงักดักองชา่งสุขาภบิาล  เชน่  โรงงาน
ปรบัปรุงคณุภาพนํ%า  ฯลฯ 

 

 

 
                

 
คา่บรกิารโทรศพัท์ จาํนวน 2,000 บาท                 

 

ประเภทคา่บรกิารโทรศพัท์  สาํหรบัเป็นคา่โทรศพัท์ที�
ตดิต ั%งไวเ้พื�อใชใ้นราชการของสว่นการงานในสงักดักอง
ชา่งสขุาภบิาล 

 

 

                 

  
งบลงทุนงบลงทุนงบลงทุนงบลงทุน    รวมรวมรวมรวม    139,500139,500139,500139,500    บาทบาทบาทบาท                    

      
คา่ครุภณัฑ์คา่ครุภณัฑ์คา่ครุภณัฑ์คา่ครุภณัฑ์    รวมรวมรวมรวม    139,500139,500139,500139,500    บาทบาทบาทบาท                    

 ครุภณัฑ์สาํนกังาน                     

 พดัลมดูดและเป่าอากาศ ขนาด 12 นิ%ว จาํนวน 2 เครื�อง จาํนวน 11,000 บาท                 

 

พดัลมและเป่าอากาศ ขนาด 12”  มกีาํลงัไฟฟ้าไมน้่อยกวา่ 
500 วตัต์ สามารถจา่ยลมไดไ้มน้่อยกวา่ 50  ลบ.ม/นาที  
จาํนวน  2  เครื�อง    (โครงการตามแผนพฒันาเทศบาล  
ยุทธศาสตร์การเมอืง  การบรหิาร  และการบรกิาร
ประชาชน ) 

 

 

 
                

 
ครุภณัฑ์การเกษตร 

 
  

 
                

 
เครื�องช ั�งอเิลคทรอนิกส์ทศนิยม  2 ตาํแหน่ง จาํนวน 1 เครื�อง จาํนวน 15,000 บาท                 

 

เครื�องช ั�งอเิลคทรอนิกส์ทศนิยม 2 ตาํแหน่ง  จาํนวน 1 
เครื�อง  (โครงการตามแผนพฒันาเทศบาล  ยุทธศาสตร์
การพฒันาการเมอืง  การบรหิาร  และการบรกิาร
ประชาชน ) 
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 ไดโวสู่บนํ%า ขนาดทอ่สง่ 1 นิ%ว จาํนวน 8 เครื�อง จาํนวน 20,000 บาท                 

 

ไดโวสู่บนํ%า ขนาดทอ่สง่ 1” ใชไ้ฟฟ้า  220 โวลล์     
จาํนวน  8 เครื�อง (โครงการตามแผนพฒันาเทศบาล  
ยุทธศาสตร์การพฒันาการเมอืง  การบรหิาร  และการ
บรกิารประชาชน ) 

 

 

                 

 ครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์หรือการแพทย์                     

 
เครื�องวดัความเป็นกรด-ดา่งของนํ%า (PH meter)         
จาํนวน 1 เครื�อง 

จาํนวน 30,000 บาท                 

 

เครื�องวดัความเป็นกรด-ดา่งของนํ%า (PH-meter)  จาํนวน  
1 เครื�อง (โครงการตามแผนพฒันาเทศบาล  ยุทธศาสตร์
การพฒันาการเมอืง  การบรหิาร  และการบรกิาร
ประชาชน ) 

 

 

 
                

 
ครุภณัฑ์งานบา้นงานครวั 

 
  

 
                

 
เครื�องตดัหญา้แบบสะพายชนิดขอ้แข็ง จาํนวน 1 เครื�อง จาํนวน 9,500 บาท                 

 

เครื�องตดัหญา้แบบสะพายชนิดขอ้แข็ง จาํนวน 1 เครื�อง     
( โครงการตามแผนพฒันาเทศบาล  ยุทธศาสตร์การพฒันา
การเมอืง  การบรหิาร  และการบรกิารประชาชน ) 

 

 

                 

 
เครื�องทาํนํ%าเย็น จาํนวน 1 เครื�อง จาํนวน 4,000 บาท                 

 

เครื�องทาํนํ%าเย็น  จาํนวน  1 ชุด  ( โครงการตาม
แผนพฒันาเทศบาล  ยุทธศาสตร์การพฒันาการเมอืง     กา
รบรหิาร  และการบรกิารประชาชน ) 

 

 

 
                

 คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ จาํนวน 50,000 บาท                 

 

สาํหรบัจา่ยเพื�อซอ่มแซมบาํรุงรกัษาโครงสรา้งของครุภณัฑ์
ขนาดใหญซ่ึ�งไมร่วมถงึคา่ซ่อมบาํรุงตามปกตใินสว่นของ
กองชา่งสุขาภบิาล  

 

 
                

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชนแผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชนแผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชนแผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน                    

    
งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชนงานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชนงานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชนงานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน    รวมรวมรวมรวม    795,000795,000795,000795,000    บาทบาทบาทบาท                    

  
งบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงาน    รวมรวมรวมรวม    745,000745,000745,000745,000    บาทบาทบาทบาท                    

      
คา่ใชส้อยคา่ใชส้อยคา่ใชส้อยคา่ใชส้อย    รวมรวมรวมรวม    745,00745,00745,00745,000000    บาทบาทบาทบาท                    

 
รายจา่ยเกี�ยวเนื�องกบัการปฏบิตัริาชการที�ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอื�นๆ  

  
 

                

 โครงการกจิกรรมดา้นการพฒันาสตรีและครอบครวั จาํนวน 20,000 บาท                 

 

เพื�อเป็นคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมพฒันาสตรีและ
ครอบครวั เชน่ คา่วสัดอุปุกรณ์ คา่เอกสาร คา่อาหาร และ
อื�น ๆ        ที�เกี�ยวขอ้ง (โครงการตามแผนพฒันาเทศบาล 
ยุทธศาสตร์การพฒันาสงัคมและสรา้งความเขม้แข็งของ
ชุมชนโดยกระบวนการมีสว่นรว่ม) 

 

 

 
                

 
โครงการจดัทาํแผนชุมชน จาํนวน 30,000 บาท                 

 

เพื�อเป็นคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ในการสง่เสรมิสนบัสนุน
กระบวนการขบัเคลื�อนแผนชุมชน เชน่ คา่ตอบแทน
วทิยากร คา่อาหาร  คา่วสัดุอปุกรณ์ ฯลฯ (โครงการตาม
แผนพฒันาเทศบาล ยุทธศาสตร์การพฒันาสงัคมและสรา้ง
ความเขม้แข็งของชุมชนโดยกระบวนการมีสว่นร่วม) 

 

 

                 

 
โครงการจดัประชุมผูนํ้าชุมชนในเขตเทศบาล จาํนวน 10,000 บาท                 

 

สาํหรบัเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดัประชุมคณะกรรมการ
ชุมชนในเขตเทศบาล เชน่ คา่ตอบแทนวทิยากร, คา่
เอกสาร,คา่วสัดฝึุก คา่อาหาร และคา่ใชจ้า่ยอื�น ๆ             
ที�เกี�ยวขอ้ง เกี�ยวขอ้ง (โครงการตามแผนพฒันาเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นสงัคมและสรา้งความเขม้แข็ง
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ของชุมชนโดยกระบวนการมสีว่นรว่ม) 

 
โครงการจดัอบรมและทศันศกึษาดงูานของคณะกรรมการ
ชุมชน จาํนวน 600,000 บาท                 

 

เพื�อเป็นคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและทศันศกึษาดูงานของ
คณะกรรมการชุมชน เชน่ คา่ตอบแทนวทิยากร คา่ถา่ย
เอกสาร คา่วสัดฝึุกอบรม คา่จา้งเหมารถ คา่เบี%ยเลี%ยง คา่เชา่
ที�พกั คา่วสัดโุฆษณาและเผยแพรป่ระชาสมัพนัธ์ คา่ใช้จา่ย
อื�น ๆ (โครงการตามแผนพฒันาเทศบาล ยุทธศาสตร์การ
พฒันาสงัคมและสรา้งความเขม้แข็งของชุมชนโดย
กระบวนการมีสว่นร่วม) 

 

 

                 

 โครงการเชดิชูคณุธรรมพ่อตวัอยา่งประจาํชุมชน จาํนวน 10,000 บาท                 

 

สาํหรบัเป็นคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ ในการดาํเนินการคดัเลือกพอ่
ตวัอยา่งจากชุมชนในเขตเทศบาล ชุมชนละ 1 ทา่น         
คา่จดัทาํใบประกาศเกียรตบิตัรแกผู่ร้ว่มโครงการเชดิชูพอ่
ตวัอยา่งคณุธรรมประจาํชุมชน และคา่ใชจ้า่ยอื�น ๆ          
ที�เกี�ยวขอ้ง (โครงการตามแผนพฒันาเทศบาล ยุทธศาสตร์
การพฒันาดา้นสงัคม และสรา้งความเขม้แข็งชุมชนโดย
กระบวนการมีสว่นร่วม) 

 

 

 
                

 
โครงการเชดิชูคณุธรรมแมต่วัอยา่งประจาํชุมชน จาํนวน 10,000 บาท                 

 

สาํหรบัเป็นคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ ในการดาํเนินการคดัเลือกแม่
ตวัอยา่งจากชุมชนในเขตเทศบาล ชุมชนละ 1 ทา่น         
คา่จดัทาํใบประกาศเกียรตบิตัรแกผู่ร้ว่มโครงการเชดิชูแม่
ตวัอยา่งคณุธรรมประจาํชุมชน และคา่ใชจ้า่ยอื�น ๆ          
ที�เกี�ยวขอ้ง (โครงการตามแผนพฒันาเทศบาลยุทธศาสตร์
การพฒันาดา้นสงัคมและสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 
โดยกระบวนการมีสว่นรว่ม) 

 

 

                 

 
โครงการแตง่ฝนัแตม้รอยยิ%มเตมิความสขุใหผู้สู้งอายุในเขต
เทศบาล 

จาํนวน 15,000 บาท                 

 

สาํหรบัเป็นคา่ใช้จา่ยตามโครงการแตง่ฝนัแตม้รอยยิ%มเตมิ
ความสุขใหผู้ส้งูอายุในเขตเทศบาล เชน่   คา่วสัดฝึุกอบรม          
คา่เบี%ยเลี%ยง คา่เชา่ที�พกัคา่วสัดโุฆษณาและเผยแพร่
ประชาสมัพนัธ์ คา่อาหาร ฯลฯ (โครงการตามแผนพฒันา
เทศบาล ยุทธศาสตร์การพฒันาสงัคมและสรา้งความ
เขม้แข็งของชุมชนโดยกระบวนการมีสว่นร่วม) 

 

 

 
                

 
โครงการฝึกอบรมและสง่เสรมิอาชีพใหก้บัประชาชนในชุมชน จาํนวน 20,000 บาท                 

 

สาํหรบัเป็นคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรมสง่เสรมิอาชีพใน
ชุมชน เชน่ คา่ตอบแทนวทิยากร คา่เอกสาร คา่วสัดุ
ฝึกอบรม คา่อาหาร และคา่ใชจ้า่ยอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 
(โครงการตามแผนพฒันาเทศบาล ยุทธศาสตร์การพฒันา
เศรษฐกจิ) 

 

 

                 

 
โครงการเพื�อนเตอืนเพื�อนตา้นยาเสพตดิ จาํนวน 20,000 บาท                 

 

คา่ใชจ้า่ยตามโครงการเพื�อนเตอืนเพื�อนตา้นยาเสพตดิ 
สาํหรบัเป็นคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรมกจิกรรมเกี�ยวกบัยา
เสพตดิอนัเป็นประโยชน์แกเ่ยาวชนและชุมชน เชน่ 
คา่ตอบแทนวทิยากร คา่วสัดฝึุกอบรม คา่อาหาร ฯลฯ    
และอื�น ๆ (โครงการตามแผนพฒันาเทศบาล ยุทธศาสตร์
การพฒันาสงัคมและสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน โดย
กระบวนการมีสว่นร่วม) 
 
 
 

 

 

                 



147 

 

 
โครงการสงเคราะห์ผูป้ระสบสาธารณภยั ผูย้ากไร ้และ
ผูด้อ้ยโอกาสในเขตเมอืง 

จาํนวน 10,000 บาท                 

 

สาํหรบัเป็นคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ ในการสงเคราะห์ชว่ยเหลือผูท้ี�
ประสบสาธารณภยั ผูย้ากไร ้และผูด้อ้ยโอกาสในเขตเมอืง 
เชน่ ไฟไหม ้นํ%าทว่ม อากาศหนาวคนพกิาร คนเรร่อ่น
ขอทาน ไรท้ี�พึ�งในเขตเมอืง เป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัซื%อวสัดุ
อปุกรณ์ชว่ยเหลือเบื%องตน้ และคา่ใชจ้า่ยอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 
(โครงการตามแผนพฒันาเทศบาลยุทธศาสตร์การพฒันา
ดา้นสงัคมและสรา้งความเขม้แข็งของชุมชนโดย
กระบวนการมีสว่นร่วม) 

 

 

 
                

  งบเงนิอุดหนุนงบเงนิอุดหนุนงบเงนิอุดหนุนงบเงนิอุดหนุน    รวมรวมรวมรวม    50,00050,00050,00050,000    บาทบาทบาทบาท                    

      
เงนิอดุหนุนเงนิอดุหนุนเงนิอดุหนุนเงนิอดุหนุน    รวมรวมรวมรวม    50,00050,00050,00050,000    บาทบาทบาทบาท                    

 
เงนิอดุหนุนสว่นราชการ จาํนวน 30,000 บาท                 

 

สาํหรบัเป็นเงนิอดุหนุนสนบัสนุนตามโครงการเพิ�ม
ศกัยภาพศนูย์ปฏบิตักิารป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ
อาํเภอเมอืงบรีุรมัย์ (ศป.ปส.อ.เมอืงบุรีรมัย์) โดยศนูย์
ปฏบิตักิารป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิอาํเภอเมือง
บรีุรมัย์ (โครงการตามแผนพฒันาเทศบาลยุทธศาสตร์การ
พฒันาสงัคมและสรา้งความเขม้แข็งของชุมชนโดย
กระบวนการมีสว่นร่วม) 

 

 

                 

 เงนิอดุหนุนกจิการที�เป็นสาธารณประโยชน์ จาํนวน 20,000 บาท                 

 

สาํหรบัเป็นเงนิอดุหนุนสนบัสนุนคณะกรรมการพฒันาสตรี
ตาํบลอาํเภอเมอืงบรีุรมัย์ ในการดาํเนินงานเกี�ยวกบัการ
สง่เสรมิการพฒันาสตรีดา้นตา่ง ๆ (โครงการตาม
แผนพฒันาเทศบาล ยุทธศาสตร์การพฒันาสงัคมและสรา้ง
ความเขม้แข็งของชุมชนโดยกระรบวนการมสีว่นรว่ม) 

 

 

 
                

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ                    

    
งานกีฬาและนนัทนาการงานกีฬาและนนัทนาการงานกีฬาและนนัทนาการงานกีฬาและนนัทนาการ    รวมรวมรวมรวม    1,540,0001,540,0001,540,0001,540,000    บาทบาทบาทบาท                    

  
งบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงาน    รวมรวมรวมรวม    1,540,0001,540,0001,540,0001,540,000    บาทบาทบาทบาท                    

      
คา่ใชส้อยคา่ใชส้อยคา่ใชส้อยคา่ใชส้อย    รรรรวมวมวมวม    1,520,0001,520,0001,520,0001,520,000    บาทบาทบาทบาท                    

 
รายจา่ยเกี�ยวเนื�องกบัการปฏบิตัริาชการที�ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอื�นๆ  

  
 

                

 
โครงการจดังานมหกรรมดนตรี "เทดิไทค้ตีราชนั" ประกวดวง
ดนตรีคอมโบพรอ้มหางเครื�อง 

จาํนวน 1,500,000 บาท                 

 

สาํหรบัเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดังานมหกรรมดนตรีแสดง
ดนตรี "เทดิไทค้ตีราชนั" ประกวดวงดนตรีคอมโบพรอ้ม
หางเครื�อง   เชน่  คา่จา้งเหมาบรกิาร   อปุกรณ์การจดั
กจิกรรมหรือการแสดง  คา่ตอบแทน  คา่เครื�องดื�ม    
อาหารวา่ง   คา่สมนาคณุ   คา่ของขวญัของรางวลัและเงนิ
รางวลั   คา่ตอบแทนตา่ง ๆ ในการจดักจิกรรม และแสดง
ดนตรีศลิปวฒันธรรมพื%นบา้นหรือกจิกรรมการแสดง  
ประกวด  แขง่ขนัหรือการละเลน่อื�น ๆ  ที�เหมาะสม  และ
คา่ใชจ้า่ยอื�น ๆ  ที�เกี�ยวขอ้ง  (โครงการตามแผนพฒันา
เทศบาล ยุทธศาสตร์การพฒันาการศกึษา ศลิปะ 
วฒันธรรม จารีตประเพณี และภมูปิญัญาทอ้งถิ�น) 

 

 

 
                

 
โครงการสง่เสรมิสนบัสนุนกีฬาเยาวชนและประชาชนใน
ทอ้งถิ�น จาํนวน 20,000 บาท                 

 

โครงการสง่เสรมิสนบัสนุนกีฬาเยาวชนและประชาชนใน
ทอ้งถิ�น  สาํหรบัเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดังาน  เชน่  
คา่ใชจ้า่ยในการจดัอบรม  คา่วสัดอุุปกรณ์จดัการแขง่ขนั  
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คา่เครื�องดื�มสาํหรบัผูเ้ขา้รว่มงานและคา่ใชจ้า่ยอื�น ๆ         
ที�เกี�ยวขอ้ง   (โครงการตามแผนพฒันาเทศบาล 
ยุทธศาสตร์การพฒันาการศกึษา ศลิปะ วฒันธรรม      
จารีตประเพณี และภมูปิญัญาทอ้งถิ�น) 

      
คา่สาธารณูปโภคคา่สาธารณูปโภคคา่สาธารณูปโภคคา่สาธารณูปโภค    รวมรวมรวมรวม    20,00020,00020,00020,000    บาทบาทบาทบาท                    

 คา่นํ%าประปา คา่นํ%าบาดาล จาํนวน 20,000 บาท                 

 

ประเภทคา่นํ%าประปา  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่นํ%าประปาที�ตดิต ั%ง
ไวใ้ชใ้นกจิการของโรงเรียนเทศบาลท ั%ง  3 โรงเรียน   ศนูย์
พฒันาเด็กเล็กฯ   และศนูย์วทิยาการสง่เสรมิสุขภาพ   ลาน
วฒันธรรมเทศบาลเมืองบรีุรมัย์ 

 

 

                 

    
งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิ�นงานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิ�นงานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิ�นงานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิ�น    รวมรวมรวมรวม    2,685,0002,685,0002,685,0002,685,000    บาทบาทบาทบาท                    

  
งบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงาน    รวมรวมรวมรวม    2,650,0002,650,0002,650,0002,650,000    บาทบาทบาทบาท                    

      
ค่คค่่ค่าใชส้อยาใชส้อยาใชส้อยาใชส้อย    รวมรวมรวมรวม    2,650,0002,650,0002,650,0002,650,000    บาทบาทบาทบาท                    

 
รายจา่ยเกี�ยวเนื�องกบัการปฏบิตัริาชการที�ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอื�นๆ  

  
 

                

 โครงการจดังานประเพณีทาํบญุตกับาตรวนัขึ%นปีใหม ่ จาํนวน 50,000 บาท                 

 

สาํหรบัเป็นคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ ในการจดังานประเพณีทาํบญุ
ตกับาตรวนัขึ%นปีใหม ่พ.ศ. 2559 เชน่ คา่ใชจ้า่ยในพธีิทาง
ศาสนา  คา่อาหาร เครื�องดื�ม คา่จดัตกแตง่สถานที� คา่วสัดุ
อปุกรณ์ คา่ยานพาหนะ คา่จา้งมหรสพ คา่ใช้จา่ยในการ
ประชาสมัพนัธ์และคา่ใชจ้า่ยอื�น ๆ   ที�เกี�ยวขอ้ง  และ
จาํเป็นตอ่การจดังาน  (โครงการตามแผนพฒันาเทศบาล 
ยุทธศาสตร์การพฒันาการศกึษา ศลิปะ วฒันธรรม     
จารีตประเพณี และภมูปิญัญาทอ้งถิ�น) 

 

 

 
                

 โครงการจดังานประเพณีลอยกระทง จาํนวน 800,000 บาท                 

 

สาํหรบัเป็นคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ   ในการจดังานประเพณีลอย
กระทงประจาํปี   2558   เชน่  คา่ตอบแทนกรรมการ
อาํนวยการและกรรมการตดัสนิ  คา่อาหารและเครื�องดื�ม  
คา่จา้งมหรสพการแสดง  คา่ของขวญัของรางวลัหรือเงนิ
รางวลั  คา่ใชจ้า่ยในการจดัตกแตง่สถานที�  ยานพาหนะ  
คา่วสัดุอปุกรณ์  คา่จา้งทาํของ  คา่ใชจ้า่ยในการ
ประชาสมัพนัธ์ และคา่ใชจ้า่ยอื�น ๆ   ที�เกี�ยวขอ้งและจาํเป็น
ตอ่การจดังาน (โครงการตามแผนพฒันาเทศบาล 
ยุทธศาสตร์การพฒันาการศกึษา ศลิปะ วฒันธรรม     
จารีตประเพณี และภมูปิญัญาทอ้งถิ�น) 

 

 

 
                

 
โครงการจดังานประเพณีสงกรานต์และสมโภชศาลพระหลกั
เมอืง 

จาํนวน 800,000 บาท                 

 

สาํหรบัเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดังานประเพณีสงกรานต์ 
ประจาํปี  2559   และคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ ในการจดัพธีิ
บวงสรวงเฉลมิฉลองและสมโภชศาลหลกัเมอืง เชน่ คา่
ตกแตง่สถานที� คา่ตอบแทนกรรมการอาํนวยการและ
กรรมการตดัสนิ คา่อาหารเครื�องดื�ม คา่จา้งมหรสพ  คา่
ของขวญัของรางวลัหรือเงนิรางวลั  คา่ยานพาหนะ คา่จา้ง 
ทาํของ  คา่ใชจ้า่ยในการประชาสมัพนัธ์ คา่ใช้จา่ยในพธีิ
ทางศาสนา พธีิสงฆ์ คา่เครื�องเซน่บวงสรวง คา่ปจัจยัถวาย
พระ คา่สมนาคณุผูนํ้าพธีิกรรม การแสดงประกอบพธีิและ
การสมโภช และคา่ใชจ้า่ยอื�น ๆ  ที�เกี�ยวขอ้ง และจาํเป็นตอ่
การจดังาน  (โครงการตามแผนพฒันาเทศบาล ยุทธศาสตร์
การพฒันาการศกึษา ศลิปะ วฒันธรรม จารีตประเพณี และ
ภมูปิญัญาทอ้งถิ�น) 
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 โครงการจดังานประเพณีแหเ่ทียนเขา้พรรษา จาํนวน 1,000,000 บาท                 

 

สาํหรบัเป็นคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ  ในการจดังานประเพณีแห่
เทียนพรรษา  ประจาํปี 2559   เชน่  คา่ใชจ้า่ยในพธีิทาง
ศาสนา  คา่ตอบแทนกรรมการอาํนวยการและกรรมการ
ตดัสนิ  คา่อาหารเครื�องดื�ม  คา่จา้งมหรสพ  คา่ของขวญั
ของรางวลัหรือเงนิรางวลั คา่จดัและตกแตง่สถานที� 
ยานพาหนะ คา่วสัดอุปุกรณ์ คา่จา้งทาํของ คา่ใชจ้า่ยในการ
ประชาสมัพนัธ์  และคา่ใช้จ่ายอื�น ๆ  ที�เกี�ยวขอ้งและจาํเป็น   
(โครงการตามแผนพฒันาเทศบาล ยุทธศาสตร์การพฒันา
การศกึษา ศลิปะ วฒันธรรม จารีตประเพณี และภมูปิญัญา
ทอ้งถิ�น) 

 

 

 
                

  งบเงนิอุดหนุนงบเงนิอุดหนุนงบเงนิอุดหนุนงบเงนิอุดหนุน    รวมรวมรวมรวม    35,00035,00035,00035,000    บาทบาทบาทบาท                    

      
เงนิอดุหนุนเงนิอดุหนุนเงนิอดุหนุนเงนิอดุหนุน    รวมรวมรวมรวม    35,00035,00035,00035,000    บาทบาทบาทบาท                    

 
เงนิอดุหนุนสว่นราชการ จาํนวน 35,000 บาท                 

 

ประเภทเงนิอดุหนุนหน่วยงานรฐั  และองค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิ�นอื�น   สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหห้น่วยงานที�เป็น
เจา้ภาพในการจดังานประเพณีขึ%นเขาพนมรุง้ อดุหนุน
ประเพณีขึ%นภเูขาไฟกระโดง  และเงนิอดุหนุนการสรา้ง
ภมูคิุม้กนัของสงัคมในมติวิฒันธรรมจงัหวดับุรีรมัย์ 
(โครงการตามแผนพฒันาเทศบาล ยุทธศาสตร์การพฒันา
การศกึษา ศลิปะ วฒันธรรม จารีตประเพณีและภูมปิญัญา
ทอ้งถิ�น) 

 

 

                 

แผนงาแผนงาแผนงาแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธานอุตสาหกรรมและการโยธานอุตสาหกรรมและการโยธานอุตสาหกรรมและการโยธา                    

    
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัอตุสาหกรรมและการโยธางานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัอตุสาหกรรมและการโยธางานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัอตุสาหกรรมและการโยธางานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัอตุสาหกรรมและการโยธา    รวมรวมรวมรวม    1,786,7401,786,7401,786,7401,786,740    บาทบาทบาทบาท                    

  
งบบุคลากรงบบุคลากรงบบุคลากรงบบุคลากร    รวมรวมรวมรวม    1,354,7401,354,7401,354,7401,354,740    บาทบาทบาทบาท                    

      
เงนิเดอืนเงนิเดอืนเงนิเดอืนเงนิเดอืน    ((((ฝ่ายประจาํ)ฝ่ายประจาํ)ฝ่ายประจาํ)ฝ่ายประจาํ)    รวมรวมรวมรวม    1,354,7401,354,7401,354,7401,354,740    บาทบาทบาทบาท                    

 เงนิเดอืนพนกังาน จาํนวน 940,920 บาท                 

 

ประเภทเงนิเดอืนพนกังาน  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิเดอืนเงนิ
ปรบัปรุงเงนิเดอืนประจาํปีใหก้บัพนกังานเทศบาลในสว่น
กองชา่ง  

 

 
                

 เงนิเพิ�มตา่ง ๆ ของพนกังาน จาํนวน 67,200 บาท                 

 

คา่ตอบแทนเป็นรายเดอืน สาํหรบัพนกังานผูไ้ดร้บัเงนิ
ประจาํตาํแหน่ง สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ตอบแทนเป็นรายเดอืน
สาํหรบัพนกังานเทศบาลสงักดักองชา่งที�ไดร้บัเงนิประจํา
ตาํแหน่ง ตามกฎหมายวา่ดว้ยเงนิเดอืนและเงนิประจาํ
ตาํแหน่ง และมสีทิธไิดร้บัคา่ตอบแทนเป็นรายเดอืนเทา่ กบั
อตัราเงนิประจาํตาํแหน่งที�ไดร้บัอยูเ่ดมิ 

 

 

                 

 เงนิประจาํตาํแหน่ง จาํนวน 67,200 บาท                 

 

ประเภทเงนิประจาํตาํแหน่งของผูบ้รหิาร สาํหรบัจา่ยเป็น
เงนิประจาํตาํแหน่งของผูบ้รหิารสาํหรบัพนกังานเทศบาล
สายงานผูบ้รหิารกองชา่ง  

 

 
                

 คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 258,720 บาท                 

 

ประเภทคา่ตอบแทนพนกังานจา้ง  สาํหรบัถวัจา่ยเป็น
เงนิเดอืนหรือคา่จา้งและเงนิที�จา่ยเพิ�มในลกัษณะตา่ง ๆ  
ตามอตัราที�กฎหมาย/ระเบยีบกาํหนดใหแ้กพ่นกังานจา้ง  

 

 
                

 เงนิเพิ�มตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จาํนวน 20,700 บาท                 

 

เงนิเพิ�มคา่ครองชีพช ั�วคราวของพนกังานจา้ง   สาํหรบัจ่าย
เป็นเงนิเพิ�มคา่ครองชีพช ั�วคราวใหพ้นกังานจา้งในสงักดั
สว่นงานตา่งๆ  ของกองชา่ง  
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  งบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงาน    รวมรวมรวมรวม    432,000432,000432,000432,000    บาทบาทบาทบาท                    

      
คา่ตอบแทนคา่ตอบแทนคา่ตอบแทนคา่ตอบแทน    รวมรวมรวมรวม    20,00020,00020,00020,000    บาทบาทบาทบาท                    

 
เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จาํนวน 20,000 บาท                 

 

ประเภทเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิ
ชว่ยเหลือการศกึษาบตุรใหก้บัพนกังานเทศบาลและลูกจา้ง
ในสว่นกองชา่ง  ตามระเบยีบของทางราชการ 

 

 

                 

      
คา่ใชส้อยคา่ใชส้อยคา่ใชส้อยคา่ใชส้อย    รวมรวมรวมรวม    70,00070,00070,00070,000    บาทบาทบาทบาท                    

 
รายจา่ยเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบรกิาร จาํนวน 10,000 บาท                 

 

ประเภทรายจา่ยเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบรกิาร  สาํหรบัเป็น
คา่ใชจ้า่ยของลกัษณะตา่งๆ เพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบรกิารในการ
ปฏบิตังิานของสว่นกองชา่ง  เชน่  คา่รบัวารสาร  คา่เขา้ปก
เย็บหนงัสอื  เขา้เลม่ คา่ระวางบรรทุก คา่เชา่ทรพัย์สนิ คา่
โฆษณาและเผยแพร่  คา่ธรรมเนียมตา่งๆ  เชน่ 
คา่ธรรมเนียมตดิต ั%งมเิตอร์ไฟฟ้า ประปา คา่จา้งเหมา
บรกิารสวนสาธารณะ คา่ตดิต ั%งไฟฟ้า คา่ตดิต ั%งประปา  ฯลฯ 

 

 

 
                

 
รายจา่ยเกี�ยวเนื�องกบัการปฏบิตัริาชการที�ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอื�นๆ  

  
 

                

 
คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 30,000 บาท                 

 

สาํหรบัจา่ยเป็นคา่เดนิทางไปราชการในและนอก
ราชอาณาจกัรของพนกังานเทศบาลและลูกจา้งอนัเป็น
ภารกจิและหน้าที�ของกองชา่ง  เชน่  คา่เบี%ยเลี%ยง  คา่เชา่ที�
พกั  คา่พาหนะเดนิทาง  และคา่ใชจ้า่ยอื�นที�เกี�ยวเนื�องกบั
การปฏบิตัริาชการในการเดนิทางไปราชการ 

 

 

                 

 
คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม จาํนวน 30,000 บาท                 

 

ประเภทรายจา่ยเพื�อบาํรุงรกัษาหรือซ่อมแซมทรพัย์สนิ  
สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการซอ่มแซมและบาํรุงรกัษา
ทรพัย์สนิในการควบคมุดแูลรบัผดิชอบของกองชา่งที�ชาํรุด
เสยีหายและเสื�อมสภาพ ท ั%งในสว่นที�เป็นครุภณัฑ์ เชน่ 
ยานพาหนะ เครื�องจกัรกล  เครื�องพมิพ์ดีด   เครื�องพมิพ์ 
แบบแปลน เครื�องปรบัอากาศ  เครื�องคอมพวิเตอร์ ฯลฯ  
ที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้ง เชน่   ถนน   สะพาน  อาคารสิ�งปลูก
สรา้ง และทรพัย์สนิอื�นๆ เช่น วสัดอุปุกรณ์เครื�องมือ
เครื�องใชใ้นการปฏบิตังิานตา่งๆ 

 

 

 
                

      
คา่วสัดุคา่วสัดุคา่วสัดุคา่วสัดุ    รวมรวมรวมรวม    330,000330,000330,000330,000    บาทบาทบาทบาท                    

 
วสัดสุาํนกังาน จาํนวน 250,000 บาท                 

 

ประเภทคา่วสัดุสาํนกังาน  สาํหรบัเป็นคา่จดัซื%อวสัดุ
อปุกรณ์ปฏบิตังิานสาํนกังานใชใ้นกจิการกองชา่ง เชน่  
กระดาษไข  กระดาษพมิพ์  กระดาษโรเนียว  แฟ้ม  นํ%ายา
ลบไข  เครื�องเย็บกระดาษ  ไมบ้รรทดั  ธงชาต ิ ตรายาง  
เครื�องเขยีนแบบพมิพ์ เกา้อี%พลาสตกิ ฯลฯ 

 

 

 
                

 วสัดงุานบา้นงานครวั จาํนวน 10,000 บาท                 

 

ประเภทคา่วสัดุงานบา้นงานครวั  สาํหรบัเป็นคา่จดัซื%อวสัดุ
อปุกรณ์งานบา้นงานครวัตา่งๆ ใชใ้นการปฏบิตังิาน
หน่วยงานกองชา่ง  เชน่  ปิa บ แปรง เขง่  มดี ถงั แกส๊  ไม้
กวาด แกว้ ฯลฯ 

 

 

                 

 วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ จาํนวน 10,000 บาท                 

 

ประเภทคา่วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ สาํหรบัจดัซื%อวสัดุ
อปุกรณ์ในการเผยแพรโ่ฆษณาประชาสมัพนัธ์  หรือใชใ้น
การจดัสถานที�  จดังานพธีิการตา่งๆ  ในสว่นที�อยูใ่นความ
ดแูลรบัผดิชอบของกองชา่ง เชน่ ไมอ้ดั ส ีพูก่นั ฯลฯ 
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 วสัดคุอมพวิเตอร์ จาํนวน 60,000 บาท                 

 

ประเภทคา่วสัดุคอมพวิเตอร์ สาํหรบัจดัซื%อวสัดอุุปกรณ์  
ประกอบเครื�องคอมพวิเตอร์ในสว่นกองชา่ง  เชน่  
โปรแกรมคอมพวิเตอร์  แผน่บนัทกึขอ้มลู  เครื�องอา่น
ขอ้มลู  เมา้ส์  คย์ีบอร์ด กระดาษตอ่เนื�อง ฯลฯ 

 

 

                 

      
คา่สาธารณูปโภคคา่สาธารณูปโภคคา่สาธารณูปโภคคา่สาธารณูปโภค    รวมรวมรวมรวม    12,00012,00012,00012,000    บาทบาทบาทบาท                    

 
คา่บรกิารโทรศพัท์ จาํนวน 12,000 บาท                 

 

ประเภทคา่โทรศพัท์  สาํหรบัเป็นคา่โทรศพัท์ที�ตดิต ั%งที�
หอ้งปฏบิตักิารกองชา่งเพื�อตดิตอ่ประสานงานในสว่นกอง
ชา่ง 

 

 

 
                

    
งานกอ่สรา้งโครงสรา้งานกอ่สรา้งโครงสรา้งานกอ่สรา้งโครงสรา้งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพื%นฐานงพื%นฐานงพื%นฐานงพื%นฐาน    รวมรวมรวมรวม    6,793,4006,793,4006,793,4006,793,400    บาทบาทบาทบาท                    

  
งบบุคลากรงบบุคลากรงบบุคลากรงบบุคลากร    รวมรวมรวมรวม    4,169,7004,169,7004,169,7004,169,700    บาทบาทบาทบาท                    

      
เงนิเดอืนเงนิเดอืนเงนิเดอืนเงนิเดอืน    ((((ฝ่ายประจาํ)ฝ่ายประจาํ)ฝ่ายประจาํ)ฝ่ายประจาํ)    รวมรวมรวมรวม    4,169,7004,169,7004,169,7004,169,700    บาทบาทบาทบาท                    

 
เงนิเดอืนพนกังาน จาํนวน 1,882,920 บาท                 

 

ประเภทเงนิเดอืนพนกังาน สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิเดอืนเงนิ
ปรบัปรุงเงนิเดอืนประจาํปีใหก้บัพนกังานเทศบาลในสว่น
กองชา่ง 

 

 

                 

 
เงนิเพิ�มตา่ง ๆ ของพนกังาน จาํนวน 78,000 บาท                 

 

ประเภทเงนิเพิ�มตา่ง ๆ  สาํหรบัถวัจา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทน
ในลกัษณะตา่ง ๆ   ตามอตัราที�กฎหมาย/ระเบยีบกาํหนด  
ประกอบดว้ย เงนิประจาํตาํแหน่งวชิาชีพเฉพาะ (วช.)  
สาํหรบัเป็นเงนิประจาํตาํแหน่งประเภทวชิาชีพเฉพาะ
สาํหรบัผูม้ีสทิธเิบกิไดต้ามระเบยีบ และเงนิเพิ�มคา่ครองชีพ
ช ั�วคราวของพนกังาน  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิเพิ�มคา่ครองชีพ
ช ั�วคราวใหพ้นกังานในสงักดัสว่นงานตา่ง ๆ ของกองชา่ง 

 

 

 
                

 คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 2,125,440 บาท                 

 

ประเภทเงนิคา่ตอบแทนพนกังานจา้ง   สาํหรบัถวัจา่ยเป็น
เงนิเดอืนหรือคา่จา้งและเงนิที�จา่ยเพิ�มในลกัษณะตา่ง ๆ  
ตามอตัราที�กฎหมาย/ระเบยีบกาํหนดใหแ้กพ่นกังานจา้ง  

 

 
                

 เงนิเพิ�มตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จาํนวน 83,340 บาท                 

 
เงนิเพิ�มคา่ครองชีพช ั�วคราวของพนกังานจา้ง  สาํหรบัจา่ย
เป็นเงนิเพิ�มคา่ครองชีพช ั�วคราวใหพ้นกังานจา้ง  

 

 
                

  
งบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงาน    รวมรวมรวมรวม    1,790,2001,790,2001,790,2001,790,200    บาทบาทบาทบาท                    

      
คา่ตอบแทนคา่ตอบแทนคา่ตอบแทนคา่ตอบแทน    รวมรวมรวมรวม    74,00074,00074,00074,000    บาทบาทบาทบาท                    

 คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 10,000 บาท                 

 

ประเภทคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ  
สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลา
ราชการหรือคา่อาหารทาํการนอกเวลาใหก้บัพนกังาน
เทศบาล และลูกจา้งที�ไดร้บัคาํส ั�งใหม้าปฏบิตังิานเรง่ดว่น
นอกเวลาราชการ ตามระเบียบของทางราชการ 

 

 

 
                

 คา่เชา่บา้น จาํนวน 54,000 บาท                 

 
ประเภทคา่เชา่บา้น สาํหรบัจ่ายเป็นคา่เชา่บา้นพนกังาน
เทศบาล ผูม้สีทิธเิบกิตามระเบยีบของทางราชการ  

 

                 

 เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จาํนวน 10,000 บาท                 

 

ประเภทเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิ
ชว่ยเหลือการศกึษาบตุรใหก้บัพนกังานเทศบาลและลูกจา้ง   
ตามระเบยีบของทางราชการ 
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คา่ใชส้อยคา่ใชส้อยคา่ใชส้อยคา่ใชส้อย    รวมรวมรวมรวม    1,336,2001,336,2001,336,2001,336,200    บาทบาทบาทบาท                    

 
รายจา่ยเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบรกิาร จาํนวน 50,000 บาท                 

 

ประเภทคา่จา่ยเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบรกิาร  สาํหรบัเป็น
คา่ใชจ้า่ยลกัษณะตา่ง  ๆ  เพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบรกิารในการ
ปฏบิตังิาน  เชน่ คา่รบัวารสาร  คา่เขา้ปก – เย็บเลม่หนงัสอื  
คา่ระหวา่งบรรทุก  คา่เชา่ทรพัย์สนิ  คา่โฆษณาและ
เผยแพร ่ คา่จา้งเหมาบรกิารในการดแูลระบบบาํบดันํ%าเสยี 
และสถานที�กาํจดัขยะมลูฝอย  คา่ตดิต ั%งไฟฟ้า - ประปา - 
โทรศพัท์  คา่จา้งเหมาบรกิารขดุลอกทอ่ระบายนํ%า   ฯลฯ 

 

 

                 

 
รายจา่ยเกี�ยวเนื�องกบัการปฏบิตัริาชการที�ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอื�นๆ  

  
 

                

 คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 5,000 บาท                 

 

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในและนอก
ราชอาณาจกัร  สาํหรบัเป็นคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ  เชน่            
คา่เบี%ยเลี%ยง  คา่เชา่ที�พกั  คา่ยานพาหนะ  และคา่ใชจ้า่ย  
อื�น ๆ ที�เกี�ยวเนื�องกบัการปฏบิตัริาชการในการเดนิทางไป
ราชการของพนกังานเทศบาลและลูกจา้ง 

 

 

 
                

 
โครงการปรบัปรุงขอ้มูลแผนที�ภาษีและทะเบยีนทรพัย์สนิเขา้สู่
ระบบ GIS จาํนวน 199,200 บาท                 

 

สาํหรบัเป็นคา่ใช้จา่ยการดาํเนินการสาํรวจกาํหนดแนวเขต 
การบนัทกึขอ้มลูแผนที� ฯ  เชน่ คา่จา้งเหมาออกสาํรวจและ
บนัทกึขอ้มลูแผนที�ภาษีและทะเบยีนทรพัย์สนิเขา้สูร่ะบบ 
GIS คา่อาหารทาํการนอกเวลา คา่วสัดอุปุกรณ์ คา่จดัทํา
เอกสารในการจดัเก็บขอ้มูลตา่ง ๆ และคา่ใชจ้า่ยอื�น ๆ      
ที�เกี�ยวขอ้ง ฯลฯ  (โครงการตามแผนพฒันาเทศบาล 
ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสรา้งพื%นฐาน  ปรบัปรุง
สภาพแวดลอ้มและพฒันาภูมทิศัน์ของบา้นเมอืง) 

 

 

 
                

 โครงการสนบัสนุนภารกจิดา้นผงัเมอืง จาํนวน 782,000 บาท                 

 

คา่ใชจ้า่ยตามโครงการสนบัสนุนภารกจิดา้นผงัเมอืงรวม  
สาํหรบัเป็นคา่ใช้จา่ยการดาํเนินการสาํรวจกาํหนดแนวเขต
ผงั  วเิคราะห์ผงั  ประชุมคณะกรรมการ  จดัจา้งที�ปรกึษา 
และอื�นๆ เชน่ กระดาษไข  กระดาษพมิพ์  กระดาษโร
เนียว  แฟ้ม  นํ%ายาลบไข  เครื�องเย็บกระดาษ  ไมบ้รรทดั     
เครื�องเขยีนแบบพมิพ์ ฯลฯ  (โครงการตามแผนพฒันา
เทศบาล ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสรา้งพื%นฐาน  
ปรบัปรุงสภาพแวดล้อมและพฒันาภมูทิศัน์ของบา้นเมอืง) 

 

 

 
                

 คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม จาํนวน 300,000 บาท                 

 

ประเภทรายจา่ยเพื�อบาํรุงรกัษาหรือซ่อมแซมทรพัย์สนิ 
สาํหรบัเป็นคา่ใช้จา่ยในการซอ่มแซมและบาํรุงรกัษา
ทรพัย์สนิที�ชาํรุดและเสื�อมสภาพท ั%งในลกัษณะที�เป็น
ครุภณัฑ์  เชน่  ยานพาหนะ  เครื�องจกัรกล  ฯลฯ  ที�ดนิและ
สิ�งกอ่สรา้ง  เชน่  อาคารสิ�งปลูกสรา้งตา่ง ๆ  และทรพัย์อื�น  
เชน่  อปุกรณ์เครื�องมอืเครื�องใชท้ี�เป็นวสัดุ  ฯลฯ 

 

 

                 

      
คา่วสัดุคา่วสัดุคา่วสัดุคา่วสัดุ    รวมรวมรวมรวม    380,000380,000380,000380,000    บาทบาทบาทบาท                    

 
วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ จาํนวน 30,000 บาท                 

 

ประเภทคา่วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ  สาํหรบัเป็นคา่จดัซื%อวสัดุ
อปุกรณ์ไฟฟ้าใชใ้นการปฏบิตังิานเพื�อการบาํรุงรกัษา
อปุกรณ์ไฟฟ้า  อาคารสถานที�  เชน่  สายยาง  ปล ัaกไฟ     
บลัลาสต์  สตาร์ทเตอร์  หลอดไฟฟ้า  เบรกเกอร์  
คอนเดนเซอร์  หมอ้แปลงไฟฟ้า  ผงัแสดงวงจรตา่ง ๆ  
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เครื�องตดักระแสไฟฟ้าอตัโนมตั ิ ฯลฯ 

 
วสัดกุอ่สรา้ง จาํนวน 300,000 บาท                 

 

ประเภทคา่วสัดกุอ่สรา้ง  สาํหรบัเป็นคา่จดัซื%อวสัดแุละ
อปุกรณ์ปฏบิตังิานดา้นการกอ่สรา้ง  เชน่  อฐิ  หนิ  ปนู  
ทราย  ดนิ  ไม ้ เหล็ก  คอ้น  ตะปู  สิ�ว ขวาน สวา่น       
อา่งลา้งมอื  ราวพาดผา้  โถสว้ม  ชะแลง  กบไสไม ้       
ดนิสาํหรบัฝั�งกลบขยะ  ฯลฯ 

 

 

                 

 
วสัดยุานพาหนะและขนสง่ จาํนวน 10,000 บาท                 

 

ประเภทวสัดยุานพาหนะและขนสง่  สาํหรบัเป็นคา่จดัซื%อ
วสัดอุุปกรณ์  อะไหล ่ ชิ%นสว่นใชก้บัรถยนต์  ยานพาหนะ
และเครื�องจกัรกล    เชน่  ยางรถยนต์  แบตเตอรี�  หวัเทยีน  
นํ%ามนัเบรก  ไขควง  น็อต  สกรู  หมอ้นํ%า  กระจกมองขา้ง  
กนัชน  เบาะ  ฟิล์มกรองแสง  เข็มขดันิรภยั  เพลา  ฯลฯ 

 

 

                 

 
วสัดเุชื%อเพลงิและหลอ่ลื�น จาํนวน 30,000 บาท                 

 

ประเภทคา่วสัดเุชื%อเพลงิและหลอ่ลื�น  สาํหรบัเป็นจดัซื%อ
นํ%ามนัเชื%อเพลงิและนํ%ามนัหลอ่ลื�นใชก้บัรถยนต์ 
ยานพาหนะและเครื�องจกัรกล เชน่  นํ%ามนัดเีซล  นํ%ามนั
เบนซนิ  ถา่น  แกส๊หุงตม้  นํ%ามนัจาระบี  นํ%ามนัเครื�อง  
ฯลฯ 

 

 

                 

 
วสัดเุครื�องแตง่กาย จาํนวน 10,000 บาท                 

 

ประเภทคา่วสัดเุครื�องแตง่กาย สาํหรบัเป็นคา่จดัซื%ออุปกรณ์
สาํหรบัสวมใสป่ฏบิตังิานของพนกังาน  เจา้หน้าที�  เชน่   
ถุงมอื  รองเทา้  ผา้ปิดปาก จ ผา้ปิดมกู  เสื%อกางเกง  ผา้  
หมวก  ฯลฯ 

 

 

 
                

  
งบลงทุนงบลงทุนงบลงทุนงบลงทุน    รวมรวมรวมรวม    833,500833,500833,500833,500    บาทบาทบาทบาท                    

      
คา่ที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้งคา่ที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้งคา่ที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้งคา่ที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้ง    รวมรวมรวมรวม    833,500833,500833,500833,500    บาทบาทบาทบาท                    

 
คา่กอ่สรา้งสิ�งสาธารณูปโภค 

 
  

 
                

 
โครงการกอ่สรา้งถนน ค.ส.ล. ภายในสถานที�กาํจดัขยะมลูฝอย
เทศบาลเมอืงบุรีรีมย์ จาํนวน 617,500 บาท                 

 

สาํหรบักอ่สรา้งถนน คสล. หนา 0.15 เมตร  กวา้ง 6.00 
เมตร ยาว 211 เมตร หรือรวมพื%นที�ไมน้่อยกวา่ 1,266 
ตารางเมตร  (โครงการตามแผนพฒันาเทศบาล 
ยุทธศาสตร์ การพฒันาดา้นโครงสรา้งพื%นฐาน  ) 

 

 

 
                

 
โครงการกอ่สรา้งวางทา่ระบายนํ%าชุมชนเทศบาล(ซอยแยก
ถนนสนุทรเทพ) จาํนวน 216,000 บาท                 

 

สาํหรบักอ่สรา้งวางทอ่ระบายนํ%าชุมชนเทศบาล (ซอยแยก
ถนนสนุทรเทพ) (กอ่สรา้งวางทอ่ระบายนํ%า  คสล. ขนาด
เสน้ผา่ศนูย์กลาง 0.40 เมตร  ความยาว 106 เมตร พรอ้ม
บอ่พกัขนาดทอ่เสน้ผา่ศนูย์กลาง  0.40  เมตร   จาํนวน    
10 ชุด  (โครงการตามแผนพฒันาเทศบาล ตาม
ยุทธศาสตร์ การพฒันาดา้นโครงสรา้งพื%นฐาน  ) 

 

 

                 

แผนงานงบกลางแผนงานงบกลางแผนงานงบกลางแผนงานงบกลาง                    

    
งบกลางงบกลางงบกลางงบกลาง    รวมรวมรวมรวม    17,569,76017,569,76017,569,76017,569,760    บาทบาทบาทบาท                    

  
งบกลางงบกลางงบกลางงบกลาง    รวมรวมรวมรวม    17,569,76017,569,76017,569,76017,569,760    บาทบาทบาทบาท                    

      
งบกลางงบกลางงบกลางงบกลาง    รวมรวมรวมรวม    17,569,76017,569,76017,569,76017,569,760    บาทบาทบาทบาท                    

 คา่ชาํระหนี%เงนิตน้ จาํนวน 3,700,000 บาท                 

 

สาํหรบัจา่ยชาํระหนี%เงนิตน้เงนิกูจ้ากธนาคารออมสนิเป็นคา่
กอ่สรา้งอาคารสาํนกังานและบา้นพกั เมื�อปี 2550 ต ั%งไว้
เพื�อสง่ชาํระงวดประจาํปี 2558 เลขที�สญัญาเงนิกู ้ลงวนัที�  

 

 
                



154 

 

1 กรกฎาคม 2550 วงเงนิกู้  50,000,000  บาท 

 
คา่ชาํระดอกเบี%ย จาํนวน 2,400,000 บาท                 

 

สาํหรบัจา่ยชาํระหนี%ดอกเบี%ยเงนิกูจ้ากธนาคารออมสนิเป็น
คา่กอ่สรา้งอาคารสาํนกังานและบา้นพกั เมื�อปี 2550 ต ั%งไว้
เพื�อสง่ชาํระงวดประจาํปี 2558 เลขที�สญัญาเงนิกู ้ลงวนัที� 
1 กรกฎาคม 2550 วงเงนิกู้  50,000,000  บาท 

 

 

 
                

 
เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม จาํนวน 1,650,000 บาท                 

 

เงนิสมทบเขา้กองทุนประกนัสงัคมของพนกังานจา้งที�ไดร้บั
คา่จา้งจากเงนิรายไดใ้นสว่นของนายจา้งรอ้ยละ 5 ตาม
อตัราที�กฎหมายหรือระเบยีบกาํหนด 

 

 

 
                

 เบี%ยยงัชีพผูป่้วยเอดส์ จาํนวน 132,000 บาท                 

 
สาํหรบัจา่ยเพื�อสงเคราะห์ช่วยเหลือผูป่้วยเอดส์ในชุมชนใน
เขตเทศบาล ตามอตัราและหลกัเกณฑ์ที�ระเบยีบฯ กาํหนด  

 

                 

 
สาํรองจา่ย จาํนวน 3,609,760 บาท                 

 

สาํหรบัเป็นคา่ใช้จา่ยตามลกัษณะ ดงันี% 
        - เป็นคา่ใชจ้า่ยตามภารกจิที�มคีวามจาํเป็นเรง่ดว่น 
แตม่ไิดต้ ั%งงบประมาณไวแ้ละหากไมด่าํเนินการโดยเร็ว
อาจเกดิความเสยีหายแกร่าชการหรือความเดอืดรอ้นแก่
ประชาชนได ้ 
         - เป็นคา่ใชจ้า่ยในกรณีเหตจุาํเป็น หรือกรณีฉุกเฉิน
เกดิขึ%นโดยมไิดค้าดคดิมาก่อนเพื�อบรรเทาความเดอืดรอ้น
ของประชาชน  เชน่ การชว่ยเหลือผูป้ระสบภยั หรือเพื�อ
แกไ้ขปญัหาจากภยัธรรมชาตติา่งๆ 
         - เป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการหรือนโยบายเรง่ดว่น
ของรฐับาล  กระทรวงหรือของทางราชการที�ไมไ่ดต้ ั%ง
งบประมาณไว้ 
         - สาํรองไวเ้พื�อโอนไปเพิ�มจา่ยในภารกจิที�ต ั%ง
งบประมาณไวแ้ลว้  แตไ่มเ่พียงพอที�จะดาํเนินการ 

 

 

 
                

 
รายจา่ยตามขอ้ผกูพนั จาํนวน 1,402,500 บาท                 

 

ประเภทรายจา่ยตามขอ้ผกูพนั ประกอบดว้ย 
        1) คา่บาํรุงสมาคมสนันิบาตเทศบาลแหง่ประเทศไทย  
242,500  บาท  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่บาํรุงสนันิบาตเทศบาล
แหง่ประเทศไทยเป็นรายปี ในอตัรารอ้ยละเศษหนึ�งสว่นหก
ของรายรบัจรงิในปีที�ลว่งมาแลว้ ( ไมร่วมเงนิกู้  เงนิจา่ย
ขาดเงนิสะสม และเงนิอดุหนุนทุกประเภท)  แตท่ ั%งนี%ไมเ่กนิ
หา้แสนบาทถว้น ตามขอ้บงัคบัสมาคมสนันิบาตเทศบาล
แหง่ประเทศไทย พ.ศ. 2556 หมวดที� 3 ขอ้ 16  
        2) คา่ใชจ้า่ยในการจดัการจราจร 200,000 บาท 
สาํหรบัถวัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัการและปรบัปรุง
การจราจร  ตามลกัษณะและรายการดงันี%  คา่ตดิต ั%ง
สญัญาณไฟจราจร  คา่จดัซื%ออปุกรณ์ปรบัปรุงสญัญาณไฟ
จราจร  เชน่  แผงจราจร  เครื�องทาํจงัหวะสญัญาณไฟ  
แผงวงจรระบบควบคมุไฟจราจร  คา่ซอ่มแซม  ปรบัปรุง  
เสาและไฟโคมสญัญาณจราจร  คา่จดัซื%อวสัดอุปุกรณ์  เพื�อ
การจดัการจราจร  เชน่  แผงก ั%นถนน คา่ทาสตีเีสน้แบง่
ถนน  และขอบทาง  คา่ตดิต ั%งป้ายบงัคบัหรือแนะนํา
การจราจร  คา่ซอ่มแซมบาํรุงรกัษาสญัญาณไฟจราจรและ
อปุกรณ์ทางการจราจร  คา่ใชจ้า่ยอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการ
ปรบัปรุงและจดัการจราจร เป็นตน้         
        3) ประเภทเงนิสมทบหรือบาํเหน็จกองทุน
หลกัประกนัสขุภาพในระดบัทอ้งถิ�นหรือพื%นที�  ต ั%งไว้  
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950,000  บาท  สาํหรบัจา่ยสมทบเขา้กองทุนหลกัประกนั
สขุภาพระดบัทอ้งถิ�น ตามอตัราที�กาํหนดรอ้ยละ 60 ของ
คา่บรกิารสาธารณสขุที�ไดร้บัจากกองทุนหลกัประกนั
สขุภาพ 
        4)ประเภทเงนิสมทบกองทุนออมวนัละบาท  ต ั%งไว้  
10,000 บาท สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยสมทบเขา้กองทุน
สวสัดกิารชุมชนในเขตเทศบาลโครงการออมวนัละบาท  
ตามอตัราและหลกัเกณฑ์ที�กาํหนด 

 
เงนิชว่ยพเิศษ จาํนวน 5,000 บาท                 

 

ประเภทเงนิชว่ยพเิศษ (เงนิชว่ยเหลือคา่ทาํศพ) สาํหรบัจา่ย
เป็นเงนิชว่ยเหลือคา่ทาํศพกรณีพนกังาน ลูกจา้งหรือ
พนกังานจา้งถงึแกก่รรม ตามอตัราที�ระเบยีบกาํหนด 

 

 

                 

 
เงนิสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิ�น (กบท.) จาํนวน 2,849,700 บาท                 

 

ประเภทเงนิสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการสว่น
ทอ้งถิ�น  สาํหรบัจา่ยสมทบเขา้กองทุนบาํเหน็จบาํนาญ
ขา้ราชการสว่นทอ้งถิ�น (ก.บ.ท.) ตามอตัราที�กาํหนดไวใ้น
กฎกระทรวงรอ้ยละ  2  ของประมาณการรายรบัประจาํปี 
ไมร่วมรายไดจ้ากพนัธบตัร เงนิกู ้ เงนิที�มผีูอ้ทุศิให ้  และ
เงนิอดุหนุน  ตามระเบยีบของทางราชการ 

 

 

 
                

 
เงนิชว่ยคา่ครองชีพผูร้บับาํนาญ (ชคบ.) จาํนวน 620,000 บาท                 

 

ประเภทเงนิคา่ครองชีพผูร้บับาํนาญที�มใิชต่าํแหน่งครู 
สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิช่วยเหลือคา่ครองชีพใหก้บัพนกังาน
ผูร้บับาํนาญ 
ที�มใิชต่าํแหน่งครู ตามสทิธแิละอตัราที�กฎหมายหรือ
ระเบยีบกาํหนด 

 

 

                 

 
เงนิบาํเหน็จลูกจา้งประจาํ จาํนวน 1,180,800 บาท                 

 

เงนิบาํเหน็จหรือบาํเหน็จรายเดอืนลูกจา้งประจาํ  สาํหรบั
จา่ยเป็นเงนิบาํเหน็จลูกจา้งประจาํหรือบาํเหน็จรายเดอืน 
ใหก้บัลูกจา้งประจาํที�เกษียณอายุราชการของเทศบาลเมอืง
บรีุรมัย์ ตามระเบยีบของทางราชการ  ต ั%งจา่ยจากรายได ้

 

 

 
                

 
เงนิกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ (กบข.) จาํนวน 20,000 บาท                 

 

ประเภทเงนิสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 
(กบข.)  สาํหรบัจา่ยสมทบเขา้กองทุนบาํเหน็จบาํนาญ
ขา้ราชการ ตามอตัราที�ระเบียบ/กฎหมายกาํหนด สาํหรบั
ขา้ราชการที�ถา่ยโอนมาเป็นพนกังานสว่นทอ้งถิ�นของ
เทศบาล 

 

 

 
                

 


