เทศบัญญัติ
เรือ
่ ง
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ
เทศบาลเมืองบุรีรมั ย์
อาเภอเมืองบุรีรมั ย์ จังหวัดบุรรี มั ย์

ส่วนที่ 1
คาแถลงปร

บงบปร มาณรายจ่าย

ปร จาปงบปร มาณ พ ศ
ขง
เทศบาลเมื งบุรีรัมย์
าเภ เมื งบุรีรัมย์ จัง วัดบุรีรัมย์

คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
บัดนี้ถึงเวลำที่คณะผู้บริหำรของเทศบำลเมืองบุรีรัมย์ จะได้เสนอร่ำงเทศบัญญัติ งบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปีต่อสภำเทศบำลเมืองบุรีรัมย์อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกำสนี้ คณะผู้บริหำรเทศบำลเมืองบุรีรัมย์จงึ ขอชี้แจง
ให้ท่ำนประธำนและสมำชิกทุกท่ำนได้ทรำบถึงสถำนะกำรคลังตลอดจนหลักกำรและแนวนโยบำยกำรดำเนินกำร
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป
ในปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถำนะ
กำรเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝำกธนำคำร
จำนวน 350,661,967.30 บำท
1.1.2 เงินสะสม
จำนวน 287,947,466.72 บำท
1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม
จำนวน 105,384,254.86 บำท
1.1.4 รำยกำรที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ำย จำนวน 1 โครงกำร
รวม 4,691,559.49 บำท
1.1.5 รำยกำรที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพั จำนวน 3 โครงกำร รวม 19,950,000.00 บำท
1.2 เงินกู้คงค้ำง จำนวน 6,982,741.99 บำท
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563
(1) รำยรับจริง จำนวน 254,557,367.54 บำท ประกอบด้วย
หมวดภำษีอำกร
หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต
หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน
หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์
หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรำยได้จำกทุน
หมวดภำษีจดั สรร
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

4,951,260.82 บำท
4,750,309.50 บำท
12,201,998.95 บำท
- บำท
11,806,607.00 บำท
143,000.00 บำท
62,649,305.27 บำท
158,054,886.00 บำท
31,278,974.64 บำท

(3) รำยจ่ำยจริง จำนวน 246,588,369.98 บำท ประกอบด้วย
งบกลำง
จำนวน
32,780,897.99
งบบุคลำกร
จำนวน
121,689,048.00
งบดำเนินงำน
จำนวน
84,081,864.99
งบลงทุน
จำนวน
1,508,880.00
งบรำยจ่ำยอื่น
จำนวน
งบเงินอุดหนุน
จำนวน
6,527,679.00
(4) รำยจ่ำยที่จำ่ ยจำกเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ จำนวน 28,938,111.07 บำท
(5) มีกำรจ่ำยเงินสะสมเพื่อดำเนินกำรตำมอำนำจหน้ำที่ จำนวน 1,012,700.00 บำท
(ที่มำ : กองคลังเทศบำลเมืองบุรีรัมย์)
3. งบเฉพำะกำร
ประเภทกิจกำรสถำนธนำนุบำล กิจกำรสถำนธนำนุบำลเทศบำลเมืองบุรีรัมย์
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 มีรำยรับจริง 62,051,248.75 บำท
รำยจ่ำยจริง 35,910,106.30 บำท
-เงินกู้ธนำคำรออมสิน จำกัด สำขำบุรีรัมย์ ประเภทเงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร (OD)
วงเงิน 100,000,000 บำท (หนึ่งร้อยล้ำนบำทถ้วน)
-เงินกู้ธนำคำรกรุงไทย จำกัด สำขำบุรีรัมย์ ประเภทเงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร(OD)
วงเงิน 100,000,000 บำท (หนึ่งร้อยล้ำนบำทถ้วน)
-กำไรสุทธิปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (30 กันยำยน 2562) จำนวน 26,141,142.45 บำท
-เงินฝำกธนำคำรทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 จำนวน 1,532,081.72 บำท
-ทรัพย์รับจำนำคงเหลือ จำนวน 263,222,300 บำท
(ที่มำ สถำนธนำนุบำลเทศบำลเมืองบุรีรัมย์)

บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

คาแถลงงบประมาณ
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
รายรับจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร

22,852,335.00

11,700,660.00

11,905,000.00

6,175,600.43

5,713,700.00

6,688,700.00

19,744,899.33

17,623,400.00

17,936,000.00

8,342,089.49

9,000,000.00

9,000,000.00

16,200,242.07

16,175,000.00

16,195,000.00

126,000.00

10,000.00

10,000.00

73,441,166.32

60,222,760.00

61,734,700.00

102,417,607.66

96,010,000.00

98,160,000.00

102,417,607.66

96,010,000.00

98,160,000.00

192,734,561.00

215,867,240.00

233,205,300.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

192,734,561.00

215,867,240.00

233,205,300.00

รวม

368,593,334.98

372,100,000.00

393,100,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบ
อนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
รวมรายได้จัดเก็บเอง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

2564
ิ
2562
งบกลาง

2563

2564

41,263,152.47

50,912,130.00

55,049,110.00

งบบุคลากร

157,084,014.09

164,788,610.00

179,097,180.00

งบดา นินงาน

112,784,446.75

126,366,240.00

122,337,260.00

2,008,949.86

20,997,020.00

27,252,450.00

งบรายจ่ายอื่น

17,400.00

30,000.00

30,000.00

งบ งินอุดหนุน

9,001,480.00

9,006,000.00

9,334,000.00

322,159,443.17

372,100,000.00

393,100,000.00

322,159,443.17

372,100,000.00

393,100,000.00

งบลงทุน

ว
ว

ส่วนที่ 2
เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ ศ 2
ของ
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จัง วัดบุรีรัมย์

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
ด้าน

ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป

41,577,220

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

12,193,340

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

179,572,730

แผนงานสาธารณสุข

16,828,100

แผนงานสังคมสงเคราะห์

3,337,100

แผนงานเคหะและชุมชน

73,226,680

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

962,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

3,195,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

7,158,720

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

55,049,110
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

393,100,000

หน้า : 1/11

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไป

งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

งานบริหารงานคลัง

รวม

17,980,260

4,011,660

7,531,400

29,523,320

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

6,208,560

0

0

6,208,560

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

11,771,700

4,011,660

7,531,400

23,314,760

7,000,000

1,694,200

2,716,800

11,411,000

928,000

447,000

494,200

1,869,200

4,871,000

665,200

1,287,600

6,823,800

ค่าวัสดุ

648,000

255,000

915,000

1,818,000

ค่าสาธารณูปโภค

553,000

327,000

20,000

900,000

202,300

237,100

143,500

582,900

ค่าครุภัณฑ์

202,300

237,100

143,500

582,900

งบรายจ่ายอื่น

30,000

0

0

30,000

รายจ่ายอื่น

30,000

0

0

30,000

งบ งินอุดหนุน

30,000

0

0

30,000

งบดา นินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย

งบลงทุน

งาน

งบ
เงินอุดหนุน

รวม

งานบริหารทั่วไป

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
งานวางแผนสถิติและ
งานบริหารงานคลัง
วิชาการ

หน้า : 2/11

รวม

30,000

0

0

30,000

25,242,560

5,942,960

10,391,700

41,577,220

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน

งบ

งานป้องกันภัยฝ่าย
พล รือนและระงับ
อัคคีภัย

งาน ทศกิจ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม

รวม

1,497,840

4,123,200

5,621,040

1,497,840

4,123,200

5,621,040

1,708,400

1,804,000

3,512,400

525,000

77,000

602,000

1,103,400

1,054,000

2,157,400

80,000

660,000

740,000

0

13,000

13,000

28,400

3,031,500

3,059,900

28,400

3,031,500

3,059,900

3,234,640

8,958,700

12,193,340

หน้า : 3/11

หน้า : 4/11

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
แผนงานการศึกษา
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว งานระดับก่อนวัย รียน งานศึกษาไม่กาหนด
กับการศึกษา
และประถมศึกษา
ระดับ

งบ
งบบุคลากร

รวม

4,732,620

100,402,000

0

105,134,620

4,732,620

100,402,000

0

105,134,620

1,168,000

61,471,760

30,000

62,669,760

ค่าตอบแทน

328,000

244,800

0

572,800

ค่าใช้สอย

560,000

50,389,900

30,000

50,979,900

ค่าวัสดุ

260,000

10,312,060

0

10,572,060

20,000

525,000

0

545,000

33,400

2,850,950

0

2,884,350

ค่าครุภัณฑ์

33,400

2,850,950

0

2,884,350

งบ งินอุดหนุน

0

8,884,000

0

8,884,000

เงินอุดหนุน

0

8,884,000

0

8,884,000

5,934,020

173,608,710

30,000

179,572,730

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน

ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน

รวม

หน้า : 5/11

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
แผนงานสาธารณสุข
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว งานบริการสาธารณสุข
กับสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

งบ
งบบุคลากร

งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

รวม

4,289,800

3,464,400

4,871,600

12,625,800

4,289,800

3,464,400

4,871,600

12,625,800

540,000

1,913,200

1,279,800

3,733,000

290,000

478,000

355,000

1,123,000

45,000

490,200

864,800

1,400,000

190,000

295,000

0

485,000

15,000

650,000

60,000

725,000

64,800

44,500

0

109,300

ค่าครุภัณฑ์

64,800

44,500

0

109,300

งบ งินอุดหนุน

0

0

360,000

360,000

เงินอุดหนุน

0

0

360,000

360,000

4,894,600

5,422,100

6,511,400

16,828,100

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน

รวม

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
แผนงานสังคมสง คราะห์
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสง คราะห์

รวม

2,462,100

2,462,100

2,462,100

2,462,100

865,000

865,000

ค่าตอบแทน

150,000

150,000

ค่าใช้สอย

595,000

595,000

ค่าวัสดุ

108,000

108,000

12,000

12,000

10,000

10,000

10,000

10,000

3,337,100

3,337,100

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน

ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม

หน้า : 6/11

หน้า : 7/11

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
แผนงาน คหะและชุมชน
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับ คหะและชุมชน

งบ
งบบุคลากร

งานไฟฟ้าถนน

งานกาจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

งานสวนสาธารณะ

งานบาบัดนา สีย

รวม

1,238,400

4,805,600

1,991,300

9,779,080

120,000

17,934,380

1,238,400

4,805,600

1,991,300

9,779,080

120,000

17,934,380

224,300

7,323,400

4,911,000

21,759,600

585,000

34,803,300

ค่าตอบแทน

88,300

153,400

35,000

100,000

25,000

401,700

ค่าใช้สอย

40,000

600,000

4,266,000

16,831,600

255,000

21,992,600

ค่าวัสดุ

90,000

2,570,000

530,000

4,705,000

305,000

8,200,000

6,000

4,000,000

80,000

123,000

0

4,209,000

47,000

424,000

2,578,000

17,420,000

0

20,469,000

ค่าครุภัณฑ์

47,000

424,000

2,578,000

17,420,000

0

20,469,000

งบ งินอุดหนุน

0

20,000

0

0

0

20,000

เงินอุดหนุน

0

20,000

0

0

0

20,000

1,509,700

12,573,000

9,480,300

48,958,680

705,000

73,226,680

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน

ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน

รวม

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
แผนงานสร้างความ ข้มแข็งของชุมชน
งาน งานส่ง สริมและสนับ
สนุนความ ข้มแข็ง
ชุมชน

งบ

รวม

งบดา นินงาน

805,000

805,000

ค่าใช้สอย

805,000

805,000

137,000

137,000

ค่าครุภัณฑ์

137,000

137,000

งบ งินอุดหนุน

20,000

20,000

เงินอุดหนุน

20,000

20,000

962,000

962,000

งบลงทุน

รวม

หน้า : 8/11

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน

งบ

งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดา นินงาน

1,005,000

2,170,000

3,175,000

ค่าใช้สอย

1,000,000

2,170,000

3,170,000

5,000

0

5,000

งบ งินอุดหนุน

0

20,000

20,000

เงินอุดหนุน

0

20,000

20,000

1,005,000

2,190,000

3,195,000

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

หน้า : 9/11

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว
งานก่อสร้างโครงสร้าง
กับอุตสาหกรรมและ
พืนฐาน
การโยธา

งบ

งบบุคลากร

รวม

1,886,800

3,909,120

5,795,920

1,886,800

3,909,120

5,795,920

335,600

1,027,200

1,362,800

ค่าตอบแทน

63,600

179,600

243,200

ค่าใช้สอย

50,000

637,600

687,600

210,000

210,000

420,000

12,000

0

12,000

2,222,400

4,936,320

7,158,720

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน

ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
รวม

หน้า : 10/11

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
แผนงานงบกลาง
งาน

งบ
งบกลาง
งบกลาง

รวม

งบกลาง

รวม

55,049,110

55,049,110

55,049,110

55,049,110

55,049,110

55,049,110

หน้า : 11/11

ส่วนที่ 3
รายละเอียดประกอบเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ
เทศบาลเมืองบุรีรมั ย์
อาเภอเมืองบุรีรมั ย์ จังหวัดบุรีรมั ย์

- รายงานประมาณการรายรับ
- รายงานรายละเอียดประมาณรายรับ
- รายงานประมาณการรายจ่าย
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 15:07:14
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
อาเภอ เมืองบุรีรัมย์ จัง วัดบุรีรัมย์

ปี 2560
หมวดภาษีอากร
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบารุงท้องที่
ภาษีป้าย
อากรการฆ่าสัตว์
รวมหมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ อพัก
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระ รือสิ่งปฏิกูล
ค่าธรรมเนียมในการออก นังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จา น่ายอา าร รือสะสมอา าร

รายรับจริง
ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

0.00
16,687,563.69
589,845.37
4,180,645.76
223,986.00
21,682,040.82

0.00
16,586,100.01
500,327.85
4,177,043.70
208,372.00
21,471,843.56

0.00
17,892,243.30
420,233.81
4,351,287.89
188,570.00
22,852,335.00

7,000,660.00
0.00
0.00
4,500,000.00
200,000.00
11,700,660.00

-0.01
0.00
0.00
4.44
2.50

%
%
%
%
%

7,000,000.00
0.00
0.00
4,700,000.00
205,000.00
11,905,000.00

65,409.00
0.00
324,346.00
0.00
3,780.00
105,193.00
2,509,735.00
322,000.00

61,431.00
24,000.00
304,807.00
0.00
0.00
33,639.00
2,810,070.00
300,000.00

0.00
45,000.00
0.00
0.00
500.00
82,909.00
2,429,180.00
300,000.00

0.00
40,000.00
0.00
1,000.00
3,000.00
80,000.00
2,700,000.00
300,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.70
-20.00

%
%
%
%
%
%
%
%

0.00
40,000.00
0.00
1,000.00
3,000.00
80,000.00
2,800,000.00
240,000.00

212,081.00

189,820.00

172,200.00

200,000.00

0.00 %

200,000.00
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ปี 2560
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศ รือแผ่นปลิวเพื่อ
การโฆษณา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจาตัวประชาชน
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎ มายจราจรทางบก
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎ มายการป้องกันและระงับอัคคีภัย
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎ มายการทะเบียนราษฎร
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎ มายบัตรประจาตัวประชาชน
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎ มายและข้อบังคับท้องถิ่น
ค่าปรับการผิดสัญญา
ค่าใบอนุญาตรับทาการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล รือมูลฝอย
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสา รับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จา น่ายอา าร รือสถานที่สะสม
อา ารในครัว รือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
ค่าใบอนุญาตจา น่ายสินค้าในที่ รือทางสาธารณะ
ค่าใบอนุญาตใ ้ตั้งตลาดเอกชน
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

รายรับจริง
ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

637,900.00

513,400.00

561,500.00

550,000.00

-27.27 %

10,210.00
531,600.00
12,610.00
0.00
152,295.00
0.00
920.00
38,600.00
717,750.00
2,224,196.53
0.00

12,060.00
489,540.00
11,270.00
0.00
228,850.00
0.00
1,310.00
29,420.00
803,759.90
699,956.06
6,000.00

9,170.00
485,120.00
11,250.00
0.00
276,475.00
0.00
340.00
10,900.00
944,020.00
321,961.43
0.00

15,600.00
170,000.00
15,000.00
15,000.00
200,000.00
1,000.00
1,100.00
20,500.00
720,000.00
200,000.00
5,000.00

-48.72
135.29
0.00
0.00
400.00
0.00
-54.55
-74.63
-16.67
100.00
0.00

519,542.00

513,648.00

445,900.00

45,800.00

48,200.00

8,460.00
4,400.00
2,120.00
11,085.00
10,000.00
8,470,032.53

8,920.00
4,000.00
2,220.00
13,235.00
0.00
7,109,555.96

ปี 2564
400,000.00

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

8,000.00
400,000.00
15,000.00
15,000.00
1,000,000.00
1,000.00
500.00
5,200.00
600,000.00
400,000.00
5,000.00

410,000.00

-2.44 %

400,000.00

45,000.00

33,000.00

21.21 %

40,000.00

11,450.00
4,000.00
3,935.00
14,790.00
0.00
6,175,600.43

10,000.00
4,000.00
3,500.00
15,000.00
1,000.00
5,713,700.00

0.00
25.00
14.29
0.00
0.00

%
%
%
%
%

10,000.00
5,000.00
4,000.00
15,000.00
1,000.00
6,688,700.00
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รายรับจริง
ปี 2561

ปี 2560
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ค่าเช่าที่ดิน
ค่าเช่า รือบริการสถานที่
ดอกเบี้ย
ค่าตอบแทนตามกฎ มายกา นด
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
เงินช่วยเ ลือจากสถานธนานุบาล
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
เงินที่มีผู้อุทิศใ ้
ค่าขายแบบแปลน
ค่าจา น่ายแบบพิมพ์และคาร้อง
ค่ารับรองสาเนาและถ่ายเอกสาร
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน
รวมหมวดรายได้จากทุน
หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กา นดแผนฯ

ปี 2562

ปี 2563

209,755.00
15,098,360.00
4,402,487.29
508,840.00
88,600.00
20,308,042.29

186,000.00
14,165,263.60
3,852,317.25
62,440.00
214,308.00
18,480,328.85

216,000.00
14,259,112.40
4,593,414.93
604,072.00
72,300.00
19,744,899.33

216,000.00
13,657,400.00
3,500,000.00
200,000.00
50,000.00
17,623,400.00

9,224,288.94
9,224,288.94

7,881,864.70
7,881,864.70

8,342,089.49
8,342,089.49

9,000,000.00
9,000,000.00

11,699,946.00
540,500.00
41,948.00
63,175.00
4,482,470.00
16,828,039.00

12,618,992.00
0.00
43,276.00
83,384.00
3,784,903.44
16,530,555.44

12,568,361.00
0.00
11,005.00
120,930.00
3,499,946.07
16,200,242.07

12,500,000.00
50,000.00
45,000.00
80,000.00
3,500,000.00
16,175,000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

126,000.00
126,000.00

535,991.40
55,212,140.68

729,977.62
56,406,768.83

724,034.84
57,321,266.33

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
0.00
0.60
0.00
100.00
60.00

ปี 2564

%
%
%
%
%

216,000.00
13,740,000.00
3,500,000.00
400,000.00
80,000.00
17,936,000.00

0.00 %

9,000,000.00
9,000,000.00

0.00
0.00
0.00
25.00
0.00

%
%
%
%
%

12,500,000.00
50,000.00
45,000.00
100,000.00
3,500,000.00
16,195,000.00

10,000.00
10,000.00

0.00 %

10,000.00
10,000.00

500,000.00
53,900,000.00

10.00 %
2.04 %

550,000.00
55,000,000.00

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 15:07:15

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีสุรา
ภาษีสรรพสามิต
ค่าภาค ลวงแร่
ค่าภาค ลวงปิโตรเลียม
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎ มายที่ดิน
ภาษีจัดสรรอื่นๆ
รวมหมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุด นุนทั่วไป สา รับดาเนินการตามอานาจ น้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทา
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมทุกหมวด

น้า : 4/4

ปี 2560
10,574,762.07
135,883.76
5,891,727.85
14,198,370.88
270,802.75
184,530.51

รายรับจริง
ปี 2561
11,136,979.92
282,238.84
0.00
22,363,501.61
167,687.85
236,442.99

ปี 2563
12,000,000.00
150,000.00
0.00
19,000,000.00
200,000.00
250,000.00

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
0.00 %
0.00 %
0.00 %
5.26 %
0.00 %
0.00 %

ปี 2562
10,172,548.58
220,357.86
0.00
23,601,674.97
235,869.86
209,258.82

ปี 2564
12,000,000.00
150,000.00
0.00
20,000,000.00
200,000.00
250,000.00

9,442,814.00

9,614,626.00

9,906,775.00

10,000,000.00

0.00 %

10,000,000.00

16,975.00
96,463,998.90

12,627.60
100,950,851.26

25,821.40
102,417,607.66

10,000.00
96,010,000.00

0.00 %

10,000.00
98,160,000.00

176,791,413.00

190,920,987.00

192,734,561.00

215,867,240.00

8.03 %

233,205,300.00

176,791,413.00
349,767,855.48

190,920,987.00
363,345,986.77

192,734,561.00
368,593,334.98

215,867,240.00
372,100,000.00

233,205,300.00
393,100,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

393,100,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

รวม

11,905,000 บาท

จานวน

7,000,000 บาท

จานวน

4,700,000 บาท

จานวน

205,000 บาท

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งไว้ 7,000,000 บาท โดยประมาณ
การรายรับตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
พ.ศ. 2562 ซึ่งภาษีประเภทนี้เป็นภาษีประเภทใหม่
ภาษีป้าย
ภาษีป้าย ตั้งไว้ 4,700,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณที่ผ่าน
มา โดยประมาณการรายรับจากจานวนผู้อยู่ในข่ายต้องชาระ
ภาษี โดยในปงบประมาณ 2562 จัดเก็บ
ได้ 4,629,041.89 บาท ในระยะ 9 เดือนแรกของปงบ
ประมาณ 2563 จัดเก็บได้ 4,104,822.17 บาท จึงประมาณการ
รายรับเพิ่มขึ้น
อากรการฆ่าสัตว์
อากรการฆ่าสัตว์ ตั้งไว้ 205,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณที่
ผ่านมา โดยประมาณการจากการประมาณการฆ่าสัตว์ในเขต
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยในปงบประมาณ 2562 จัดเก็บ
ได้ 188,570 บาท ในระยะ 9 เดือนแรกของปงบ
ประมาณ 2563 จัดเก็บได้ 98,540 บาท จึงประมาณการรายรับ
เพิ่มขึ้น
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หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก

หน้า : 2/12

รวม

6,688,700 บาท

จานวน

40,000 บาท

จานวน

1,000 บาท

จานวน

3,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

จานวน

2,800,000 บาท

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก ตั้ง
ไว้ 40,000 บาท เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา โดยในปงบ
ประมาณ 2562 จัดเก็บได้ 45,000 บาท ในระยะ 9 เดือนแรก
ของปงบประมาณ 2563 จัดเก็บได้ 12,000 บาท จึงประมาณการ
รายรับเท่าเดิม
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา ตั้ง
ไว้ 1,000 บาท เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา โดยในปงบ
ประมาณ 2562 ไม่สามารถจัดเก็บได้ ในระยะแรกของปงบ
ประมาณ 2563 ไม่สามารถจัดเก็บได้ จึงประมาณการรายรับเท่า
เดิม
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน ตั้งไว้ 3,000 บาท เท่า
กับปงบประมาณที่ผ่านมา โดยในปงบประมาณ 2562 จัดเก็บ
ได้ 500 บาท ในระยะ 9 เดือนแรกของปงบประมาณ 2563 จัด
เก็บได้ 3,040 บาท จึงประมาณการรายรับเท่าเดิม
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ตั้งไว้ 80,000 บาท เท่า
กับปงบประมาณที่ผ่านมา โดยในปงบประมาณ 2562 จัดเก็บ
ได้ 82,909 บาท ในระยะเวลา 9 เดือนแรกของปงบ
ประมาณ 2563 จัดเก็บได้ 43,782 บาท จึงประมาณการรายรับ
เท่าเดิม
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ตั้งไว้ 2,800,000 บาท เพิ่มขึ้น
จากปงบประมาณที่ผ่านมา โดยในปงบประมาณ 2562 จัดเก็บ
ได้ 2,429,180 บาท ในระยะ 9 เดือนแรกของปงบ
ประมาณ 2563 จัดเก็บได้ 1,650,010 บาท จึงประมาณการราย
รับเพิ่มขึ้น
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ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล

หน้า : 3/12

จานวน

240,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

จานวน

400,000 บาท

จานวน

8,000 บาท

จานวน

400,000 บาท

ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล ตั้ง
ไว้ 240,000 บาท ลดลงจากปงบประมาณที่ผ่านมา โดยในปงบ
ประมาณ 2562 จัดเก็บได้ 300,000 บาท ในระยะ 9 เดือนแรก
ของปงบประมาณ 2563 จัดเก็บได้ 170,000 บาท จึงประมาณ
การรายรับลดลง
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จาหน่าย
อาหารหรือสะสมอาหาร
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จาหน่าย
อาหารหรือสะสมอาหาร ตั้งไว้ 200,000 บาท เท่ากับปงบ
ประมาณที่ผ่านมา โดยในปงบประมาณ 2562 จัดเก็บ
ได้ 172,200 บาท ในระยะ 9 เดือนแรกของปงบ
ประมาณ 2563 จัดเก็บได้ 131,800 บาท จึงประมาณการรายรับ
เท่าเดิม
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการ
โฆษณา
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการ
โฆษณา ตั้งไว้ 400,000 บาท ลดลงจากปงบประมาณที่ผ่าน
มา โดยในปงบประมาณ 2562 จัดเก็บได้ 561,500 บาท ใน
ระยะ 9 เดือนแรกของปงบประมาณ 2563 จัดเก็บ
ได้ 192,400 บาท จึงประมาณการรายรับลดลง
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร ตั้งไว้ 8,000 บาท ลดลง
จากปงบประมาณที่ผ่านมา โดยในปงบปรมาณ 2562 จัดเก็บ
ได้ 9,170 บาท ในระยะ 9 เดือนแรกของปงบประมาณ 2563 จัด
เก็บได้ 6,890 บาท จึงประมาณการรายรับลดลง
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจาตัวประชาชน
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจาตัวประชาชน ตั้ง
ไว้ 400,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณที่ผ่านมา โดยในปงบ
ประมาณ 2562 จัดเก็บได้ 485,120 บาท ในระยะ 9 เดือนแรก
ของปงบประมาณ 2563 จัดเก็บได้ 360,500 บาท จึงประมาณ
การรายรับเพิ่มขึ้น
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ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์

หน้า : 4/12

จานวน

15,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

จานวน

1,000,000 บาท

จานวน

1,000 บาท

จานวน

500 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ ตั้งไว้ 15,000 บาท เท่า
กับปงบประมาณที่ผ่านมา โดยในปงบประมาณ 2562 จัดเก็บ
ได้ 11,250 บาท ในระยะ 9 เดือนแรกของปงบ
ประมาณ 2563 จัดเก็บได้ 7,470 บาท จึงประมาณการรายรับ
เท่าเดิม
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตั้งไว้ 15,000 บาท เท่ากับปงบประมาณที่
ผ่านมา โดยในปงบประมาณ 2562 ไม่สามารถจัดเก็บได้ ใน
ระยะ 9 เดือนแรกของปงบประมาณ 2563 จัดเก็บ
ได้ 9,270 บาท จึงประมาณการรายรับเท่าเดิม
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก ตั้ง
ไว้ 1,000,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณที่ผ่านมา โดยในป
งบประมาณ 2562 จัดเก็บได้ 276,475 บาท ในระยะ 9 เดือน
แรกของปงบประมาณ 2563 จัดเก็บได้ 888,445 บาท จึง
ประมาณการรายรับเพิ่มขึ้น
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย ตั้ง
ไว้ 1,000 บาท เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา โดยในปงบ
ประมาณ 2562 ไม่สามารถจัดเก็บได้ ในระยะ 9 เดือนแรกของป
งบประมาณ 2563 ไม่สามารถจัดเก็บได้ จึงประมาณการรายรับ
เท่าเดิม
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร ตั้งไว้ 500 ลดลง
จากปงบประมาณที่ผ่านมา โดยในปงบประมาณ 2562 จัดเก็บ
ได้ 340 บาท ในระยะ 9 เดือนแรกของปงบประมาณ 2563 จัด
เก็บได้ 30 บาท จึงประมารการรายรับลดลง
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ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายบัตรประจาตัวประชาชน

หน้า : 5/12

จานวน

5,200 บาท

จานวน

600,000 บาท

จานวน

400,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

400,000 บาท

ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายบัตรประจาตัวประชาชน ตั้ง
ไว้ 5,200 บาท ลดลงจากปงบประมาณที่ผ่านมา โดยในปงบ
ประมาณ 2562 จัดเก็บได้ 10,900 บาท ในระยะ 9 เดือนแรก
ของปงบประมาณ 2563 จัดเก็บได้ 4,780 บาท จึงประมาณการ
รายรับลดลง
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น ตั้ง
ไว้ 600,000 บาท ลดลงจากปงบประมาณที่ผ่านมา โดยในปงบ
ประมาณ 2562 จัดเก็บได้ 944,020 บาท ในระยะ 9 เดือนแรก
ของปงบประมาณ 2563 จัดเก็บได้ 422,430 บาท จึงประมาณ
การรายรับลดลง
ค่าปรับการผิดสัญญา
ค่าปรับการผิดสัญญา ตั้งไว้ 400,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปงบ
ประมาณที่ผ่านมา โดยในปงบประมาณ 2562 จัดเก็บ
ได้ 321,961.43 บาท ในระยะ 9 เดือนแรกของปงบ
ประมาณ 2563 จัดเก็บได้ 416,137.50 บาท จึงประมาณการราย
รับเพิ่มขึ้น
ค่าใบอนุญาตรับทาการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย
ค่าใบอนุญาตรับทาการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย ตั้ง
ไว้ 5,000 บาท เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา โดยในปงบ
ประมาณ 2562 ไม่สามารถจัดเก็บได้ ในระยะ 9 เดือนแรกของป
งบประมาณ 2563 จัดเก็บได้ 10,000 บาท จึงประมาณการราย
รับเท่าเดิม
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสาหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสาหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ ตั้งไว้ 400,000 บาท ลดลงจากปงบประมาณที่ผ่าน
มา โดยในปงบประมาณ 2562 จัดเก็บได้ 445,900 บาท ใน
ระยะ9 เดือนแรกของปงบประมาณ 2563 จัดเก็บ
ได้ 374,880 บาท จึงประมาณการรายรับลดลง
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ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

หน้า : 6/12

จานวน

40,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

4,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร ตั้ง
ไว้ 40,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณที่ผ่านมา โดยในปงบ
ประมาณ 2562 จัดเก็บได้ 45,000 บาท ในระยะ 9 เดือนแรก
ของปงบประมาณ 2563 จัดเก็บได้ 29,000 บาท จึงประมาณการ
รายรับเพิ่มขึ้น
ค่าใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
ค่าใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสารธารณะ ตั้ง
ไว้ 10,000 บาท เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา โดยในปงบ
ประมาณ 2562 จัดเก็บได้ 11,450 บาท ในระยะ 9 เดือนแรก
ของปงบประมาณ 2563 จัดเก็บได้ 5,500 บาท จึงประมาณการ
รายรับเท่าเดิม
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน ตั้งไว้ 5,000 บาท เพิ่มขึ้นจากป
งบประมาณที่ผ่านมา โดยในปงบประมาณ 2562 จัดเก็บ
ได้ 4,000 บาท ในระยะ 9 เดือนของปงบประมาณ 2563 จัดเก็บ
ได้ 2,000 บาท จึงประมาณการรายรับเพิ่มขึ้น
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ค่าใบอนญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ตั้งไว้ 4,000 บาท เพิ่ม
ขึ้นจากปงบประมาณที่ผ่านมา โดยในปงบประมาณ 2562 จัดเก็บ
ได้ 3,935 บาท ในระยะ 9 เดือนของปงบประมาณ 2563 จัดเก็บ
ได้ 1,000 บาท จึงประมาณการรายรับเพิ่มขึ้น
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ตั้ง
ไว้ 15,000 บาท เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา โดยในปงบ
ประมาณ 2562 จัดเก็บได้ 14,790 บาท ในระยะ 9 เดือนแรก
ของปงบประมาณ 2563 จัดเก็บได้ 8,945 บาท จึงประมาณการ
รายรับเท่าเดิม
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ค่าใบอนุญาตอื่นๆ

หน้า : 7/12

จานวน

1,000 บาท

รวม

17,936,000 บาท

จานวน

216,000 บาท

จานวน

13,740,000 บาท

จานวน

3,500,000 บาท

จานวน

400,000 บาท

ค่าใบอนุญาตอื่นๆ ตั้งไว้ 1,000 บาท เท่ากับปงบประมาณที่ผ่าน
มา โดยในปงบประมาณ 2562 ไม่สามารถจัดเก็บได้ ใน
ระยะ 9 เดือนแรกของปงบประมาณ 2563 ไม่สามารถจัดเก็บ
ได้ จึงประมาณการรายรับเท่าเดิม
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ค่าเช่าที่ดิน
ค่าเช่าที่ดิน ตั้งไว้ 216,000 บาท เท่ากับปงบประมาณที่ผ่าน
มา โดยในปงบประมาณ 2562 จัดเก็บได้ 216,000 บาท ใน
ระยะ 9 เดือนแรกของปงบประมาณ 2563 จัดเก็บ
ได้ 180,000 บาท จึงประมาณการรายรับเท่าเดิม
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ ตั้งไว้ 1,3740,000 บาท เพิ่มขึ้นจากป
งบประมาณที่ผ่านมา โดยในปงบประมาณ 2562 จัดเก็บ
ได้ 14,259,112.40 บาท ในระยะ 9 เดือนแรกของปงบ
ประมาณ 2563 จัดเก็บได้ 9,463,871.42 จึงประมาณการรายรับ
เพิ่มขึ้น
ดอกเบี้ย
ดอกเบี้ย ตั้งไว้ 3,500,000 บาท เท่ากับปงบประมาณที่ผ่าน
มา โดยในปงบประมาณ 2562 จัดเก็บได้ 4,593,414.93 บาท ใน
ระยะ 9 เดือนแรกของปงบประมาณ 2563 จัดเก็บ
ได้ 2,040,699.53 บาท จึงประมาณการรายรับเท่าเดิม
ค่าตอบแทนตามกฎหมายกาหนด
ค่าตอบแทนตามกฎหมายกาหนด ตั้งไว้ 400,000 บาท เพิ่มขึ้น
จากปงบประมาณที่ผ่านมา โดยในปงบประมาณ 2562 จัดเก็บ
ได้ 604,072 บาท ในระยะ 9 เดือนแรกของปงบ
ประมาณ 2563 จัดเก็บได้ 442,228 บาท จึงประมาณการรายรับ
เพิ่มขึ้น
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รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ

หน้า : 8/12

จานวน

80,000 บาท

รวม

9,000,000 บาท

จานวน

9,000,000 บาท

รวม

16,195,000 บาท

จานวน

12,500,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

45,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ ตั้งไว้ 80,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปงบ
ประมาณที่ผ่านมา โดยในปงบประมาณ 2562 จัดเก็บ
ได้ 72,300 บาท ในระยะ 9เดือนแรกของปงบ
ประมาณ 2563 จัดเก็บได้ 75,200 บาท จึงประมาณการรายรับ
เพิ่มขึ้น
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล
เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล ตั้งไว้ 9,000,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
เงินที่มีผู้อุทิศให้
เงินที่มีผู้อุทิศให้ ตั้งไว้ 12,500,000 บาท เท่ากับปงบประมาณที่
ผ่านมา โดยในปงบประมาณ 2562 จัดเก็บ
ได้ 12,568,361 บาท ในระยะ 9 เดือนแรกของปงบ
ประมาณ 2563 จัดเก็บได้ 8,989,319 บาท จึงประมาณการราย
รับเท่าเดิม
ค่าขายแบบแปลน
ค่าขายแบบแปลน ตั้งไว้ 50,000 บาท เท่ากับปงบประมาณที่ผ่าน
มา โดยในปงบประมาณ 2562 ไม่สามารถจัดเก็บได้ ใน
ระยะ 9 เดือนแรกของปงบประมาณ 2563 จัดเก็บ
ได้ 17,000 บาท จึงประมาณการรายรับเท่าเดิม
ค่าจาหน่ายแบบพิมพ์และคาร้อง
ค่าจาหน่ายแบบพิมพ์และคาร้อง ตั้งไว้ 45,000 บาท เท่ากับปงบ
ประมาณที่ผ่านมา โดยในปงบประมาณ 2562 จัดเก็บ
ได้ 11,005 บาท ในระยะ 9 เดือนแรกของปงบ
ประมาณ 2563 จัดเก็บได้ 4,773 บาท จึงประมาณการรายรับ
เท่าเดิม
ค่ารับรองสาเนาและถ่ายเอกสาร
ค่ารับรองสาเนาและถ่ายเอกสาร ตั้งไว้ 100,000 บาท เพิ่มขึ้น
จากปงบประมาณที่ผ่านมา โดยในปงบประมาณ 2562 จัดเก็บ
ได้ 120,930 บาท ในระยะ 9 เดือนแรกของปงบ
ประมาณ 2563 จัดเก็บได้ 108,160 บาท จึงประมาณการรายรับ
เพิ่มขึ้น
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หน้า : 9/12

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ

จานวน

3,500,000 บาท

รวม

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ ตั้งไว้ 3,500,000 บาท เท่ากับปงบประมาณ
ที่ผ่านมา โดยในปงบประมาณ 2562 จัดเก็บ
ได้ 3,499,946.07 บาท ในระยะ 9 เดือนแรกของปงบ
ประมาณ 2563 จัดเก็บได้ 2,687,355 บาท จึงประมาณการราย
รับเท่าเดิม
หมวดรายได้จากทุน
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน ตั้งไว้ 10,000 บาท เท่ากับปงบ
ประมาณที่ผ่านมา โดยในปงบประมาณ 2562 จัดเก็บ
ได้ 126,000 บาท ในระยะ 9 เดือนแรกของปงบ
ประมาณ 2563 จัดเก็บได้ 143,000 บาท จึงประมาณการรายรับ
เท่าเดิม
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์

รวม

98,160,000 บาท

จานวน

550,000 บาท

จานวน

55,000,000 บาท

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ตั้งไว้ 550,000 บาท เพิ่มขึ้นจากป
งบประมาณที่ผ่านมา โดยในปงบประมาณ 2562 จัดเก็บ
ได้ 724,034.84 บาท ในระยะ 9 เดือนแรกของปงบ
ประมาณ 2563 จัดเก็บได้ 471,412.51 บาท จึงประมาณการราย
รับเพิ่มขึ้น
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนฯ
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กาหนดแผนฯ ตั้ง
ไว้ 55,000,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณที่ผ่านมา ภาษี
ประเภทนี้รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น โดยในปงบประมาณ 2562 ได้รับจัด
สรร 57,321,266.33 บาท ในระยะ 9 เดือนแรกของปงบ
ประมาณ 2563 ได้รับจัดสรร 33,843,756.35 บาท จึงประมาณ
การรายรับเพิ่มขึ้น
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ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ

หน้า : 10/12

จานวน

12,000,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

จานวน

20,000,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ ตั้ง
ไว้ 12,000,000 บาท เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา ภาษีประเภท
นี้รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
ในปงบประมาณ 2562 ได้รับจัดสรร 10,172,548.58 บาท ใน
ระยะ 9 เดือนแรกของปงบประมาณ 2563 ได้รับจัด
สรร 6,982,866.75 บาท จึงประมาณการรายรับเท่าเดิม
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตั้งไว้ 150,000 บาท เท่ากับปงบประมาณที่ผ่าน
มา ภาษีประเภทนี้รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยในปงบประมาณ 2562 ได้รับจัด
สรร 220,357.86 บาท ในระยะ 9 เดือนแรกของปงบ
ประมาณ 2563 ได้รับจัดสรร 84,121.07 บาท จึงประมาณการ
รายรับเท่าเดิม
ภาษีสรรพสามิต
ภาษีสรรพสามิต ตั้งไว้ 20,000,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปงบ
ประมาณที่ผ่านมา ภาษีประเภทนี้รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยในปงบประมาณ 2562 ได้รับจัด
สรร 23,627,496.37 บาท ในระยะ 9 เดือนแรกของปงบ
ประมาณ 2563 ได้รับจัดสรร 14,767,765.83 บาท จึงประมาณ
การรายรับเพิ่มขึ้น
ค่าภาคหลวงแร่
ค่าภาคหลวงแร่ ตั้งไว้ 200,000 บาท เท่ากับปงบประมาณที่ผ่าน
มา ภาษีประเภทนี้รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยในปงบประมาณ 2562 ได้รับจัด
สรร 235,869.86 บาท ในระยะ 9 เดือนแรกของปงบ
ประมาณ 2563 ได้รับจัดสรร 109,313.56 บาท จึงประมาณการ
รายรับเท่าเดิม
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ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม

หน้า : 11/12

จานวน

250,000 บาท

จานวน

10,000,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

ค่าภาคหลวงปโตเลียม ตั้งไว้ 250,000 บาท เท่ากับปงบประมาณ
ที่ผ่านมา ภาษีประเภทนี้รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยในปงบประมาณ 2562 ได้รับจัด
สรร 209,258.82 บาท ในระยะ 9 เดือนแรกของปงบ
ประมาณ 2563 ได้รับจัดสรร 144,988.10 บาท จึงประมาณการ
รายรับเท่าเดิม
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน ตั้งไว้ 10,000,000 บาท เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา ภาษี
ประเภทนี้รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น โดยในปงบประมาณ 2562 ได้รับจัดสรร 9,906,775 บาท ใน
ระยะ 9 เดือนแรกของปงบประมาณ 2563 ได้รับจัด
สรร 6,241,754 บาท จึงประมาณการรายรับเท่าเดิม
ภาษีจัดสรรอื่นๆ
ภาษีจัดสรรอื่นๆ ตั้งไว้ 10,000 บาท เท่ากับปงบประมาณที่ผ่าน
มา โดยในปงบประมาณ 2562 ไม่ได้รับจัดสรร ในระยะ 9 เดือน
แรกของปงบประมาณ 2563 ไม่ได้รับจัดสรร จึงประมาณการราย
รับเท่าเดิม
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกทา
เงินอุดหนุนทั่วไป สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกทา ตั้งไว้ 233,205,300 บาท เพิ่มขึ้นจากปงบ
ประมาณที่ผ่านมา จานวน 17,338,060 บาท โดยประมาณการ
รายรับได้ดังนี้
1.เงินอุดหนุนทั่วไปตามมติคณะกรรมการกระจายอานาจ ตั้ง
ไว้ 34,522,800 บาท
2.เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา ตั้งไว้ 164,409,100 บาท
3.เงินอุดหนุนเบี้ยยังชัพผู้สูงอายุ ตั้งไว้ 26,858,400 บาท
4.เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ ตั้งไว้ 6,792,000 บาท
5.เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตั้งไว้ 162,000 บาท
6.เงินอุดหนุนด้านการสาธารณสุข ตั้งไว้ 461,000 บาท

รวม

233,205,300 บาท

จานวน

233,205,300 บาท
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองบุรีรัมย
อาเภอเมืองบุรีรัมย จัง วัดบุรีรัมย
รายจ่ายจริง
ปี 2560

ปี 2561

ประมาณการ
ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายก

1,243,323.00

1,429,920.00

1,429,920.00

1,429,920.00

0 %

1,429,920

เงินคาตอบแทนประจาตาแ นงนายก/รองนายก

300,048.00

351,000.00

351,000.00

351,000.00

0 %

351,000

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

300,048.00

351,000.00

351,000.00

351,000.00

0 %

351,000

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริ าร วนตาบล

397,125.00

211,500.00

189,000.00

193,000.00

165.8 %

513,000

3,374,640.00

3,374,640.00

3,374,640.00

3,375,640.00

5.57 %

3,563,640

5,615,184.00

5,718,060.00

5,695,560.00

5,700,560.00

7,467,607.00

7,549,136.00

7,109,909.00

8,254,440.00

-2.05 %

8,085,400

296,000.00

329,811.00

294,913.00

297,600.00

1.41 %

301,800

เงินคาตอบแทน มาชิก ภาองคกรปกครอง วน
ท้องถิ่น
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

6,208,560

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

เงินประจาตาแ นง

384,275.00

375,600.00

354,163.00

411,600.00

-4.81 %

391,800

คาจ้างลูกจ้างประจา

419,940.00

437,034.00

467,820.00

243,000.00

4.94 %

255,000

2,148.00

6,438.00

0.00

0.00

0 %

0

1,836,226.00

1,945,800.00

2,042,040.00

2,191,980.00

15.93 %

2,541,140

180,520.00

167,286.00

147,060.00

151,720.00

29.55 %

196,560

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

10,586,716.00

10,811,105.00

10,415,905.00

11,550,340.00

11,771,700

รวมงบบุคลากร

16,201,900.00

16,529,165.00

16,111,465.00

17,250,900.00

17,980,260

243,010.00

0.00

17,850.00

90,000.00

-66.67 %

30,000

4,062.50

5,687.50

4,062.50

10,000.00

0 %

10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

159,060.00

150,080.00

214,180.00

238,000.00

-15.97 %

200,000

คาเชาบ้าน

201,400.00

234,200.00

281,400.00

468,000.00

15.38 %

540,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

114,715.00

142,532.00

142,863.00

148,000.00

0 %

148,000

722,247.50

532,499.50

660,355.50

954,000.00

1,216,620.59

1,623,020.58

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

261,734.92

210,000.00

-28.57 %

150,000

เงินเพิ่มตาง ๆของลูกจ้างประจา
คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น
คาเบี้ยประชุม

รวมค่าตอบแทน

928,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
โครงการจ้างเ มาแรงงาน รือจ้าง
เ มาบริการของ านักปลัดเทศบาล

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

0.00

0.00

1,544,000.00

1,486,200.00

1.6 %

1,510,000

262,618.00

282,043.00

541,035.00

400,000.00

0 %

400,000

485,459.00

738,026.00

581,341.00

792,600.00

-0.33 %

790,000

โครงการคัดเลือกและประกาศเกียรติคุณ
พนักงานและลูกจ้างดีเดน

10,000.00

3,600.00

3,750.00

10,000.00

0 %

10,000

โครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
มาชิก ภาเทศบาล (กรณีครบวาระ)

0.00

0.00

0.00

100,700.00

1,389.57 %

1,500,000

โครงการจัดกิจกรรม 5 . านักงานเทศบาล

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0 %

5,000

32,470.00

31,020.00

29,170.00

1,000.00

3,900 %

40,000

โครงการจัดประชุม ัว น้า วนการงานของ
เทศบาล

0.00

4,500.00

2,400.00

6,000.00

0 %

6,000

โครงการชาวบุรีรัมยรวมใจแ ดงความอาลัย
และถวายเป็นพระราชกุศลและพระบาท ม
เด็จพระปรมินทรม าภูมิพลอดุลยเดช

536,274.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการติดตามผลและปรับปรุงระบบควบ
คุมภายใน

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0 %

5,000

โครงการฝึกอบรม ัมมนาและศึกษาดูงาน
เพื่อการพัฒนาบุคลากร

0.00

612,685.00

9,900.00

800,000.00

-87.5 %

100,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาลและรวม
กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
โครงการฝึกอบรม ัมมนาและศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาบุคลากร

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

22,304.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการฝึกอบรมเ ริม ร้างวินัยและป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

0.00

0.00

9,900.00

15,000.00

0 %

15,000

โครงการ งเ ริมคุณธรรมและจริยธรรมของ
พนักงานและลูกจ้าง

4,804.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการ งเ ริมคุณธรรมและจริยธรรม
พนักงานและลูกจ้าง

0.00

13,260.00

10,700.00

15,000.00

-33.33 %

10,000

โครงการ งเ ริมประชาธิปไตยการปกครอง
ท้องถิ่นและ นับ นุนการจัดการเลือกตั้ง
ระดับตางๆ

0.00

0.00

126,312.00

30,000.00

-33.33 %

20,000

โครงการเ ริม ร้างศักยภาพของ มาชิก ภา
เทศบาล

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

50,000

654,201.35

386,696.40

633,734.11

260,000.00

0 %

260,000

3,224,750.94

3,694,850.98

3,753,977.03

4,136,500.00

304,243.00

202,660.00

332,110.00

240,000.00

-16.67 %

200,000

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

6,537.00

7,930.00

8,925.00

20,000.00

0 %

20,000

วั ดุงานบ้านงานครัว

89,643.00

101,852.00

58,583.00

70,000.00

-28.57 %

50,000

วั ดุกอ ร้าง

15,180.00

5,540.00

3,250.00

20,000.00

-25 %

15,000

3,480.00

2,178.00

0.00

55,000.00

-54.55 %

25,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

4,871,000

ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน

วั ดุยานพา นะและขน ง
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

161,568.96

136,709.13

131,678.88

158,000.00

0 %

158,000

0.00

0.00

5,000.00

30,000.00

-66.67 %

10,000

6,300.00

1,766.00

10,538.00

30,000.00

-33.33 %

20,000

0.00

0.00

0.00

5,000.00

-100 %

0

193,490.00

279,634.00

330,611.30

200,000.00

-25 %

150,000

780,441.96

738,269.13

880,696.18

828,000.00

คาไฟฟ้า

234,079.51

230,502.98

244,388.57

250,000.00

4 %

260,000

คาน้าประปา คาน้าบาดาล

171,349.25

147,209.15

154,413.76

108,000.00

0 %

108,000

คาบริการโทรศัพท

59,691.63

58,466.94

60,089.92

75,000.00

0 %

75,000

คาบริการไปรษณีย

79,862.00

82,712.00

66,834.00

170,000.00

-41.18 %

100,000

6,500.00

6,500.00

6,500.00

10,000.00

0 %

10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

551,482.39

525,391.07

532,226.25

613,000.00

553,000

รวมงบดาเนินงาน

5,278,922.79

5,491,010.68

5,827,254.96

6,531,500.00

7,000,000

วั ดุการเกษตร
วั ดุโฆษณาและเผยแพร
วั ดุเครื่องแตงกาย
วั ดุคอมพิวเตอร
รวมค่าวัสดุ

648,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม

งบลงทุน
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน
1.เครื่องปรับอากาศขนาด 32000 บีทียู
จานวน 2 เครื่อง
2.เครื่องปรับอากาศขนาด 15000 บีทียู
จานวน 2 เครื่อง

0.00

0.00

0.00

136,400.00

-100 %

0

เก้าอี้ทางาน ที่นั่งบุนวม มีพนักพิงและมีล้อ
มุน

0.00

0.00

0.00

10,500.00

-100 %

0

เก้าอี้ทางานปรับโช้คแบบมีพนักพิง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

14,000

เก้าอี้ทางานผู้บริ าร จานวน 1 ตัว

0.00

0.00

5,000.00

0.00

0 %

0

เก้าอี้ทางานพนักพิงเบาะ แบบมีล้อ 5 แฉก
จานวน 4 ตัว

6,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

เก้าอี้ทางาน า รับพนักงาน จานวน 2 ตัว

0.00

0.00

7,000.00

0.00

0 %

0

เก้าอี้ประชุม

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

65,000

เก้าอี้พักคอยอลูมิเนียม ชนิดแถว 4 ที่นั่ง

0.00

0.00

0.00

100,000.00

-100 %

0

เก้าอี้ มุนขนาดกลาง จานวน 2 ตัว

0.00

7,000.00

0.00

0.00

0 %

0

เก้าอี้ มุนขนาดใ ญ จานวน 1 ตัว

0.00

5,000.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องปรับอากาศแบบแยก วน ขนาดไม
น้อยกวา 12,000 บีทียู ติดผนัง พร้อมติดตั้ง

0.00

0.00

0.00

51,000.00

-100 %

0

เครื่องปรับอากาศแบบแยก วน ขนาดไม
น้อยกวา 18,000 บีทียู ติดผนัง พร้อมติดตั้ง

0.00

0.00

0.00

28,600.00

-100 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

เครื่องปรับอากาศแบบแยก วน ขนาดไม
น้อยกวา 20,000 บีทียู ติดผนัง พร้อมติดตั้ง

0.00

0.00

0.00

30,600.00

-100 %

0

เครื่องปรับอากาศแบบแยก วนชนิดแขวน
30000 BTU จานวน 3 เครื่อง

0.00

0.00

0.00

120,600.00

-100 %

0

เครื่องปรับอากาศแบบแยก วนชนิดแขวน
ขนาด 32000 BTU จานวน 8 เครื่อง

0.00

0.00

0.00

338,400.00

-100 %

0

เครื่องแฟกซ จานวน 1 เครื่อง

0.00

0.00

0.00

12,000.00

-100 %

0

ชั้นวางเอก ารเ ล็กแบบ 4 ชั้น

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

ชั้นวางเอก ารเ ล็กแบบ 4 ชั้น จานวน 6
อัน

0.00

0.00

0.00

30,000.00

-100 %

0

ชุดรับแขก จานวน 1 ชุด

0.00

0.00

15,000.00

0.00

0 %

0

ชุดรับแขกพร้อมโตะกลาง จานวน 1 ชุด

0.00

18,000.00

0.00

0.00

0 %

0

8,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

ตู้บานเลื่อนกระจก 3 ฟุต จานวน 1 ลัง

0.00

3,500.00

0.00

0.00

0 %

0

ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต จานวน 3 ลัง

0.00

12,000.00

0.00

0.00

0 %

0

ตู้บานเลื่อนทึบ 4 ฟุต จานวน 1 ลัง

0.00

3,900.00

0.00

0.00

0 %

0

ตู้เ ล็กแบบ 4 ลิ้นชัก จานวน 2 ลัง

8,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

8,400.00

-100 %

0

ตู้เก็บเอก ารชนิดตู้เ ล็กบานเลื่อนกระจก
ขนาด 4 ฟุต จานวน 2 ตู้

โตะทางานแบบเ ล็ก พร้อมกระจกปด น้า
โตะ ขนาด 4 ฟุต 4 ลิ้นชัก และเก้าอี้บุนวม
โครง ร้างเ ล็ก พนักพิงเอนได้ มีล้อ มุน
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
โตะทางานแบบเ ล็ก พร้อมกระจกปด น้า
โตะ ขนาด 5 ฟุต 7 ลิ้นชัก และเก้าอี้บุนวม
โครง ร้างเ ล็ก พนักพิงเอนได้ มีล้อ มุน

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

0.00

0.00

0.00

11,400.00

-100 %

0

โตะทางานไม้แบบขาเ ล็ก จานวน 2 ตัว

6,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โตะประชุมขนาด 8-10 ที่นั่ง พร้อมเก้าอี้
า รับประชุม

0.00

0.00

0.00

23,600.00

-100 %

0

15,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โตะผู้บริ าร จานวน 1 ตัว

0.00

26,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โตะพับอเนกประ งค

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

50,000

โตะ มูบูชา 9 จานวน 1 ชุด

0.00

28,000.00

0.00

0.00

0 %

0

พัดลมโคจรติดเพดาน 3 ใบพัด ขนาดไมน้อย
กวา 18 นิ้ว พร้อมติดตั้ง

0.00

0.00

0.00

10,200.00

-100 %

0

พัดลมอุต า กรรม จานวน 10 เครื่อง

0.00

0.00

20,000.00

0.00

0 %

0

พัดลมอุต า กรรม ชนิดติดผนัง ขนาดไม
น้อยกว้่า 26 นิ้ว พร้อมติดตั้ง

0.00

0.00

0.00

45,000.00

-100 %

0

โตะประชุมไม้แบบโตะโค้ง ขนาด 8-10 คน
จานวน 1 ตัว
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
โอนตั้งเป็นรายการใ ม เพื่อจัดซื้อเป็นเครื่อง
ปรับอากาศแบบแยก วนชนิดแขวน มีระบบ
ฟอกอากาศ ขนาดไมน้อยกวา 30000 บีทียู
พร้อมติดตั้ง จานวน 1 เครื่อง ติดตั้ง ้องทา
งานรองนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย เป็น
ครุภัณฑที่กา นดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑของ านักงบประมาณ เป็นไปตาม
นัง ือกระทรวงม าดไทยดวนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลว 16 ก.ค.2556 เป็นไป
ตาม นัง ือกระทรวงม าดไทยดวนมากที่
มท 0808.2/ว 1134 ลว 9 มิ.ย.2558 เป็นไป
ตาม นัง ือกรม งเ ริมการปกครองท้องถิ่น
ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย
.2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา ิ่งของที่
จัดเป็นวั ดุและครุภัณฑตาม ลักการจาแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณเป็น
ครุภัณฑที่ใช้ในการปฏิบัติงาน วนการงาน
านักปลัดเทศบาล

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

0.00

0.00

0.00

40,200.00

-100 %

0

เครื่องขยายเ ียงพร้อมอุปกรณ

0.00

0.00

0.00

70,000.00

-100 %

0

เครื่องถอดเทป จานวน 1 เครื่อง

0.00

19,000.00

0.00

0.00

0 %

0

ไฟฉุกเฉินชนิด ลอด LED

0.00

0.00

0.00

15,000.00

-100 %

0

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

วันที่พิมพ : 7/10/2563 15:08
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
เครื่องเ ียงพร้อมเครื่องบันทึกเทปครบชุด
จานวน 1 ชุด

0.00

0.00

0.00

200,000.00

-100 %

0

โทรทัศน ี LED TV แบบ Smart TV ขนาด
ไมน้อยกวา 55 นิ้ว พร้อมติดตั้ง

0.00

0.00

0.00

84,000.00

-100 %

0

ป้ายไฟ LED

0.00

0.00

0.00

9,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

6,500

เครื่องคอมพิวเตอรชนิดประมวลผลแบบที่ 1
จานวน 1 เครื่อง

0.00

21,900.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก า รับงาน
ประมวลผล จานวน 1 เครื่อง

0.00

0.00

21,000.00

0.00

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร า รับงาน านักงาน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

34,000

เครื่องคอมพิวเตอร า รับงาน านักงาน
จานวน 2 เครื่อง

0.00

0.00

0.00

34,000.00

-100 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร า รับงาน านักงาน
จานวน 3 เครื่อง

0.00

0.00

47,700.00

0.00

0 %

0

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร รือชนิด LED ขาว
ดา ชนิด Network แบบที่ 1

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

17,800

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว
ตู้เย็น
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร รือชนิด LED ขาว
ดา ชนิด Network แบบที่ 1 จานวน 3
เครื่อง

0.00

0.00

23,700.00

0.00

0 %

0

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร รือชนิดLED ขาวดา
ชนิด Network แบบที่ 1 จานวน 2 เครื่อง

0.00

0.00

0.00

17,800.00

-100 %

0

เครื่องพิมพเลเซอร LED ขาวดา ชนิด
Network แบบที่ 1 จานวน 1 เครื่อง

0.00

7,800.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่อง ารองไฟ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

5,000

เครื่อง ารองไฟ ขนาด 800 VA จานวน 3
เครื่อง

0.00

0.00

7,200.00

0.00

0 %

0

เครื่อง ารองไฟขนาด 800 VA จานวน 1
เครื่อง

0.00

2,700.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่อง ารองไฟขนาด 800 VA จานวน 2
เครื่อง

0.00

0.00

0.00

5,000.00

-100 %

0

150,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

193,000.00

154,800.00

146,600.00

1,431,700.00

ติดตั้งกล้องวงจรปดอาคาร านักงาน ระบบ
ดิจิตอลแบบ 16 ชอง รือ 32 ชอง
รวมค่าครุภัณฑ์

202,300
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอ ร้าง ิ่ง าธารณูปการ
โครงการปรับปรุงเพิ่มเติม ถานีขน งผู้
โดย ารจัง วัดบุรีรัมย

0.00

0.00

0.00

1,155,000.00

-100 %

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0.00

0.00

0.00

1,155,000.00

0

รวมงบลงทุน

193,000.00

154,800.00

146,600.00

2,586,700.00

202,300

17,400.00

17,400.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

17,400.00

30,000.00

0 %

30,000

รวมรายจ่ายอื่น

17,400.00

17,400.00

17,400.00

30,000.00

30,000

รวมงบรายจ่ายอื่น

17,400.00

17,400.00

17,400.00

30,000.00

30,000

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รายจายอื่น
โครงการประเมินความพึงพอใจตอผลการ
ปฏิบัติงานบริการประชาชนของเทศบาล
ประจาป

วันที่พิมพ : 7/10/2563 15:08
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนกิจการที่เป็น าธารณประโยชน

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

30,000.00

30,000.00

0 %

30,000

รวมเงินอุดหนุน

30,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000

รวมงบเงินอุดหนุน

30,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000

รวมงานบริหารทั่วไป

21,721,222.79

22,222,375.68

22,132,719.96

26,429,100.00

25,242,560

2,649,060.00

3,334,426.00

3,282,900.00

2,850,780.00

11.65 %

3,183,000

121,200.00

121,950.00

121,200.00

123,420.00

3.6 %

127,860

เงินประจาตาแ นง

85,200.00

110,410.00

100,200.00

94,200.00

9.55 %

103,200

คาจ้างลูกจ้างประจา

214,560.00

221,688.00

238,560.00

255,000.00

4.94 %

267,600

2,148.00

5,364.00

0.00

0.00

0 %

0

285,310.00

291,120.00

297,000.00

303,300.00

6.43 %

322,800

33,530.00

27,720.00

21,840.00

15,780.00

-54.37 %

7,200

3,391,008.00

4,112,678.00

4,061,700.00

3,642,480.00

โครงการ นับ นุนงบประมาณ า รับชวย
เ ลือประชาชนใ ้กับ านักงานเ ลากาชาด
จัง วัดบุรีรัมย

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิ่มตาง ๆของลูกจ้างประจา
คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

4,011,660

วันที่พิมพ : 7/10/2563 15:08
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
รวมงบบุคลากร

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

3,391,008.00

4,112,678.00

4,061,700.00

3,642,480.00

4,011,660

คาเบี้ยประชุม

12,950.00

0.00

0.00

10,000.00

0 %

10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

96,700.00

64,180.00

53,060.00

65,000.00

0 %

65,000

108,000.00

118,322.00

108,500.00

179,000.00

40.78 %

252,000

34,780.00

42,720.00

39,780.00

78,300.00

53.26 %

120,000

252,430.00

225,222.00

201,340.00

332,300.00

289,040.80

376,179.90

0.00

0.00

0 %

0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0.00

0.00

299,042.50

300,000.00

10 %

330,000

โครงการจ้างเ มาแรงงานควบคุมดูแลระบบ
เครื่องเ ียงงานประชา ัมพันธ

0.00

0.00

108,000.00

111,600.00

3.23 %

115,200

210,445.00

229,150.00

279,144.00

230,000.00

-56.52 %

100,000

32,410.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

13,370.00

13,120.00

0.00

100 %

20,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

447,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
โครงการจัดประชุมประชาคมเมืองเพื่อ
ทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาเทศบาล
โครงการจัดเวทีประชาคมเมืองเพื่อ งเ ริม
การมี วนรวมของประชาชนในการวางแผน
พัฒนาเทศบาลเมืองบุรีรัมย

วันที่พิมพ : 7/10/2563 15:08

น้า : 15/102

รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการจัดเวที ภาเมือง งเ ริมการมี วน
รวมของประชาชนในด้านการเมืองและการ
บริ ารงานของเทศบาล

0.00

0.00

1,250.00

0.00

100 %

20,000

โครงการฝึกอบรมและใ ้ความรู้การใช้งาน
คอมพิวเตอรโปรแกรมประยุกตและอินเตอร
เน็ต

0.00

2,710.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการ งเ ริมใ ้ความรู้ เกี่ยวกับการเปด
เผยข้อมูล ขาว ารของราชการ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

โครงการเ ริม ร้างความซื่อ ัตย ุจริต และ
ปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดีในการตอต้าน
การทุจริต

0.00

0.00

0.00

5,000.00

-100 %

0

โครงการเ ริม ร้างความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องผลประโยชนทับซ้อนใ ้กับพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลเมือง
บุรีรัมย

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0 %

10,000

โครงการอบรมความรู้ กฎ มายและระเบียบ
ที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ ราชการของผู้
บริ าร มาชิก ภา และพนักงาน เจ้า น้าที่

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

โครงการอบรมเ ริม ร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎ มายและระเบียบในการปฏิบัติ
งานใน น้าที่ของพนักงานและลูกจ้าง

0.00

0.00

0.00

10,000.00

-100 %

0

30,720.00

6,000.00

29,873.00

50,000.00

0 %

50,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
รวมค่าใช้สอย

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

562,615.80

627,409.90

730,429.50

716,600.00

665,200

24,902.00

44,003.00

35,330.00

65,000.00

-23.08 %

50,000

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

7,855.00

15,800.00

16,097.00

25,000.00

-40 %

15,000

วั ดุงานบ้านงานครัว

10,800.00

7,100.00

9,384.00

15,000.00

0 %

15,000

วั ดุยานพา นะและขน ง

0.00

0.00

0.00

5,000.00

200 %

15,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

1,105.20

964.83

1,353.44

10,000.00

0 %

10,000

วั ดุโฆษณาและเผยแพร

8,340.00

27,605.00

65,500.00

50,000.00

0 %

50,000

84,576.00

96,300.00

111,730.00

76,000.00

31.58 %

100,000

137,578.20

191,772.83

239,394.44

246,000.00

24,414.62

24,337.70

24,653.35

50,000.00

0 %

50,000

3,558.78

3,896.25

3,601.47

5,000.00

0 %

5,000

243,425.00

246,121.40

291,040.00

270,000.00

0.74 %

272,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

271,398.40

274,355.35

319,294.82

325,000.00

327,000

รวมงบดาเนินงาน

1,224,022.40

1,318,760.08

1,490,458.76

1,619,900.00

1,694,200

0.00

0.00

7,000.00

0.00

ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน

วั ดุคอมพิวเตอร
รวมค่าวัสดุ

255,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
คาบริการโทรศัพท
คาบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน
เก้าอี้ มุนขนาดกลาง จานวน 2 ตัว

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

เก้าอี้ มุนขนาดใ ญ จานวน 1 ตัว

0.00

0.00

4,500.00

0.00

0 %

0

เครื่องปรับอากาศ 13,000 BTU จานวน 1
เครื่อง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

23,000

เครื่องปรับอากาศ 36,000 BTU จานวน 1
เครื่อง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

47,000

เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 30,000
บีทียู จานวน 1 เครื่อง

0.00

41,000.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด
12,000 BTU จานวน 1 เครื่อง

0.00

0.00

0.00

17,000.00

-100 %

0

ชั้นวาง นัง ือและวาร ารแบบเอียง จานวน
1 ลัง

0.00

6,500.00

0.00

0.00

0 %

0

ตู้บานเลื่อนกระจกทรงเตี้ย ขนาด 4 ฟุต
จานวน 3 ลัง

0.00

0.00

0.00

12,000.00

-100 %

0

ตู้บานเลื่อนกระจกทรง ูงขนาด 4 ฟุต
จานวน 2 ลัง

0.00

0.00

0.00

15,800.00

-100 %

0

8,000.00

0.00

8,400.00

0.00

0 %

0

0.00

5,000.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

55,000

807,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

ตู้บานเลื่อนแบบกระจก จานวน 2 ลัง
ที่วาง นัง ือพิมพ จานวน 1 ตัว
ครุภัณฑยานพา นะและขน ง
รถจักรยานยนต จานวน 1 คัน
ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่องเ ียงภาค นาม จานวน 1 ชุด
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
โครงการปรับปรุงระบบเ ียงตาม าย
เทศบาลเมืองบุรีรัมย

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

0.00

0.00

0.00

424,000.00

-100 %

0

3,300,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

19,300

เครื่องคอมพิวเตอร all in one า รับ
านักงาน (ศูนยข้อมูลขาว ารฯ) จานวน 1
เครื่อง

0.00

0.00

0.00

17,000.00

-100 %

0

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก า รับงาน
ประมวลผล

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

22,000

เครื่องคอมพิวเตอร า รับงานประมวลผล

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

22,000

เครื่องคอมพิวเตอร า รับงานประมวลผล
แบบ 1 จานวน 1 เครื่อง

21,900.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร า รับงานประมวลผล
แบบที่ 2 จานวน จานวน 1 เครื่อง

0.00

29,900.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร า รับงาน านักงาน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

17,000

เครื่องคอมพิวเตอร า รับประมวลผล แบบ
ที่ 1 จานวน 1 เครื่อง

0.00

21,900.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีด มึก
พร้อมติดตั้งถัง มึกพิมพ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

22,500

ชุดรับ ัญญาณชนิดไร้ าย จานวน 58 ชุด
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
กล้องถายภาพระบบดิจิตอล
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร LED ขาวดา แบบ
Network จานวน 1 เครื่อง

0.00

7,800.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร LED ี แบบ
Network จานวน 1 เครื่อง

0.00

11,900.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องพิมพแบบฉีด มึกพร้อมติดตั้งถัง มึก
พิมพ 1 เครื่อง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

4,300

เครื่อง ารองไฟ ขนาด 1 KVA จานวน 2
เครื่อง

0.00

11,400.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่อง ารองไฟฟ้า

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

5,000

เครื่อง ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 1
เครื่อง

3,100.00

0.00

0.00

2,500.00

-100 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

4,140,000.00

135,400.00

19,900.00

488,300.00

237,100

รวมงบลงทุน

4,140,000.00

135,400.00

19,900.00

488,300.00

237,100

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ

8,755,030.40

5,566,838.08

5,572,058.76

5,750,680.00

5,942,960

3,444,180.00

3,692,842.00

4,083,010.00

4,617,120.00

5.59 %

4,875,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

67,200.00

67,200.00

67,200.00

67,200.00

0 %

67,200

เงินประจาตาแ นง

85,200.00

85,200.00

85,200.00

85,200.00

0 %

85,200

คาจ้างลูกจ้างประจา

250,140.00

258,360.00

277,920.00

297,000.00

6.43 %

316,100

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
เงินเพิ่มตาง ๆของลูกจ้างประจา

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

0.00

6,300.00

0.00

0.00

0 %

0

1,547,546.00

1,613,674.00

1,801,376.00

1,960,000.00

5.56 %

2,069,000

86,098.00

93,481.00

109,757.00

137,000.00

-13.5 %

118,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

5,480,364.00

5,817,057.00

6,424,463.00

7,163,520.00

7,531,400

รวมงบบุคลากร

5,480,364.00

5,817,057.00

6,424,463.00

7,163,520.00

7,531,400

0.00

4,350.00

14,300.00

50,000.00

0 %

50,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

192,660.00

244,700.00

219,160.00

420,000.00

-52.38 %

200,000

คาเชาบ้าน

124,850.00

105,600.00

146,700.00

216,000.00

-28.33 %

154,800

48,870.00

65,881.00

59,721.00

80,000.00

11.75 %

89,400

366,380.00

420,531.00

439,881.00

766,000.00

7,038.21

11,397.21

0.00

0.00

0 %

0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0.00

0.00

6,882.21

827,000.00

-95.16 %

40,000

โครงการจ้างเ มาแรงงานเพื่อดาเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการจัด
ซื้อจัดจ้างและการบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ.
2560

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

594,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

494,200

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

วันที่พิมพ : 7/10/2563 15:08

น้า : 21/102

รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการจ้างเ มาแรงงานเพื่อปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชี

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

216,000

โครงการบันทึกข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย ินเข้า ูระบบ าร นเทศ
ภูมิศา ตร (GIS)

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

237,600

37,988.00

62,550.00

56,658.00

130,000.00

-61.54 %

50,000

โครงการจ้างเ มาแรงงานเพื่อดาเนินการ
ตามพระราชบัญญติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ
.2560

0.00

360,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการจ้างเ มาแรงงานเพื่อดาเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการจัด
ซื้อจัดจ้างและการบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ.
2560

0.00

0.00

553,350.00

0.00

0 %

0

190,324.00

216,000.00

213,900.00

0.00

0 %

0

โครงการอบรม งเ ริมความรู้และความเข้า
ใจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ ิ่งปลูก
ร้าง พ.ศ. 2562

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

50,000

โครงการออก ารวจผู้ที่อยูในขายเ ียภาษีแต
ยังไมได้ยื่นแบบแ ดงรายการภาษี

0.00

0.00

0.00

50,000.00

0 %

50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

โครงการบันทึกข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย ินเข้า ูระบบ GIS
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
คาบารุงรักษาและซอมแซม

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

17,150.00

52,100.00

49,350.00

50,000.00

252,500.21

702,047.21

880,140.21

1,057,000.00

497,172.00

511,153.00

522,768.00

580,000.00

3.45 %

600,000

560.00

0.00

0.00

10,000.00

0 %

10,000

14,791.00

14,864.00

11,115.00

43,000.00

-65.12 %

15,000

วั ดุยานพา นะและขน ง

1,900.00

19,033.52

14,070.60

30,000.00

0 %

30,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

27,275.67

34,001.24

31,871.53

40,000.00

0 %

40,000

วั ดุโฆษณาและเผยแพร

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0 %

10,000

169,035.00

158,680.00

182,980.00

200,000.00

0 %

200,000

0.00

965.00

380.00

2,000.00

400 %

10,000

710,733.67

738,696.76

763,185.13

915,000.00

8,613.83

10,429.29

8,647.38

20,000.00

รวมค่าสาธารณูปโภค

8,613.83

10,429.29

8,647.38

20,000.00

20,000

รวมงบดาเนินงาน

1,338,227.71

1,871,704.26

2,091,853.72

2,758,000.00

2,716,800

0.00

0.00

18,000.00

0.00

รวมค่าใช้สอย

0 %

ปี 2564
50,000
1,287,600

ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
วั ดุงานบ้านงานครัว

วั ดุคอมพิวเตอร
วั ดุอื่น
รวมค่าวัสดุ

915,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการโทรศัพท

0 %

20,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน
เครื่องโทร าร จานวน 1 เครื่อง

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

เครื่องปรับอากาศ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

84,600

เครื่องปรับอากาศขนาด 32,000 BTU
จานวน 1 เครื่อง

0.00

0.00

0.00

42,300.00

-100 %

0

ชั้นวางเอก ารแบบเ ล็ก

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

ตู้บานเลื่อนแบบกระจก

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

8,000

ตู้บานเลื่อนแบบกระจก จานวน 2 ลัง

0.00

0.00

0.00

8,000.00

-100 %

0

ตู้บานเลื่อนแบบกระจกขนาด 4 ฟุต จานวน
2 ลัง

0.00

0.00

8,000.00

0.00

0 %

0

ตู้เ ล็กแบบ 2 บาน จานวน 2 ลัง

0.00

0.00

11,000.00

0.00

0 %

0

ตู้เ ล็กแบบ 2 บาน จานวน 4 ลัง

0.00

0.00

0.00

22,000.00

-100 %

0

โตะทางานพร้อมเก้าอี้ ขนาด 4 ฟุต จานวน
2 ชุด

0.00

0.00

0.00

16,800.00

-100 %

0

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

11,900.00

-100 %

0

0.00

37,900.00

0.00

0.00

0 %

0

109,500.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โตะทางานพร้อมเก้าอี้ จานวน 3 ชุด
โตะทางานพร้อมเก้าอี้ขนาด 5 ฟุต จานวน 1
ชุด
ครุภัณฑ ารวจ
เครื่องวัดระยะด้วยแ งเลเซอร จานวน 1
เครื่อง
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
เครื่องคอมพิวเตอรประมวลผลแบบ 1
จานวน 5 เครื่อง

วันที่พิมพ : 7/10/2563 15:08

น้า : 24/102

รายจ่ายจริง
ปี 2560
เครื่องคอมพิวเตอรประมวลผลแบบ 2
จานวน 1 เครื่อง

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

28,900.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร า รับงานประมวลผล
แบบที่ 1 จานวน 2 เครื่อง

0.00

43,800.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร า รับประมวลผล แบบ
ที่ 1 จานวน 5 เครื่อง

0.00

0.00

0.00

110,000.00

-100 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร า รับประมวลผลแบบที่
1

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

22,000

เครื่องพิมพเลเซอร รือ LED ขาวดา ชนิด
Network จานวน 5 เครื่อง

0.00

0.00

0.00

44,500.00

-100 %

0

เครื่องพิมพเลเซอร รือ LED ขาวดาชนิด
Network แบบที่ 1

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

8,900

เครื่อง แกนเนอร า รับงานเก็บเอก าร
ระดับศูนยบริ ารที่ 3 จานวน 1 เครื่อง

0.00

0.00

35,000.00

0.00

0 %

0

เครื่อง ารองไฟ ขนาด 800 VA จานวน 2
เครื่อง

0.00

5,400.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่อง ารองไฟขนาด 800 VA จานวน 5
เครื่อง

15,500.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

183,900.00

87,100.00

72,000.00

255,500.00

143,500

รวมงบลงทุน

183,900.00

87,100.00

72,000.00

255,500.00

143,500

รวมงานบริหารงานคลัง

7,002,491.71

7,775,861.26

8,588,316.72

10,177,020.00

10,391,700

วันที่พิมพ : 7/10/2563 15:08

น้า : 25/102

รายจ่ายจริง

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

37,478,744.90

35,565,075.02

36,293,095.44

42,356,800.00

เงินเดือนพนักงาน

372,780.00

392,700.00

412,740.00

441,360.00

4.65 %

461,880

คาจ้างลูกจ้างประจา

455,100.00

470,160.00

495,720.00

529,680.00

4.96 %

555,960

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

344,427.00

224,400.00

324,000.00

432,000.00

0 %

432,000

43,036.00

24,932.00

36,000.00

48,000.00

0 %

48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

1,215,343.00

1,112,192.00

1,268,460.00

1,451,040.00

1,497,840

รวมงบบุคลากร

1,215,343.00

1,112,192.00

1,268,460.00

1,451,040.00

1,497,840

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

229,550.00

299,560.00

399,975.00

360,000.00

0 %

360,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

104,000.00

65,160.00

90,540.00

80,000.00

0 %

80,000

คาเชาบ้าน

38,500.00

42,000.00

57,000.00

72,000.00

0 %

72,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

24,991.00

13,180.00

5,880.00

10,000.00

30 %

13,000

397,041.00

419,900.00

553,395.00

522,000.00

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป

ยอดต่าง (%)

ปี 2564
41,577,220

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมค่าตอบแทน

525,000

วันที่พิมพ : 7/10/2563 15:08
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

966,240.00

777,600.00

0.00

0.00

0 %

0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0.00

0.00

5,800.00

10,000.00

50 %

15,000

โครงการจ้างเ มาจัดความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง/การจัดการจราจรและการ
ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย ินในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย

0.00

0.00

812,000.00

900,000.00

-100 %

0

โครงการจ้างเ มาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน
จัดการจราจรความปลอดภัยในเขตเทศบาล

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

927,000

1,200.00

110,280.00

140,732.00

151,400.00

-6.61 %

141,400

103,358.50

19,246.50

42,450.00

20,000.00

0 %

20,000

1,070,798.50

907,126.50

1,000,982.00

1,081,400.00

วั ดุ านักงาน

7,820.00

9,332.00

9,825.00

10,000.00

0 %

10,000

วั ดุยานพา นะและขน ง

3,480.00

3,480.00

0.00

10,000.00

0 %

10,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

51,514.60

34,022.74

32,311.60

30,000.00

33.33 %

40,000

วั ดุโฆษณาและเผยแพร

15,550.00

0.00

0.00

10,000.00

0 %

10,000

0.00

2,850.00

8,700.00

10,000.00

0 %

10,000

78,364.60

49,684.74

50,836.60

70,000.00

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

1,103,400

ค่าวัสดุ

วั ดุคอมพิวเตอร
รวมค่าวัสดุ

80,000

วันที่พิมพ : 7/10/2563 15:08
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
รวมงบดาเนินงาน

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

1,546,204.10

1,376,711.24

1,605,213.60

1,673,400.00

1,708,400

กล้องวงจรปด จานวน 95 ตัว

0.00

0.00

0.00

10,000,000.00

-100 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร า รับงาน านักงาน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

17,000

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร รือชนิด LED ขาว
ดา ชนิด Network แบบที่ 1

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

8,900

เครื่องพิมพเลเซอร รือ LED ี ชนิด
Network แบบที่ 1 จานวน 1 เครื่อง

0.00

0.00

0.00

10,000.00

-100 %

0

เครื่อง ารองไฟ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

2,500

รวมค่าครุภัณฑ์

0.00

0.00

0.00

10,010,000.00

28,400

รวมงบลงทุน

0.00

0.00

0.00

10,010,000.00

28,400

รวมงานเทศกิจ

2,761,547.10

2,488,903.24

2,873,673.60

13,134,440.00

3,234,640

2,334,346.00

2,473,440.00

2,608,620.00

2,001,860.00

-0.09 %

2,000,000

252,120.00

263,100.00

282,300.00

295,880.00

7.88 %

319,200

2,520.00

6,300.00

0.00

0.00

0 %

0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
คาจ้างลูกจ้างประจา
เงินเพิ่มตาง ๆของลูกจ้างประจา

วันที่พิมพ : 7/10/2563 15:08
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
คาตอบแทนพนักงานจ้าง

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

1,959,995.00

1,898,610.00

1,915,800.00

1,871,260.00

-9.37 %

1,696,000

184,186.00

145,548.00

123,210.00

110,100.00

-1.91 %

108,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

4,733,167.00

4,786,998.00

4,929,930.00

4,279,100.00

4,123,200

รวมงบบุคลากร

4,733,167.00

4,786,998.00

4,929,930.00

4,279,100.00

4,123,200

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

107,960.00

27,800.00

0.00

103,150.00

-80.61 %

20,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

127,240.00

58,640.00

105,590.00

69,300.00

-17.75 %

57,000

235,200.00

86,440.00

105,590.00

172,450.00

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0.00

0.00

199,292.10

5,000.00

0 %

5,000

โครงการจ้างเ มาบุคคลภายนอก นับ นุน
งานป้องกัน

0.00

0.00

0.00

476,000.00

33.19 %

634,000

93,204.00

477,542.00

285,322.00

83,850.00

-52.3 %

40,000

310,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

28,800.00

19,200.00

0.00

0 %

0

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมค่าตอบแทน

77,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
ค่าใช้จายในการเดินทางไปราชการ
คาเบี้ยเลี้ยง อปพร.
โครงการติดตั้งถังเคมีดับเพลิงในเขตเทศบาล
เมืองบุรีรัมย

วันที่พิมพ : 7/10/2563 15:08

น้า : 29/102

รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการประชา ัมพันธ งเ ริมความรู้ด้าน
การป้องกันและบรรเทา าธารณภัย

6,000.00

1,400.00

6,000.00

10,000.00

0 %

10,000

โครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและ
บรรเทา าธารณภัย

0.00

0.00

0.00

6,000.00

66.67 %

10,000

โครงการฝึกอบรมทบทวน/เ ริมทักษะการ
ปฏิบัติงานของ มาชิก อปพร.

960.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการฝึกอบรมทบทวน/เ ริม ร้างทักษะ
การปฏิบัติงานของ มาชิก อปพร.

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0 %

5,000

โครงการฝึกอบรมทบทวนเ ริม ร้างทักษะ
การปฏิบัติงานเจ้า น้าที่ป้องกัน/พนักงานดับ
เพลิง

0.00

17,357.40

19,680.02

1,000.00

1,900 %

20,000

โครงการฝึกอบรมทบทวนเ ริม ร้างทักษะ
การปฏิบัติงานเจ้า น้าที่ป้องกันและ
พนักงานดับเพลิง

16,150.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการฝึกอบรมเ ริม ร้างความรู้ด้านการ
ป้องกันและบรรเทา าธารณภัยแกเด็กและ
เยาวชน

29,850.00

29,151.67

27,250.38

10,000.00

0 %

10,000

โครงการฝึกอบรมเ ริม ร้างความรู้ด้านการ
ป้องกันและบรรเทา าธารณภัยแกประชาชน
ในเขตเทศบาล

0.00

0.00

9,849.81

1,000.00

1,900 %

20,000

วันที่พิมพ : 7/10/2563 15:08

น้า : 30/102

รายจ่ายจริง
ปี 2560
โครงการฝึกอบรมเ ริม ร้างความรู้ด้านการ
ป้องกันและบรรเทา าธารณภัยแกประชาชน
ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

25,970.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

375,670.00

267,795.00

319,850.00

481,800.00

-37.73 %

300,000

857,804.00

822,046.07

886,444.31

1,079,650.00

49,156.00

34,952.00

29,462.00

20,000.00

25 %

25,000

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

2,680.00

0.00

6,153.00

30,000.00

-66.67 %

10,000

วั ดุงานบ้านงานครัว

48,435.00

34,982.00

28,048.00

20,000.00

0 %

20,000

วั ดุกอ ร้าง

19,062.00

5,057.00

21,985.00

20,000.00

-50 %

10,000

วั ดุยานพา นะและขน ง

58,515.00

31,690.00

29,330.00

25,000.00

0 %

25,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

239,494.57

211,826.50

276,384.06

428,000.00

-41.59 %

250,000

วั ดุโฆษณาและเผยแพร

0.00

0.00

720.00

10,000.00

0 %

10,000

วั ดุเครื่องแตงกาย

42,000.00

75,000.00

36,000.00

46,000.00

-13.04 %

40,000

วั ดุคอมพิวเตอร

15,740.00

3,915.00

12,534.00

20,000.00

0 %

20,000

วั ดุเครื่องดับเพลิง

170,250.00

122,350.00

74,000.00

60,000.00

316.67 %

250,000

645,332.57

519,772.50

514,616.06

679,000.00

1,307.25

1,479.02

1,586.79

3,000.00

คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

1,054,000

ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน

รวมค่าวัสดุ

660,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการโทรศัพท

0 %

3,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
คาบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)
0 %

ปี 2564

6,944.30

7,575.60

7,575.60

10,000.00

10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

8,251.55

9,054.62

9,162.39

13,000.00

13,000

รวมงบดาเนินงาน

1,746,588.12

1,437,313.19

1,515,812.76

1,944,100.00

1,804,000

เก้าอี้ทางานปรับโช้คมีพนักพิง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

4,500

เครื่องปรับอากาศ จานวน 1 เครื่อง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

47,000

เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 30,000
บีทียู จานวน 1 เครื่อง

0.00

0.00

39,900.00

0.00

0 %

0

เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังขนาด 12,000
บีทียู จานวน 1 เครื่อง

0.00

0.00

15,900.00

0.00

0 %

0

ชั้นวางเอก ารเ ล็กแบบ 4 ชั้น จานวน 2
อัน

0.00

0.00

0.00

10,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

2,500,000

0.00

14,000.00

0.00

0.00

0 %

0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน

ครุภัณฑยานพา นะและขน ง
รถยนตดับเพลิงอเนกประ งคแบบปคอัพ
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
กล้องถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จานวน 1 ตัว
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ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง
เครื่องชวย ายใจแบบอัดอากาศ จานวน 6
ชุด

700,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่อง ูบน้าดับเพลิงชนิด าบ าม จานวน 1
เครื่อง

0.00

0.00

490,000.00

0.00

0 %

0

เครื่องอัดผงเคมีถังดับเพลิง จานวน 1 เครื่อง

0.00

39,000.00

0.00

0.00

0 %

0

ชุดอลูมิไนซ จานวน 2 ชุด

0.00

0.00

0.00

120,000.00

300 %

480,000

เครื่องคอมพิวเตอร า รับงานประมวลผล
แบบที่ 1 จานวน 1 เครื่อง

0.00

21,900.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร า รับงาน านักงาน
จานวน 1 เครื่อง

0.00

0.00

0.00

17,000.00

-100 %

0

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร LED ขาวดา ชนิด
Network แบบที่ 1 จานวน 1 เครื่อง

0.00

7,800.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร รือชนิด LED ขาว
ดา ชนิด Network แบบที่ 1 จานวน 1
เครื่อง

0.00

0.00

0.00

8,900.00

-100 %

0

เครื่อง ารองไฟ ขนาด 800 VA จานวน 1
เครื่อง

0.00

0.00

0.00

2,500.00

-100 %

0

เครื่อง ารองไฟขนาด 800 VA จานวน 1
เครื่อง

0.00

2,700.00

0.00

0.00

0 %

0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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รวมค่าครุภัณฑ์
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ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

700,000.00

85,400.00

545,800.00

158,400.00

3,031,500

115,000.00

0.00

0.00

0.00

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

115,000.00

0.00

0.00

0.00

0

รวมงบลงทุน

815,000.00

85,400.00

545,800.00

158,400.00

3,031,500

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

7,294,755.12

6,309,711.19

6,991,542.76

6,381,600.00

8,958,700

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

10,056,302.22

8,798,614.43

9,865,216.36

19,516,040.00

12,193,340

1,885,293.00

2,174,940.00

2,633,680.00

3,065,600.00

5.69 %

3,240,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

72,800.00

67,200.00

107,900.00

89,600.00

-25 %

67,200

เงินประจาตาแ นง

29,200.00

18,000.00

55,300.00

152,400.00

11.81 %

170,400

เงินวิทยฐานะ

61,600.00

67,200.00

67,200.00

67,200.00

0 %

67,200

1,039,560.00

1,061,640.00

1,081,320.00

1,139,800.00

2.65 %

1,170,000

27,840.00

23,940.00

20,940.00

18,000.00

-1 %

17,820

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

3,116,293.00

3,412,920.00

3,966,340.00

4,532,600.00

4,732,620

รวมงบบุคลากร

3,116,293.00

3,412,920.00

3,966,340.00

4,532,600.00

4,732,620

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอ ร้าง ิ่ง าธารณูปโภค
โครงการติดตั้งเครื่อง ูบน้าเพื่อการดับเพลิง

0 %

0

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0 %

5,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0.00

4,200.00

16,660.00

30,000.00

0 %

30,000

149,700.00

177,000.00

197,000.00

225,700.00

1.91 %

230,000

9,720.00

10,520.00

44,410.00

60,000.00

5 %

63,000

159,420.00

191,720.00

258,070.00

320,700.00

7,785.32

3,892.66

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

25,292.66

92,000.00

-89.13 %

10,000

1,036,471.00

950,539.90

463,712.00

650,000.00

-23.08 %

500,000

80,857.50

68,397.00

44,258.00

30,000.00

66.67 %

50,000

1,125,113.82

1,022,829.56

533,262.66

772,000.00

169,858.00

149,997.00

229,252.00

200,000.00

-60 %

80,000

8,663.00

24,997.00

28,270.00

20,000.00

0 %

20,000

10,291.90

0.00

0.00

10,000.00

0 %

10,000

คาเชาบ้าน
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

328,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

560,000

ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน
วั ดุงานบ้านงานครัว
วั ดุยานพา นะและขน ง
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วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

50,831.05

29,667.28

58,939.73

69,000.00

-27.54 %

50,000

วั ดุโฆษณาและเผยแพร

0.00

9,794.00

0.00

0.00

0 %

0

89,830.00

59,198.00

59,510.00

100,000.00

0 %

100,000

329,473.95

273,653.28

375,971.73

399,000.00

7,014.92

6,135.38

5,643.18

20,000.00

รวมค่าสาธารณูปโภค

7,014.92

6,135.38

5,643.18

20,000.00

20,000

รวมงบดาเนินงาน

1,621,022.69

1,494,338.22

1,172,947.57

1,511,700.00

1,168,000

เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด
18,000 บีทียู

0.00

0.00

0.00

63,000.00

-100 %

0

เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง จานวน 1
เครื่อง

0.00

0.00

21,000.00

0.00

0 %

0

ชั้นวางเอก ารเ ล็กแบบ 4 ชั้น จานวน 7
ชุด

0.00

0.00

0.00

35,000.00

-100 %

0

ตู้บานเลื่อนกระจก 3 ฟุต จานวน 4 ลัง

0.00

14,000.00

0.00

0.00

0 %

0

ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต จานวน 6 ลัง

0.00

24,000.00

0.00

0.00

0 %

0

ตู้เ ล็ก 4 ลิ้นชัก จานวน 4 ลัง

0.00

16,000.00

0.00

0.00

0 %

0

วั ดุคอมพิวเตอร
รวมค่าวัสดุ

260,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการโทรศัพท

0 %

20,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน
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โตะทางานพร้อมเก้าอี้ จานวน 2 ชุด

0.00

13,400.00

0.00

0.00

0 %

0

โตะวางคอมพิวเตอร จานวน 2 ตัว

0.00

5,800.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

51,000.00

-100 %

0

คอมพิวเตอรโน็ตบุก 1 เครื่อง เครื่องพิมพ
เลเซอร 1 เครื่อง เครื่อง ารองไฟ
3 เครื่อง

0.00

0.00

0.00

38,400.00

-100 %

0

คอมพิวเตอรโนตบุค จานวน 1 เครื่อง

0.00

0.00

21,000.00

0.00

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร า รับงานประมวลแบบ
ที่ 1

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

22,000

เครื่องคอมพิวเตอร า รับงานประมวลผล
แบบที่ 1

0.00

0.00

0.00

44,000.00

-100 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร า รับงานประมวลผล
แบบที่ 1 จานวน 1 เครื่อง

0.00

0.00

0.00

22,000.00

-100 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร า รับงานประมวลผล
แบบที่ 1 จานวน 2 เครื่อง

0.00

43,800.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร LED ขาวดา ชนิด
Network แบบที่ 1 จานวน 2 เครื่อง

0.00

15,600.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องพิมพแบบฉีด มึกพร้อมติดตั้งถัง มึก
พิมพ (Ink Tank Printer)

0.00

0.00

0.00

12,900.00

-100 %

0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
กล้องถายรูป จานวน 1 เครื่อง
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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เครื่องพิมพเลเซอร LED ี จานวน 1 เครื่อง

0.00

0.00

0.00

10,000.00

-100 %

0

เครื่องพิมพเลเซอร รือ LED ขาวดา ชนิด
Network แบบที่ 1

0.00

0.00

0.00

8,900.00

-100 %

0

เครื่องพิมพเลเซอร รือ LED ขาวดา ชนิด
Network

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

8,900

เครื่อง แกนเนอร า รับงานเก็บเอก าร
ระดับศูนยบริ ารที่ 3 จานวน 1 เครื่อง

0.00

0.00

35,000.00

0.00

0 %

0

เครื่อง ารองไฟ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

2,500

เครื่อง ารองไฟ ขนาด 800 VA

0.00

0.00

0.00

5,000.00

-100 %

0

เครื่อง ารองไฟขนาด 800 Va จานวน 1
เครื่อง

0.00

0.00

0.00

2,500.00

-100 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0.00

132,600.00

77,000.00

292,700.00

33,400

รวมงบลงทุน

0.00

132,600.00

77,000.00

292,700.00

33,400

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

4,737,315.69

5,039,858.22

5,216,287.57

6,337,000.00

5,934,020

60,443,218.00

60,717,377.00

65,173,435.00

69,530,100.00

11.44 %

77,485,900

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

4,336,354.00

5,686,750.00

6,331,150.00

7,680,165.00

-3.02 %

7,448,400

เงินวิทยฐานะ

6,885,212.00

7,645,460.00

8,707,499.00

9,791,600.00

0.95 %

9,884,400

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
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คาจ้างลูกจ้างประจา

ประมาณการ
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ปี 2563

ยอดต่าง (%)
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364,920.00

382,414.00

408,060.00

430,000.00

4.31 %

448,520

7,200.00

1,406.00

0.00

0.00

100 %

15,130

3,310,979.00

3,518,044.00

4,093,064.00

4,454,130.00

3.72 %

4,619,650

438,682.00

447,132.00

521,504.00

553,780.00

-9.71 %

500,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

75,786,565.00

78,398,583.00

85,234,712.00

92,439,775.00

100,402,000

รวมงบบุคลากร

75,786,565.00

78,398,583.00

85,234,712.00

92,439,775.00

100,402,000

95,000.00

169,600.00

276,200.00

244,800.00

0 %

244,800

0.00

0.00

0.00

4,800.00

-100 %

0

95,000.00

169,600.00

276,200.00

249,600.00

723,220.55

388,995.85

0.00

0.00

0 %

0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0.00

0.00

29,865.00

866,400.00

8.91 %

943,600

โครงการจ้างเ มาแรงงาน รือจ้าง
เ มาบริการของกองการศึกษา

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

956,400

โครงการจ้างเ มาแรงงาน รือจ้างเ มา
บุคคลภายนอกปฏิบัติงานใน ถานศึกษา
ังกัดเทศบาล

0.00

0.00

479,400.00

0.00

0 %

0

เงินเพิ่มตาง ๆของลูกจ้างประจา
คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

244,800

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
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ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในการจัดกิจกรรมของศูนยการ
เรียนรู้ด้านการทองเที่ยว ถานศึกษาใน ังกัด
อปท.

0.00

0.00

0.00

1,000.00

-100 %

0

คาใช้จายในโครงการจัด อบประเมิน
มรรถนะของผู้เรียนชั้นประถมและมัธยม
ศึกษา

24,395.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการเข้าคายทางวิชาการนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาใน ถานศึกษาใน ังกัดเทศบาล

80,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการแขงขันกีฬานักเรียนปฐมวัยเกม
ถานศึกษาใน ังกัดเทศบาล

39,929.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการแขงขันกีฬานักเรียนปฐมวัยเกม
ถานศึกษา ังกัดเทศบาล

0.00

0.00

39,320.00

20,000.00

100 %

40,000

โครงการแขงขันนักเรียนคนเกงของโรงเรียน
ท้องถิ่น

92,888.00

54,964.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเยาวชน

0.00

0.00

0.00

100.00

14,900 %

15,000

โครงการจัดกิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตร
แกนักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับและการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน ังกัดเทศบาล

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

โครงการจัดกิจกรรมเยาวชน ัมพันธ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแกนัก
เรียนจบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโรงเรียน ังกัดเทศบาลเมือง
บุรีรัมย

0.00

30,000.00

0.00

50,000.00

0 %

50,000

โครงการจัด งนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬานักเรียน อปท.

0.00

909,955.00

949,465.00

830,000.00

-15.66 %

700,000

582,409.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการจัด อบเตรียมความพร้อมนักเรียน
เข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที 1 (พรี ม.1)

0.00

29,370.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการจัด อบเตรียมความพร้อมนักเรียน
เข้าศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 (Pre ม.1)

29,500.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

25,070.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการจัด งนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬานักเรียนองคกรปกครอง วนท้องถิ่นภาค
ตะวันออกเฉียงเ นือ

โครงการจัด อบประเมิน มรรถนะของผู้
เรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการติดตามและประเมินผลการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่นระดับภาค (ภาคจะวันออกและ
จัง วัดนครราช ีมา บุรีรัมย ุรินทร
ศรี ะเกษ) า รับจายเป็นคาใช้จายตาง ๆ
เชน คาเชา-คาจัด ถานที่ คาใช้จายในพิธี
เปด-ปดการอบรม คาอา าร คาอา ารวาง
และเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาวั ดุ
อุปกรณ คาจ้างเ มายานพา นะ คาจ้าง
เ มาที่พัก และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดโครงการ

0.00

997,430.50

0.00

0.00

0 %

0

โครงการบริ ารศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองบุรีรัมย

99,856.00

145,062.76

88,393.00

70,000.00

42.86 %

100,000

โครงการประกาศเกียรติคุณบุคลากรที่ไมมี
วันลา

4,500.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการประกาศเกียรติคุณบุคลากรที่ไมมี
วันลาในรอบป

0.00

2,100.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการประชุมคณะกรรมการประ านงาน
วิชาการการศึกษาท้องถิ่น ังกัดเทศบาลเมือง
บุรีรัมย

0.00

48,040.00

49,776.00

0.00

0 %

0

39,510.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการประชุม ัมมนาคณะกรรมการ
ประ านงานวิชาการศึกษาท้องถิ่น ังกัด
เทศบาลเมืองบุรีรัมย
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการประชุม ัมมนาเชิงปฏิบัติการดาเนิน
งานประกันคุณภาพการศึกษาของ ถาน
ศึกษา ังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย

0.00

0.00

0.00

49,000.00

2.04 %

50,000

โครงการประชุม ัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนา
และยกระดับผล ัมฤทธิ์ทางการเรียนของนัก
เรียนเทศบาลเมืองบุรีรัมย

93,260.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการประชุม ัมมนา รุปผลการปฏิบั่ติ
งานแ ดงผลงานทางการศึกษาและเชิดชู
เกียรติพนักงานครู/บุคลากรทางการศึกษาใน
ังกัดฯ

0.00

0.00

0.00

99,000.00

1.01 %

100,000

โครงการประเมินคุณภาพภายในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0 %

10,000

โครงการประเมินคุณภาพภายใน ถานศึกษา
ังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย

0.00

19,620.00

19,480.00

0.00

0 %

0

โครงการพัฒนาครูต้นแบบด้านการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21

0.00

0.00

915,705.00

93,000.00

-13.98 %

80,000

โครงการพัฒนาครูผ้่ดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย

0.00

0.00

0.00

21,000.00

-100 %

0

โครงการพัฒนาครูอา า อนเด็กด้อยโอกา

0.00

0.00

0.00

6,000.00

0 %

6,000

โครงการรณรงคป้องกันและแก้ไขปัญ ายา
เ พติดใน ถานศึกษา

0.00

0.00

0.00

12,000.00

-100 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)
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โครงการรวมประกวดแขงขันทักษะทาง
วิชาการในงานม กรรมการจัดการศึกษาท้อง
ถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเ นือ รือเป็น
เจ้าภาพ

268,210.00

264,435.00

332,749.00

2,500.00

11,900 %

300,000

โครงการรวมประกวดแขงขันทักษะทาง
วิชาการในงานม กรรมจัดการศึกษาท้องถิ่น
ระดับประเทศ

0.00

214,120.00

108,992.00

4,600.00

5,334.78 %

250,000

โครงการรักการอานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองบุรีรัมย

0.00

0.00

0.00

5,000.00

100 %

10,000

โครงการ งเ ริมการจัดกระบวนการเรียน
การ อนการบริ ารตาม ลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง" ถานศึกษาพอเพียง ู
ศูนยการเรียนรู้"

0.00

0.00

0.00

300,000.00

-100 %

0

โครงการ งเ ริมนิ ัยรักการอาน

0.00

100,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการ งเ ริมและ นับ นุนกีฬาเด็กและ
เยาวชนท้องถิ่น

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

โครงการ งเ ริมและ นับ นุนกีฬาเด็กและ
เยาวชนในท้องถิ่น

0.00

0.00

0.00

20,000.00

-100 %

0

โครงการ งเ ริม ถานศึกษาที่จัดทาแผน
พัฒนาการศึกษาดีเดน

0.00

0.00

0.00

50,000.00

-100 %

0

โครงการ งเ ริม ุขภาพในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย

0.00

0.00

0.00

15,000.00

-100 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
โครงการ นับ นุนคาใช้จายในการบริ าร
ถานศึกษา

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

41,613,446.00

41,677,496.00

41,951,897.00

45,087,595.00

1.54 %

45,783,900

โครงการ ร้างแและพัฒนาเครือขายการจัด
ทาแผนและงบประมาณทางการศึกษาของ
องคกรปกครอง วนท้องถิ่นและ ถานศึกษา
ใน ังกัด ระดับภาคตะวันนออก กลุมที่2

0.00

262,356.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการ ร้างภูมิคุ้มกันยาเ พติดเด็กและ
เยาวชนนอก ถานศึกษา

0.00

0.00

199,600.00

200,000.00

-100 %

0

โครงการ วนผักคอนโดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองบุรีรัมย

0.00

0.00

0.00

3,000.00

-100 %

0

โครงการอบรม ัมมนาคณะกรรมการ ภานัก
เรียนโรงเรียนใน ังกัดเทศบาล

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

5,000

โครงการอบรม ัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะ
กรรมการประ านงานวิชาการการจัดการ
ศึกษาท้องถ่น ังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย

0.00

0.00

0.00

50,000.00

60 %

80,000

โครงการอบรม ัมมนาเชิงปฏิบัติการและ
ศึกษาดูงานพนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย

0.00

0.00

0.00

253,000.00

97.63 %

500,000

โครงการอบรม ัมมนาและศึกษาดูงานการ
จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของคณะ
กรรมการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของ
กองการศึกษา ังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย

0.00

0.00

0.00

50,000.00

60 %

80,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
โครงการอบรม ัมมนาและศึกษาเรียนรู้ด้าน
นวัตกรรมทางการศึกษาพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

0.00

984,203.00

94,755.00

0.00

0 %

0

38,700.00

0.00

400.00

30,000.00

900 %

300,000

43,759,823.55

46,153,218.11

45,259,797.00

48,198,195.00

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

80,000

วั ดุงานบ้านงานครัว

0.00

0.00

0.00

243,000.00

-95.88 %

10,000

คาอา ารเ ริม (นม)

8,551,728.70

8,297,565.84

8,259,647.84

10,575,480.00

-3.92 %

10,161,060

วั ดุกอ ร้าง

0.00

0.00

0.00

53,500.00

-81.31 %

10,000

วั ดุยานพา นะและขน ง

0.00

0.00

0.00

121,900.00

-100 %

0

วั ดุวิทยาศา ตร รือการแพทย

0.00

0.00

0.00

318,840.00

-93.73 %

20,000

วั ดุการเกษตร

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

วั ดุโฆษณาและเผยแพร

0.00

0.00

0.00

11,000.00

-100 %

0

วั ดุกีฬา

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

วั ดุการศึกษา

0.00

0.00

0.00

266,050.00

-95.87 %

11,000

วั ดุดนตรี

0.00

0.00

0.00

17,600.00

-100 %

0

8,551,728.70

8,297,565.84

8,259,647.84

11,607,370.00

615,034.17

626,654.82

619,445.81

500,000.00

คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

50,389,900

ค่าวัสดุ

รวมค่าวัสดุ

10,312,060

ค่าสาธารณูปโภค
คาน้าประปา คาน้าบาดาล

0 %

500,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
คาบริการโทรศัพท

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)
-50 %

ปี 2564

21,268.83

24,216.41

24,580.41

50,000.00

25,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

636,303.00

650,871.23

644,026.22

550,000.00

525,000

รวมงบดาเนินงาน

53,042,855.25

55,271,255.18

54,439,671.06

60,605,165.00

61,471,760

เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด
18,000 BTU จานวน 6 เครื่อง

0.00

126,000.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง จานวน 5
เครื่อง

0.00

0.00

85,000.00

0.00

0 %

0

ตู้เก็บเอก าร จานวน 4 ลัง

0.00

0.00

0.00

17,700.00

-100 %

0

ตู้เ ล็กเก็บเอก ารและ ื่ออุปกรณ จานวน 5
ลัง

0.00

20,000.00

0.00

0.00

0 %

0

ตู้เ ล็กประตู 2 บาน จานวน 16 ลัง

0.00

0.00

0.00

88,000.00

-100 %

0

โตะครูพร้อมเก้าอี้ จานวน 20 ชุด

0.00

0.00

0.00

70,000.00

-100 %

0

โตะทางานพร้อมเก้าอี้ จานวน 2 ชุด

0.00

13,400.00

0.00

0.00

0 %

0

80,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน

โตะอา ารพร้อมม้านั่ง า รับนักเรียน
จานวน 20 ชุด

วันที่พิมพ : 7/10/2563 15:08
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ถังเก็บน้าแบบไฟฟเบอรกลา ขนาดความจุ
2,000ลิตร จานวน 28 ถัง

0.00

0.00

0.00

232,400.00

-100 %

0

ถังน้าแบบ แตนเล จานวน 1 ถัง

0.00

0.00

0.00

8,700.00

-100 %

0

พัดลมโคจรขนาดใบพัด 14 นิ้ว จานวน 50
ตัว

0.00

0.00

0.00

50,000.00

-100 %

0

พัดลมอุต า กรรม 2 ใบพัดติดผนังขนาด
26 นิ้ว จานวน 12 ตัว

0.00

0.00

0.00

52,920.00

-100 %

0

กระดานไวทบอรด

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

12,000

เก้าอี้เลคเซอร

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

190,000

เก้าอี้แลคเชอร จานวน 200 ตัว

0.00

0.00

0.00

180,000.00

-100 %

0

119,800.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องเลนบ้านน้อย 2 ชั้น 1 ชุด

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

49,300

ชุดกระดานลื่นกระตายพาชูต 1 ชุด

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

6,300

ชุดกระดานลื่นยีราฟพาชูต 1 ชด

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

6,300

ชุดโตะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

474,100

ชุดโตะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา
จานวน 400 ชุด

0.00

0.00

0.00

616,000.00

-100 %

0

ชุดโตะเก้าอี้โรงอา าร

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

84,000

ชุดโตะอา ารพร้อมเก้าอี้ จานวน 30 ชุด

0.00

0.00

0.00

72,000.00

-100 %

0

ครุภัณฑการศึกษา

เก้าอี้แลคเชอร น้าโฟเมก้า จานวน 200 ตัว

วันที่พิมพ : 7/10/2563 15:08
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
โตะและเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา
จานวน 400 ตัว

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

279,600.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องตัด ญ้าแบบข้อแข็ง จานวน 2 เครื่อง

0.00

19,000.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องตัด ญ้าแบบเข็น จานวน 1 เครื่อง

0.00

13,000.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่อง ูบน้าแบบ อยโขง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

11,000

เครื่องขยายเ ียง จานวน 1 ชุด

0.00

86,500.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องขยายเ ียงขนาด 100 วัตต จานวน 2
ชุด

0.00

0.00

0.00

38,000.00

-100 %

0

เครื่องขยายเ ียงขนาด 5,000 วัตต จานวน
1 ชุด

0.00

0.00

0.00

86,500.00

-100 %

0

86,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องฉายโปรเจคเตอร จานวน 2 เครื่อง

0.00

60,600.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จานวน 1 เครื่อง

0.00

0.00

0.00

20,800.00

-100 %

0

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA
จานวน 3 เครื่อง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

88,600

เครื่องรับโทรทัศน (LED TV) ขนาด 55 นิ้ว
จานวน 2 เครื่อง

0.00

0.00

0.00

36,400.00

-100 %

0

ครุภัณฑการเกษตร

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องเ ียง 1 ชุด
เครื่องเ ียง จานวน 1 ชุด
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

วันที่พิมพ : 7/10/2563 15:08
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

จอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟ้า จานวน 1
เครื่อง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

24,300

จอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟ้าขนาดเ ้นทแยง
มุม 120 นิ้ว จานวน 1 จอ

0.00

0.00

0.00

13,100.00

-100 %

0

จอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟ้าขนาดเ ้นทแยง
มุม 150 นิ้ว จานวน 2 จอ

0.00

0.00

0.00

43,600.00

-100 %

0

โทรทัศน LED แบบ Smart TV จานวน 7
เครื่อง

0.00

0.00

59,500.00

0.00

0 %

0

โทรทัศนแอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

273,000

กล้องจุลทัศนงาน อน 2 ตา

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

97,500

กล้องจุลทัศนชนิดกระบอกคู

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

57,000

ชุถดกล้องถายภาพความร้อนเทอรโมน แกน
จานวน 2 ชุด เครื่องวัดอุณ ภูมิอินฟาเรด
จานวน 11 เครื่อง

0.00

0.00

0.00

499,690.00

-100 %

0

โมเดลความ ัมพันธระ วาง ายตา

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

6,350

เครื่องกรองน้า RO

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

18,900

เครื่องกรองน้าระบบกรองขนาด 3 ถัง 6,000
ลิตร จานวน 2 เครื่อง

0.00

0.00

0.00

178,000.00

-100 %

0

เครื่องกรองน้า แตนเล

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

65,500

ครุภัณฑวิทยาศา ตร รือการแพทย

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

วันที่พิมพ : 7/10/2563 15:08
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
เครื่องกรองน้า แตนเล ขนาด 8 นิ้ว
จานวน 2 เครื่อง

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

0.00

0.00

0.00

126,000.00

-100 %

0

12,500.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

21,800

9,500.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องปัมน้า จานวน 1 เครื่อง

0.00

0.00

0.00

34,300.00

-100 %

0

ตู้ทาน้าเย็นขนาด 4 ัวกอก จานวน 1 ชุด

0.00

19,400.00

0.00

0.00

0 %

0

ตู้ทาน้าเย็นแบบ 4 ัวกอก จานวน 1 เครื่อง

0.00

0.00

0.00

25,000.00

-100 %

0

ตู้ทาน้าเย็นแบบ 6 ัวกอก จานวน 2 เครื่อง

0.00

0.00

0.00

67,600.00

-100 %

0

ถังน้า แตนเล 3 ัวกอก

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

100,000

เครื่องตัด ญ้าชนิดล้อเข็นเบนซิน ขนาด 1.5
แรงม้า จานวน 1 เครื่อง
เครื่องตัด ญ้าแบบข้อออน
เครื่องตัด ญ้าแบบ ะพาย ลัง ชนิดก้านแข็ง
จานวน 1 เครื่อง
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ครุภัณฑดนตรีและนาฏศิลป์
1. ทรัมเป็ด พร้อมกลอง 2 ตัว
2.มารชชิ่งเมโลโฟน พร้อมกลอง 2 ตัว
3.กลองใ ญฟวเจอร ขนาด 22 นิ้วพร้อม
อุปกรณ 1 ใบ
4.กลองใ ญฟวเจอร ขนาด 24 นิ้วพร้อม
อุปกรณ 1 ใบ
5.กลอง แนร ขนาด 14 นิ้วพร้อมอุปกรณ 1
ใบ
6.ฉาบแดนแถว AA ขนาด 16 นิ้ว 1 คู

0.00

0.00

0.00

182,400.00

-100 %

0

คอมพิวเตอร All In One

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

460,000

เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา (โนตบุค)

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

22,000

เครื่องคอมพิวเตอร า รับงานประมวลผล
แบบที่ 1 จานวน 2 เครื่อง

0.00

43,800.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร า รับงาน านักงาน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

680,000

เครื่องพิมพเลเซอร LED ขาวดาชนิด
Network จานวน 3 เครื่อง

0.00

23,400.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องพิมพเลเซอร LED ี จานวน 1 เครื่อง

0.00

0.00

0.00

10,000.00

-100 %

0

เครื่องพิมพเลเซอร รือ LED ขาวดา

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

13,000

อุปกรณกระจาย ัญญาณ 24 ชอง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

21,000

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
อุปกรณกระจาย ัญญาณแบบไร้ าย

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

0.00

0.00

0.00

0.00

587,400.00

475,100.00

144,500.00

2,749,110.00

คาใช้จายในการปรับปรุง/ซอมแซมอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ

0.00

0.00

450,000.00

935,000.00

-100 %

0

โครงการปรับพื้นผิว นามฟุตบอลโรงเรียน
เทศบาล3

0.00

0.00

0.00

200,000.00

-100 %

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0.00

0.00

450,000.00

1,135,000.00

0

รวมงบลงทุน

587,400.00

475,100.00

594,500.00

3,884,110.00

2,850,950

9,092,000.00

9,116,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการเงินอุด นุน า รับ นับ นุนอา าร
กลางวัน า รับ ถานศึกษา ังกัด านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( พฐ.)

0.00

0.00

8,931,480.00

8,916,000.00

-0.36 %

8,884,000

รวมเงินอุดหนุน

9,092,000.00

9,116,000.00

8,931,480.00

8,916,000.00

8,884,000

รวมงบเงินอุดหนุน

9,092,000.00

9,116,000.00

8,931,480.00

8,916,000.00

8,884,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

138,508,820.25

143,260,938.18

149,200,363.06

165,845,050.00

173,608,710

รวมค่าครุภัณฑ์

100 %

ปี 2564
69,000
2,850,950

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ ร้าง

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุน วนราชการ

วันที่พิมพ : 7/10/2563 15:08
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งานศึกษาไม่กาหนดระดับ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครงการวันเด็กแ งชาติโรงเรียน ังกัด
เทศบาล

0.00

0.00

30,000.00

40,000.00

-25 %

30,000

รวมค่าใช้สอย

0.00

0.00

30,000.00

40,000.00

30,000

รวมงบดาเนินงาน

0.00

0.00

30,000.00

40,000.00

30,000

รวมงานศึกษาไม่กาหนดระดับ

0.00

0.00

30,000.00

40,000.00

30,000

รวมแผนงานการศึกษา

143,246,135.94

148,300,796.40

154,446,650.63

172,222,050.00

179,572,730

1,945,522.00

2,047,800.00

2,207,868.00

1,408,500.00

45.9 %

2,055,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

67,200.00

83,412.00

67,200.00

0.00

100 %

67,200

เงินประจาตาแ นง

85,200.00

85,200.00

85,200.00

18,000.00

373.33 %

85,200

คาจ้างลูกจ้างประจา

441,900.00

467,286.00

492,540.00

516,300.00

4.2 %

538,000

6,432.00

3,222.00

0.00

2,600.00

592.31 %

18,000

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

เงินเพิ่มตาง ๆของลูกจ้างประจา
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
คาตอบแทนพนักงานจ้าง

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

1,189,040.00

1,205,640.00

1,416,637.00

1,262,400.00

11.5 %

1,407,600

131,720.00

126,852.00

132,103.00

112,000.00

6.07 %

118,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

3,867,014.00

4,019,412.00

4,401,548.00

3,319,800.00

4,289,800

รวมงบบุคลากร

3,867,014.00

4,019,412.00

4,401,548.00

3,319,800.00

4,289,800

คาเชาบ้าน

84,000.00

72,000.00

74,500.00

209,000.00

9.09 %

228,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

22,740.00

29,540.00

26,240.00

45,000.00

37.78 %

62,000

106,740.00

101,540.00

100,740.00

254,000.00

23,231.00

18,966.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

142,421.05

10,000.00

200 %

30,000

31,158.00

5,250.00

2,650.00

35,000.00

-71.43 %

10,000

950.00

4,350.00

1,300.00

8,000.00

-37.5 %

5,000

55,339.00

28,566.00

146,371.05

53,000.00

วั ดุ านักงาน

79,201.00

79,208.00

98,347.00

149,000.00

-39.6 %

90,000

วั ดุงานบ้านงานครัว

45,555.00

49,241.00

49,993.00

70,000.00

-28.57 %

50,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมค่าตอบแทน

290,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

45,000

ค่าวัสดุ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
วั ดุคอมพิวเตอร

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

98,930.00

74,160.00

138,430.00

80,000.00

223,686.00

202,609.00

286,770.00

299,000.00

12,084.89

8,398.07

7,906.35

15,000.00

รวมค่าสาธารณูปโภค

12,084.89

8,398.07

7,906.35

15,000.00

15,000

รวมงบดาเนินงาน

397,849.89

341,113.07

541,787.40

621,000.00

540,000

0.00

0.00

0.00

0.00

รวมค่าครุภัณฑ์

0.00

0.00

0.00

0.00

64,800

รวมงบลงทุน

0.00

0.00

0.00

0.00

64,800

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

4,264,863.89

4,360,525.07

4,943,335.40

3,940,800.00

4,894,600

980,820.00

803,660.00

1,413,706.74

1,507,900.00

17.62 %

1,773,600

0.00

0.00

10,500.00

18,000.00

0 %

18,000

รวมค่าวัสดุ

-37.5 %

ปี 2564
50,000
190,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการโทรศัพท

0 %

15,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน
เครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 BTU
จานวน 2 เครื่อง

100 %

64,800

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินประจาตาแ นง

วันที่พิมพ : 7/10/2563 15:08
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
คาตอบแทนพนักงานจ้าง

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

1,084,655.00

1,036,548.00

957,234.00

1,314,400.00

15.67 %

1,520,400

100,516.00

97,838.00

96,865.00

156,000.00

-2.31 %

152,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

2,165,991.00

1,938,046.00

2,478,305.74

2,996,300.00

3,464,400

รวมงบบุคลากร

2,165,991.00

1,938,046.00

2,478,305.74

2,996,300.00

3,464,400

408,950.00

362,300.00

373,200.00

465,000.00

-35.48 %

300,000

9,200.00

0.00

84,435.00

95,000.00

70.53 %

162,000

20,900.00

23,200.00

3,180.00

9,000.00

77.78 %

16,000

439,050.00

385,500.00

460,815.00

569,000.00

18,232.44

18,113.42

0.00

0.00

0 %

0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0.00

0.00

33,422.61

596,600.00

-96.65 %

20,000

จ้างเ มาพนักงานชวยงาน ัตวแพทย

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

115,200

37,994.00

26,812.00

114,932.00

72,400.00

-58.56 %

30,000

451,540.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

125,475.00

48,750.00

62,000.00

61.29 %

100,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาเชาบ้าน
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

478,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
โครงการถนนคนเดิน เซราะกราว Walking
Street
โครงการถนนคนเดินเซราะกราว

วันที่พิมพ : 7/10/2563 15:08
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการเทศบาลเมืองบุรีรัมยปลอดบุ รี่และ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

โครงการพัฒนายกระดับตลาด ตลาดดี
ู
มี
มาตรฐาน และตลาด ดนาซื้อ ตลาด
ู
ด
ปลอดภัยไร้โฟม

0.00

49,980.00

48,155.00

0.00

100 %

20,000

โครงการพัฒนายกระดับมาตรฐานอา าร
ปลอดภัย (Food Safety)

59,090.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

21,850.00

35,000.00

-28.57 %

25,000

70,000.00

0.00

0.00

70,000.00

-14.29 %

60,000

โครงการรณรงคพัฒนายกระดับมาตรฐาน
อา ารปลอดภัย (Food Safety) ูถนน
อา ารปลอดภัยไร้โฟม

0.00

47,320.00

47,600.00

17,500.00

71.43 %

30,000

โครงการรรณรงคป้องกันโรคพิษ ุนัขบ้า

0.00

0.00

55,400.00

0.00

0 %

0

โครงการอบรมเพื่อพัฒนายกระดับร้าน
จา นายของชาใ ้ได้มาตรฐานด้าน
ุขาภิบาล

0.00

0.00

16,000.00

0.00

100 %

20,000

75,960.00

41,595.00

187,260.00

387,000.00

-87.08 %

50,000

712,816.44

309,295.42

573,369.61

1,240,500.00

12,752.00

59,861.00

48,444.14

70,000.00

โครงการพัฒนายกระดับ ถานประกอบการ
ตาม พ.ร.บ. าธารณ ุข พ.ศ. 2535 ใ ้ได้
มาตรฐาน
โครงการรณรงคป้องกันโรคพิษ ุนัขบ้า

คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

490,200

ค่าวัสดุ
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

-71.43 %

20,000

วันที่พิมพ : 7/10/2563 15:08
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
วั ดุงานบ้านงานครัว

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

198,844.00

229,015.00

220,045.00

235,000.00

-27.66 %

170,000

9,589.00

7,020.00

7,440.00

10,000.00

0 %

10,000

17,688.28

12,301.60

1,144.00

3,000.00

233.33 %

10,000

0.00

0.00

75,000.00

89,000.00

-10.11 %

80,000

วั ดุการเกษตร

4,600.00

0.00

0.00

10,000.00

-50 %

5,000

วั ดุคอมพิวเตอร

3,500.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

246,973.28

308,197.60

352,073.14

417,000.00

369,198.07

494,980.96

614,033.69

715,000.00

-16.08 %

600,000

24,487.53

40,749.51

57,060.00

80,000.00

-37.5 %

50,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

393,685.60

535,730.47

671,093.69

795,000.00

650,000

รวมงบดาเนินงาน

1,792,525.32

1,538,723.49

2,057,351.44

3,021,500.00

1,913,200

ครุภัณฑการเกษตร า รับจัดซื้อเครื่อง
จานวน ปัมน้าซับเมอรท จานวน 1 เครื่อง

0.00

0.00

0.00

26,500.00

-100 %

0

เครื่องฉีดน้าแรงดัน ูงพร้อม ายยาง จานวน
1 เครื่อง

0.00

32,000.00

0.00

0.00

0 %

0

เลื่อยโซ 1 อัน

0.00

0.00

0.00

3,500.00

-100 %

0

วั ดุกอ ร้าง
วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น
วั ดุวิทยาศา ตร รือการแพทย

รวมค่าวัสดุ

295,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
คาน้าประปา คาน้าบาดาล

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑการเกษตร
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ครุภัณฑวิทยาศา ตร รือการแพทย
เครื่องวัดแ ง จานวน 1 เครื่อง

0.00

0.00

0.00

5,000.00

-100 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

23,000

เครื่องคอมพิวเตอร า รับงานประมวลผล
แบบที่ 1 จานวน 1 เครื่อง

0.00

0.00

0.00

22,000.00

-100 %

0

เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร จานวน
1 เครื่อง

0.00

0.00

0.00

15,000.00

-100 %

0

เครื่องพิมพ Multifuntion

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

15,000

เครื่อง ารองไฟฟ้า

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

2,500

เครื่อง ารองไฟฟ้า จานวน 1 เครื่อง

0.00

0.00

0.00

6,000.00

-100 %

0

โตะคอมพิวเตอร

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

4,000

0.00

32,000.00

0.00

78,000.00

โครงการจัดทาบอแก ชีวภาพจากมูล ัตวใน
โรงฆา ัตวเทศบาลเมืองบุรีรัมย

0.00

0.00

0.00

100,000.00

-100 %

0

โครงการปรับปรุงซอมแซมตลาด ดเทศบาล
เมืองบุรีรัมย

0.00

0.00

0.00

2,000,000.00

-100 %

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0.00

0.00

0.00

2,100,000.00

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

รวมค่าครุภัณฑ์

44,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ ร้าง

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ปี 2561

ประมาณการ
ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

รวมงบลงทุน

0.00

32,000.00

0.00

2,178,000.00

44,500

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

3,958,516.32

3,508,769.49

4,535,657.18

8,195,800.00

5,422,100

2,888,449.00

3,240,400.00

2,407,000.00

2,378,740.00

32.04 %

3,141,000

509,771.00

550,200.00

635,200.00

683,200.00

3.81 %

709,200

เงินประจาตาแ นง

18,000.00

9,000.00

7,500.00

0.00

100 %

18,000

คาจ้างลูกจ้างประจา

652,740.00

455,682.00

78,880.00

0.00

0 %

0

4,296.00

4,290.00

0.00

0.00

0 %

0

540,000.00

496,451.00

603,385.00

788,400.00

14.79 %

905,000

60,000.00

52,161.00

71,950.00

96,000.00

2.5 %

98,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

4,673,256.00

4,808,184.00

3,803,915.00

3,946,340.00

4,871,600

รวมงบบุคลากร

4,673,256.00

4,808,184.00

3,803,915.00

3,946,340.00

4,871,600

114,500.00

109,000.00

139,564.00

264,000.00

18.18 %

312,000

5,570.00

20,913.00

15,338.00

10,000.00

330 %

43,000

120,070.00

129,913.00

154,902.00

274,000.00

งานศูนย์บริการสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิ่มตาง ๆของลูกจ้างประจา
คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาเชาบ้าน
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

355,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0.00

0.00

0.00

1,000.00

900 %

10,000

คาจ้างเ มาชวยปฏิบัติงานศูนยบริการ
าธารณ ุข

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

115,200

คาจ้างเ มาทาความ ะอาดศูนยบริการ
าธารณ ุข

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

99,600

18,826.00

22,512.00

9,744.00

20,000.00

50 %

30,000

0.00

0.00

119,939.00

0.00

0 %

0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
โครงการเด็กไทยฉลาด มวัย เพิ่มไอคิว
ตามแนวทางพระราชดาริ มเด็จพระเทพ
รัตนราช ุดาบรมราชกุมารี า รับเป็นคา
ใช้จายตาง ๆ ในการดาเนินงานตามโครงการ
พระราชดาริด้าน าธารณ ุข ใ ้ประชาชน
ได้รับบริการด้าน าธารณ ุขและมี ุขภาพที่
ดีขึ้น
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการตรวจ ุขภาพเคลื่อนที่ ูชุมชน
ตามพระปณิธานศา ตราจตารย ดร. มเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ
อัครราชกุมารี า รับเป็นคาใช้จายตาง ๆ
ในการดาเนินงานตามโครงการพระราชดาริ
ด้าน าธารณ ุข ใ ้ประชาชนได้รับบริการ
ด้าน าธารณ ุขและมี ุขภาพที่ดีขึ้น

0.00

0.00

119,340.00

0.00

0 %

0

โครงการพัฒนาระบบบริการ าธารณ ุข
มูลฐานและการพัฒนา ุขภาพภาคประชาชน

454,627.00

499,115.00

499,900.00

28,000.00

1,685.71 %

500,000

โครงการ ืบ านพระราชปณิธาน มเด็จยา
ต้านภัยมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก
า รับเป็นคาใช้จายตาง ๆ ในการดาเนิน
งานตามโครงการพระราชดาริด้าน าธารณ
ุข ใ ้ประชาชนได้รับบริการด้าน าธารณ
ุขและมี ุขภาพที่ดีขึ้น

0.00

0.00

119,697.00

0.00

0 %

0

โครงการอบรมนวดแผนไทยและนวดเท้าเพื่อ
ุขภาพ

0.00

0.00

0.00

69,000.00

15.94 %

80,000

3,230.00

0.00

3,300.00

100,000.00

-70 %

30,000

476,683.00

521,627.00

871,920.00

218,000.00

3,500.00

0.00

0.00

0.00

3,500.00

0.00

0.00

0.00

คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

864,800

ค่าวัสดุ
วั ดุคอมพิวเตอร
รวมค่าวัสดุ

0 %

0
0
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ค่าสาธารณูปโภค
คาน้าประปา คาน้าบาดาล

32,522.18

35,715.65

29,817.86

30,000.00

-16.67 %

25,000

คาบริการโทรศัพท

15,989.91

29,415.37

35,404.16

25,000.00

40 %

35,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

48,512.09

65,131.02

65,222.02

55,000.00

60,000

รวมงบดาเนินงาน

648,765.09

716,671.02

1,092,044.02

547,000.00

1,279,800

เครื่องก้าวเ วี่ยงขา

0.00

0.00

9,500.00

0.00

0 %

0

เครื่องบริ ารข้อเขาแบบ ปริง

0.00

0.00

8,200.00

0.00

0 %

0

เครื่องบริ ารไ ลและขา

0.00

0.00

9,500.00

0.00

0 %

0

เครื่องปั่นจักรยาน

0.00

0.00

9,500.00

0.00

0 %

0

เครื่องวงล้อบริ าร ัวไ ล

0.00

0.00

9,800.00

0.00

0 %

0

เครื่องเอนปั่นจักรยาน

0.00

0.00

9,800.00

0.00

0 %

0

อุปกรณแก้ปวดเขา(แบบ ลับขา)

0.00

0.00

8,500.00

0.00

0 %

0

อุปกรณบริ ารข้อเขา(แบบจักรยานล้อเ ล็ก)

0.00

0.00

8,800.00

0.00

0 %

0

อุปกรณบริ ารข้อ ะโพก(แบบบิดเอวเดี่ยว)

0.00

0.00

8,800.00

0.00

0 %

0

อุปกรณบริ ารขาและ ะโพก(แบบเดิน ลับ
เท้า)

0.00

0.00

9,500.00

0.00

0 %

0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑกีฬา

วันที่พิมพ : 7/10/2563 15:08

น้า : 64/102

รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

อุปกรณบริ ารขา- ะโพก- ัวไ ล(แบบโยกวิ่ง ลับเท้า)

0.00

0.00

9,500.00

0.00

0 %

0

อุปกรณบริ ารเขา-ขา(แบบยกลูกน้า นัก
เท้าคู)

0.00

0.00

8,500.00

0.00

0 %

0

อุปกรณบริ ารแขน- น้าอก- ัวไ ล

0.00

0.00

12,500.00

0.00

0 %

0

อุปกรณบริ ารแขน- น้าอก- ัวไ ล(แบบดัน
ปริง)

0.00

0.00

11,500.00

0.00

0 %

0

อุปกรณบริ าร ะโพก- ัวไ ล

0.00

0.00

9,500.00

0.00

0 %

0

อุปกรณฺบริ ารข้อเขา-ขา(แบบจักรยานล้อ
เ ล็กนั่งพิง)

0.00

0.00

8,800.00

0.00

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0.00

0.00

152,200.00

0.00

0

รวมงบลงทุน

0.00

0.00

152,200.00

0.00

0

135,000.00

135,000.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

360,000

รวมเงินอุดหนุน

135,000.00

135,000.00

0.00

0.00

360,000

รวมงบเงินอุดหนุน

135,000.00

135,000.00

0.00

0.00

360,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนกิจการที่เป็น าธารณประโยชน
อุด นุนชุมชน
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข

5,457,021.09

5,659,855.02

5,048,159.02

4,493,340.00

6,511,400

รวมแผนงานสาธารณสุข

13,680,401.30

13,529,149.58

14,527,151.60

16,629,940.00

16,828,100

2,332,020.00

1,770,240.00

1,800,200.00

1,732,960.00

17.15 %

2,030,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

67,200.00

0.00

0.00

0.00

100 %

67,200

เงินประจาตาแ นง

85,200.00

18,000.00

18,000.00

18,000.00

373.33 %

85,200

108,000.00

108,000.00

108,000.00

175,100.00

45.23 %

254,300

12,000.00

12,000.00

12,000.00

24,000.00

5 %

25,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

2,604,420.00

1,908,240.00

1,938,200.00

1,950,060.00

2,462,100

รวมงบบุคลากร

2,604,420.00

1,908,240.00

1,938,200.00

1,950,060.00

2,462,100

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

36,720.00

19,160.00

27,920.00

36,000.00

-44.44 %

20,000

คาเชาบ้าน

54,349.00

80,500.00

91,500.00

90,000.00

33.33 %

120,000

2,671.00

0.00

0.00

5,000.00

100 %

10,000

93,740.00

99,660.00

119,420.00

131,000.00

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

150,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

71,338.00

73,732.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

229,350.00

526,800.00

6.3 %

560,000

80,096.00

57,302.00

32,206.00

18,500.00

62.16 %

30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เพื่อ
เป็นคาใช้จายตามลักษณะตางๆ ดังนี้ คา
รับรอง เพื่อถัวจายเป็นคาใช้จายในการ
รับรองในการจัดประชุมราชการตางๆ ของ
เทศบาล การประชุมคณะกรรมการ คณะทา
งานตางๆ ที่แตงตั้งตามกฎ มาย รือคา ั่ง
ของเทศบาล การประชุมประชาคม มูบ้าน
ชุมชน รือเรื่องอื่นที่กฎ มาย ระเบียบ รือ
นัง ือ ั่งการกระทรวงม าดไทยกา นด
เชน อา ารวางและเครื่องดื่ม และอา ารใน
การจัดประชุม า รับผู้เข้ารวมประชุมและ
เจ้า น้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้เข้ารวมประชุมรวม
ทั้งคาใช้จายอื่นที่จาเป็นและเกี่ยวข้อง
กับการประชุม เชน คาป้าย คาเชา ้อง
ประชุม คาดอกไม้ คาตกแตง ถานที่ คาใช้
จายในการเผยแพร รือการประชา ัมพันธ
ของเทศบาล และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง
เป็นต้น เป็นไปตาม นัง ือที่มท 0808.2/ว
0766 ลว. 5 ก.พ. 2563 เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงม าดไทยวาด้วยการเบิกจายใน
การบริ ารขององคกรปกครอง วนท้องถิ่น
พ.ศ.2562
คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

0.00

0.00

0.00

39,500.00

-100 %

0

0.00

3,460.00

9,600.00

11,000.00

-54.55 %

5,000

151,434.00

134,494.00

271,156.00

595,800.00

595,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน

49,999.00

108,797.00

113,904.00

102,900.00

-41.69 %

60,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

2,000

24,990.00

31,400.00

48,795.00

25,000.00

-60 %

10,000

วั ดุยานพา นะและขน ง

0.00

0.00

0.00

1,000.00

0 %

1,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

1,271.28

1,784.58

2,615.60

1,500.00

100 %

3,000

วั ดุวิทยาศา ตร รือการแพทย

0.00

27,500.00

0.00

25,500.00

-60.78 %

10,000

วั ดุโฆษณาและเผยแพร

0.00

0.00

0.00

500.00

300 %

2,000

34,920.00

39,275.00

39,449.00

28,500.00

-29.82 %

20,000

111,180.28

208,756.58

204,763.60

184,900.00

คาไฟฟ้า

0.00

0.00

0.00

100.00

900 %

1,000

คาน้าประปา คาน้าบาดาล

0.00

0.00

0.00

2,500.00

-60 %

1,000

4,217.94

5,549.10

9,217.01

11,500.00

-13.04 %

10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

4,217.94

5,549.10

9,217.01

14,100.00

12,000

รวมงบดาเนินงาน

360,572.22

448,459.68

604,556.61

925,800.00

865,000

0.00

0.00

0.00

20,000.00

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
วั ดุงานบ้านงานครัว

วั ดุคอมพิวเตอร
รวมค่าวัสดุ

108,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน
โตะพับ น้าขาว จานวน 10 ตัว

-100 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่องเ ียงและไมโครโฟน จานวน 1 ชุด

0.00

0.00

0.00

50,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0 %

10,000

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

0.00

0.00

15,900.00

0.00

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร า รับงาน านักงาน
จานวน 2 เครื่อง

0.00

15,900.00

0.00

0.00

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0.00

15,900.00

15,900.00

80,000.00

10,000

รวมงบลงทุน

0.00

15,900.00

15,900.00

80,000.00

10,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

2,964,992.22

2,372,599.68

2,558,656.61

2,955,860.00

3,337,100

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์

2,964,992.22

2,372,599.68

2,558,656.61

2,955,860.00

3,337,100

855,396.00

911,340.00

973,320.00

1,050,600.00

3.37 %

1,086,000

67,200.00

67,200.00

67,200.00

67,200.00

0 %

67,200

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว
พัดลมตั้งพื้น า รับบริการประชาชน จานวน
2 ตัว
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
เงินประจาตาแ นง

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)
0 %

ปี 2564

85,200.00

85,200.00

85,200.00

85,200.00

85,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

1,007,796.00

1,063,740.00

1,125,720.00

1,203,000.00

1,238,400

รวมงบบุคลากร

1,007,796.00

1,063,740.00

1,125,720.00

1,203,000.00

1,238,400

0.00

9,180.00

16,720.00

17,500.00

-42.86 %

10,000

คาเชาบ้าน

28,250.00

28,800.00

32,400.00

36,000.00

0 %

36,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

24,150.00

13,680.00

17,640.00

44,000.00

-3.86 %

42,300

52,400.00

51,660.00

66,760.00

97,500.00

2,109.41

6,226.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

1,800.00

15,000.00

-33.33 %

10,000

115,807.00

69,672.00

46,501.00

30,000.00

-33.33 %

20,000

0.00

0.00

400.00

15,000.00

-33.33 %

10,000

117,916.41

75,898.00

48,701.00

60,000.00

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

รวมค่าตอบแทน

88,300

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
ค่าใช้จายในการเดินทางไปราชการ
คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

40,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน

43,192.00

29,840.00

29,850.00

30,000.00

0 %

30,000

วั ดุงานบ้านงานครัว

39,471.00

15,291.00

19,903.00

20,000.00

-50 %

10,000

วั ดุยานพา นะและขน ง

0.00

0.00

0.00

1,500.00

233.33 %

5,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

0.00

0.00

3,692.50

100.00

4,900 %

5,000

วั ดุโฆษณาและเผยแพร

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0 %

5,000

วั ดุเครื่องแตงกาย

0.00

0.00

2,400.00

5,000.00

0 %

5,000

53,640.00

38,870.00

34,280.00

30,000.00

0 %

30,000

136,303.00

84,001.00

90,125.50

91,600.00

4,988.97

4,322.16

2,774.02

6,000.00

รวมค่าสาธารณูปโภค

4,988.97

4,322.16

2,774.02

6,000.00

6,000

รวมงบดาเนินงาน

311,608.38

215,881.16

208,360.52

255,100.00

224,300

เครื่องปรับอากาศขนาดไมน้อยกวา 36,000
BTU จานวน 1 เครื่อง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

47,000

ตู้บานเลื่อน กระจกขนาด 4 ฟุต จานวน 2
ลัง

0.00

8,000.00

0.00

0.00

0 %

0

วั ดุคอมพิวเตอร
รวมค่าวัสดุ

90,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการโทรศัพท

0 %

6,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จานวน 2
ลัง

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

0.00

0.00

0.00

10,000.00

-100 %

0

0.00

46,500.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอรประมวลผลแบบที่ 1
จานวน 1 เครื่อง

0.00

21,900.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร า รับงานประมวลผล
แบบที่ 1 จานวน 1 เครื่อง

0.00

0.00

0.00

22,000.00

-100 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร า รับประมวลผลแบบ
ที่1 จานวน 1 เครื่อง

21,900.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดา
จานวน 1 เครื่อง

3,200.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องพิมพแบบฉีด มึก จานวน 1 เครื่อง

0.00

0.00

0.00

4,300.00

-100 %

0

เครื่อง ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 1
เครื่อง

3,100.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

28,200.00

76,400.00

0.00

36,300.00

47,000

รวมงบลงทุน

28,200.00

76,400.00

0.00

36,300.00

47,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

1,347,604.38

1,356,021.16

1,334,080.52

1,494,400.00

1,509,700

ครุภัณฑยานพา นะและขน ง
รถจักรยานยนตขนาด 120 ซีซี จานวน 1
คัน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งานไฟฟ้าถนน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

961,740.00

1,006,620.00

1,058,340.00

1,111,000.00

6.48 %

1,183,000

คาจ้างลูกจ้างประจา

582,715.00

222,762.00

240,480.00

258,720.00

5.75 %

273,600

2,148.00

4,290.00

0.00

0.00

0 %

0

2,671,190.00

2,740,716.00

2,805,196.00

2,986,200.00

3.11 %

3,079,000

295,357.00

266,331.00

251,957.00

265,800.00

1.58 %

270,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

4,513,150.00

4,240,719.00

4,355,973.00

4,621,720.00

4,805,600

รวมงบบุคลากร

4,513,150.00

4,240,719.00

4,355,973.00

4,621,720.00

4,805,600

214,100.00

140,700.00

170,960.00

150,000.00

0 %

150,000

4,940.00

0.00

10,453.00

3,300.00

3.03 %

3,400

219,040.00

140,700.00

181,413.00

153,300.00

139,920.00

344,625.38

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

185,572.99

200,000.00

-50 %

100,000

253,800.00

460,852.00

461,192.85

500,000.00

0 %

500,000

393,720.00

805,477.38

646,765.84

700,000.00

เงินเพิ่มตาง ๆของลูกจ้างประจา
คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

153,400

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

600,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ค่าวัสดุ
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

1,075,304.69

1,061,489.35

1,043,857.00

1,100,000.00

-9.09 %

1,000,000

วั ดุกอ ร้าง

1,517,632.00

721,424.50

879,105.00

900,000.00

11.11 %

1,000,000

วั ดุยานพา นะและขน ง

203,766.00

62,776.00

88,250.00

70,000.00

-28.57 %

50,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

520,808.45

496,408.20

696,025.80

600,000.00

-16.67 %

500,000

วั ดุโฆษณาและเผยแพร

24,870.00

12,290.00

7,610.00

20,000.00

0 %

20,000

วั ดุเครื่องแตงกาย

18,500.00

13,400.00

0.00

10,000.00

-100 %

0

3,360,881.14

2,367,788.05

2,714,847.80

2,700,000.00

3,468,254.54

3,677,317.79

4,826,469.87

4,845,000.00

-17.44 %

4,000,000

1,541.23

0.00

0.00

0.00

0 %

0

รวมค่าสาธารณูปโภค

3,469,795.77

3,677,317.79

4,826,469.87

4,845,000.00

4,000,000

รวมงบดาเนินงาน

7,443,436.91

6,991,283.22

8,369,496.51

8,398,300.00

7,323,400

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

94,000

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

420,000.00

0.00

0.00

0 %

0

รวมค่าวัสดุ

2,570,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
คาน้าประปา คาน้าบาดาล

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน
เครื่องปรับอากาศ 36000 BTU
ฺ จานวน 2
เครื่อง
ชุดรับแขก จานวน 2 ชุด
เต้นทผ้าใบพร้อมโครงเ ล็ก จานวน 20 ลัง
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
โตะพับ 100 ตัว

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

330,000

0.00

0.00

0.00

1,075,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

21,000.00

-100 %

0

0.00

5,750.00

0.00

0.00

0 %

0

30,000.00

425,750.00

0.00

1,096,000.00

224,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนน ค. .ล. พร้อมทอ
ระบายน้าและบอพัก ค. .ล. ถนนซอย ลัง
วัดธรรมธีรารามข้างบ้านเลขที่ 178/36
(ชุมชน น้า ถานีรถไฟ)

0.00

0.00

42,220.72

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนน ค. .ล. พร้อมวางทอ
ระบายน้าและบอพัก ค. .ล. ถนนข้างบ้าน
เลขที่ 178/17 ทิศเ นือถนน น้า ถานีรถไฟ
(ชุมชน น้า ถานีรถไฟ)

0.00

0.00

0.00

800,000.00

-100 %

0

ครุภัณฑยานพา นะและขน ง
รถยนตบรรทุก 6 ล้อ ขนาด 6 ตัน จานวน 1
คัน
ครุภัณฑกอ ร้าง
เครื่องตบดิน จานวน 1 เครื่อง
ครุภัณฑโรงงาน
วานโรตารี่ จานวน 1 ตัว
รวมค่าครุภัณฑ์

424,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอ ร้าง ิ่ง าธารณูปโภค
โครงการกอ ร้างถนน ค. .ล. ถนน น้า
โรงเรียนเทศบาล 2
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการกอ ร้างถนน ค. .ล. พร้อมวางทอ
ระบายน้าและบอพัก ค. .ล. ถนน ันติ ุข
ซอย 3 (ชุมชนชุมเ ็ด)

0.00

0.00

0.00

497,000.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ถนนจิระซอย 8 ข้างบ้านเลขที่ 449/2
(ชุมชนบุลาดวนใต้)

0.00

0.00

200,000.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
พร้อมทอระบายน้าและบอพัก ถนนจิระซอย
2/2 (ชุมชนบุลาดวนใต้)

0.00

0.00

0.00

102,000.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างปรับปรุงผิวแอ ฟัลทติก
คอนกรีตถนนซอยด้าน ลัง บ.ข. . (ทางเข้า
นครชัยแอร)

0.00

0.00

0.00

627,000.00

-100 %

0

โครงการขยายผิวจราจร ซอย 1 น้า ถานี
รถไฟ จากต้นซอยถึง ี่แยกบ้านเลขที่
176/26 ถึงถนน น้า ถานีรถไฟ

0.00

0.00

0.00

319,000.00

-100 %

0

โครงการติดตั้งเ า ัญญาณไฟกระพริบ
พลังงานแ งอาทิตย

0.00

0.00

96,389.14

0.00

0 %

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

224,000.00

0.00

338,609.86

2,345,000.00

0

รวมงบลงทุน

254,000.00

425,750.00

338,609.86

3,441,000.00

424,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุน วนราชการ

0.00

24,173.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการขยายเขตระบบประปา

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0 %

10,000

โครงการขยายเขตและติดตั้ง รือปรับปรุง
ไฟฟ้า าธารณะ

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0 %

10,000

รวมเงินอุดหนุน

0.00

24,173.00

0.00

20,000.00

20,000

รวมงบเงินอุดหนุน

0.00

24,173.00

0.00

20,000.00

20,000

รวมงานไฟฟ้าถนน

12,210,586.91

11,681,925.22

13,064,079.37

16,481,020.00

12,573,000

596,400.00

617,040.00

637,920.00

674,000.00

4.75 %

706,000

1,041,171.00

1,125,958.00

1,036,970.00

1,139,900.00

0.92 %

1,150,400

134,302.00

140,302.00

126,909.00

130,700.00

3.21 %

134,900

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

1,771,873.00

1,883,300.00

1,801,799.00

1,944,600.00

1,991,300

รวมงบบุคลากร

1,771,873.00

1,883,300.00

1,801,799.00

1,944,600.00

1,991,300

0.00

0.00

10,080.00

10,000.00

งานสวนสาธารณะ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0 %

10,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

0.00

0.00

0.00

25,000.00

0.00

0.00

10,080.00

35,000.00

3,749,516.00

4,079,066.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

4,202,177.00

4,342,800.00

-1.77 %

4,266,000

3,749,516.00

4,079,066.00

4,202,177.00

4,342,800.00

0.00

0.00

13,844.00

50,000.00

-40 %

30,000

15,560.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

790,616.00

1,003,986.00

498,465.00

500,000.00

0 %

500,000

806,176.00

1,003,986.00

512,309.00

550,000.00

89,100.66

100,478.80

84,906.26

70,000.00

รวมค่าสาธารณูปโภค

89,100.66

100,478.80

84,906.26

70,000.00

80,000

รวมงบดาเนินงาน

4,644,792.66

5,183,530.80

4,809,472.26

4,997,800.00

4,911,000

รวมค่าตอบแทน

0 %

ปี 2564
25,000
35,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
โครงการจ้างเ มาแรงงานดูแลรักษา วน
าธารณะ
รวมค่าใช้สอย

4,266,000

ค่าวัสดุ
วั ดุกอ ร้าง
วั ดุยานพา นะและขน ง
วั ดุการเกษตร
รวมค่าวัสดุ

530,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาน้าประปา คาน้าบาดาล

14.29 %

80,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑยานพา นะและขน ง
รถยนตบรรทุกน้า

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

2,500,000

เครื่องตัด ญ้าแบบเข็น

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

78,000

เครื่องตัด ญ้าแบบ ะพายข้อแข็ง จานวน 5
เครื่อง

0.00

0.00

0.00

47,500.00

-100 %

0

เครื่องปัมน้ามอเตอรไฟฟ้า จานวน 3 เครื่อง

0.00

0.00

0.00

33,000.00

-100 %

0

รถเข็น 3 ล้อ โครงเ ล็ก จานวน 2 คัน

0.00

0.00

0.00

10,000.00

-100 %

0

รถเข็นล้อเ ล็ก 2 ล้อ แบบโค้ง จานวน 5 คัน

0.00

0.00

0.00

10,000.00

-100 %

0

เลื่อยโซมอเตอรไฟฟ้า จานวน 1 เครื่อง

0.00

0.00

0.00

39,000.00

-100 %

0

เครื่องตัด ญ้าแบบข้อแข็ง จานวน 10 เครื่อง

0.00

95,000.00

0.00

0.00

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0.00

95,000.00

0.00

139,500.00

0.00

0.00

0.00

500,000.00

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0.00

0.00

0.00

500,000.00

0

รวมงบลงทุน

0.00

95,000.00

0.00

639,500.00

2,578,000

ครุภัณฑการเกษตร

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว
2,578,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ ร้าง
โครงการปรับปรุงบารุงรักษาศาล ลักเมือง

-100 %

0
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รวมงานสวนสาธารณะ

ประมาณการ
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6,416,665.66

7,161,830.80

6,611,271.26

7,581,900.00

9,480,300

เงินเดือนพนักงาน

308,640.00

330,060.00

352,740.00

377,760.00

5.91 %

400,080

คาจ้างลูกจ้างประจา

496,380.00

257,340.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

5,040.00

0.00

0.00

0 %

0

7,783,768.00

7,866,184.00

8,326,916.00

8,265,160.00

4.49 %

8,636,000

824,297.00

782,449.00

768,060.00

725,900.00

2.36 %

743,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

9,413,085.00

9,241,073.00

9,447,716.00

9,368,820.00

9,779,080

รวมงบบุคลากร

9,413,085.00

9,241,073.00

9,447,716.00

9,368,820.00

9,779,080

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

16,800.00

18,600.00

47,220.00

61,000.00

-34.43 %

40,000

คาเชาบ้าน

36,000.00

42,000.00

52,161.00

60,000.00

0 %

60,000

52,800.00

60,600.00

99,381.00

121,000.00

13,267,925.43

14,388,968.22

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

64,412.61

142,500.00

-36.84 %

90,000

งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเพิ่มตาง ๆของลูกจ้างประจา
คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมค่าตอบแทน

100,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
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คาจ้างเ มากวาดทาความ ะอาด วนรมยบุรี
200 ป

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

189,600

โครงการจ้างเ มาทาความ ะอาดถนน าย
ลัก ถนนและ ิ่งแวดล้อมในชุมชน ตลาดค้า
ง ค้าปลีก ตลาดไนทบาซาร ตลาดอา าร
และเครื่องดื่ม ตลาดผลไม้ และ ้องน้า
าธารณะและ วน าธารณะ

0.00

0.00

13,606,917.00

0.00

0 %

0

โครงการจ้างเ มาทาความ ะอาดศูนย
บริการ าธารณ ุขและบริเวณโดยรอบ

0.00

0.00

94,800.00

97,200.00

-100 %

0

โครงการจ้างเ มาบุคลากรชวยปฏิบัติงาน
ศูนยบริการ าธารณ ุข เทศบาลเมืองบุรีรัมย

0.00

0.00

105,967.74

83,800.00

-100 %

0

โครงการจ้างเ มาพนักงานขับรถยนตศูนย
บริการ าธารณ ุข

0.00

0.00

108,000.00

13,700.00

-100 %

0

โครงการจ้างเ มายามรักษาความปลอดภัย
ดูแลตลาด ดเทศบาลเมืองบุรีรัมย

0.00

0.00

340,800.00

0.00

0 %

0

โครงการจ้างเ มาแรงงานดูแลความเรียบ
ร้อยบอกาจัดขยะมูลฝอย(ยาม)

0.00

0.00

194,400.00

199,200.00

2.41 %

204,000

โครงการจ้างเ มาแรงงานดูแลทาความ
ะอาด ถานที่กาจัดขยะมูลฝอย

0.00

0.00

194,400.00

199,200.00

2.41 %

204,000

จ้างเ มากวาดทาความ ะอาดคลองละลม

0.00

0.00

0.00

2,019,200.00

-6.1 %

1,896,000

จ้างเ มาทาความ ะอาดชุมชน

0.00

0.00

0.00

1,596,000.00

3.01 %

1,644,000

จ้างเ มาทาความ ะอาดตลาดชัยพฤกษ

0.00

0.00

0.00

284,400.00

2.53 %

291,600
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จ้างเ มาทาความ ะอาดตลาดไนทบาซาร

0.00

0.00

0.00

1,931,600.00

3.13 %

1,992,000

จ้างเ มาทาความ ะอาดถนนตอนเย็น

0.00

0.00

0.00

907,200.00

3.17 %

936,000

จ้างเ มาทาความ ะอาดถนนในเขตเทศบาล

0.00

0.00

0.00

6,240,000.00

0 %

6,240,000

จ้างเ มาทาความ ะอาดที่ าธารณะ

0.00

0.00

0.00

240,000.00

0 %

240,000

จ้างเ มาทาความ ะอาด ้องน้า าธารณะ

0.00

0.00

0.00

277,200.00

2.6 %

284,400

จ้างเ มาพนักงานขับรถกวาดดูดฝุ่น

0.00

0.00

0.00

600.00

-100 %

0

จ้างเ มาพนักงานขับรถเก็บขนขยะมูลฝอย

0.00

0.00

0.00

120,000.00

-100 %

0

จ้างเ มายามตลาด ด/ตลาดไนทบาซาร

0.00

0.00

0.00

266,400.00

1.35 %

270,000

46,440.00

14,340.00

23,892.00

10,500.00

138.1 %

25,000

9,720.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการจัง วัดบุรีรัมย ะอาด ปราศจาก
ถังขยะ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

โครงการจ้างเ มากาจัดขยะอันตรายอยาง
ถูก ลักวิชาการ

0.00

0.00

0.00

30,000.00

-100 %

0

โครงการชุมชนชุมเ ็ดปลอดขยะ

0.00

0.00

0.00

20,000.00

-25 %

15,000

โครงการบ้าน ะอาด ชุมชน ะอาด ิ่งแวด
ล้อมดี

0.00

0.00

0.00

30,000.00

-33.33 %

20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
โครงการขยะแลกของกินของใช้
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โครงการรณรงครักษาความ ะอาดและ
พัฒนา ภาพแวดล้อมในวัน าคัญและโอกา
ตางๆ

47,290.00

12,500.00

15,625.00

17,000.00

76.47 %

30,000

โครงการศูนยเรียนรู้ชุมชนบุลาดวนใต้ปลอด
ขยะ

0.00

36,165.00

14,495.00

20,000.00

-25 %

15,000

โครงการศูนยเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ
ถานที่กาจัดขยะมูลฝอยฯ ของเทศบาล
เมืองบุรีรัมย

0.00

29,360.00

0.00

15,000.00

0 %

15,000

โครงการอบรมและบันทึกข้อตกลงความรวม
มือการบริ ารจัดการขยะมูลฝอย

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0 %

10,000

โครงการอบรมและบันทึกข้อตกลงความรวม
มือการบริ ารจัดการขยะมูลฝอยฯ

8,840.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

2,422,137.50

2,322,549.03

1,559,755.10

2,740,300.00

-19.72 %

2,200,000

15,802,352.93

16,803,882.25

16,323,464.45

17,511,000.00

0.00

9,948.00

9,490.00

10,000.00

0 %

10,000

570.00

42,032.00

44,056.00

10,000.00

200 %

30,000

วั ดุงานบ้านงานครัว

365,830.00

304,237.00

325,125.00

308,500.00

-1.13 %

305,000

วั ดุกอ ร้าง

161,329.00

205,988.00

220,950.75

430,000.00

-69.77 %

130,000

วั ดุยานพา นะและขน ง

797,877.00

984,326.00

674,778.00

700,000.00

-21.43 %

550,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

3,727,495.20

3,886,043.08

4,330,070.86

3,778,000.00

-4.71 %

3,600,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

16,831,600

ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
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0.00

0.00

0.00

5,000.00

0 %

5,000

60,592.00

40,600.00

59,300.00

30,000.00

0 %

30,000

0.00

6,900.00

6,005.00

10,000.00

0 %

10,000

48,500.00

53,200.00

45,455.00

40,000.00

-37.5 %

25,000

0.00

0.00

10,830.00

10,000.00

0 %

10,000

5,162,193.20

5,533,274.08

5,726,060.61

5,331,500.00

คาไฟฟ้า

88,563.26

100,016.28

112,835.24

137,000.00

-34.31 %

90,000

คาน้าประปา คาน้าบาดาล

30,300.48

26,208.96

27,134.99

30,000.00

0 %

30,000

1,461.73

1,321.45

1,219.80

3,000.00

0 %

3,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

120,325.47

127,546.69

141,190.03

170,000.00

123,000

รวมงบดาเนินงาน

21,137,671.60

22,525,303.02

22,290,096.09

23,133,500.00

21,759,600

ถังเก็บน้าแบบไฟเบอรกลา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 2,000 ลิตร จานวน 1 ถัง

13,000.00

0.00

0.00

8,300.00

-100 %

0

0.00

5,940.00

0.00

0.00

0 %

0

วั ดุการเกษตร
วั ดุโฆษณาและเผยแพร
วั ดุเครื่องแตงกาย
วั ดุคอมพิวเตอร
รวมค่าวัสดุ

4,705,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน

พัดลมติดผนัง จานวน 6 ตัว

วันที่พิมพ : 7/10/2563 15:08

น้า : 85/102

รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ครุภัณฑยานพา นะและขน ง
รถยนตบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 6 ตัน
จานวน 1 คัน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

2,400,000

เครื่องตัด ญ้าแบบล้อจักรยาน จานวน 1 คัน

0.00

14,500.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องตัด ญ้าแบบ ะพายข้อแข็ง จานวน 2
คัน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

เครื่องตัด ญ้าแบบ ะพายคอแข็ง จานวน 2
เครื่อง

0.00

0.00

18,400.00

20,000.00

-100 %

0

เครื่อง ูบน้าแบบ อยโขง จานวน 1 เครื่อง

0.00

0.00

0.00

9,100.00

-100 %

0

ซับเมอร ขนาด 1 แรงม้า จานวน 1 เครื่อง

14,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

รถเข็น จานวน 5 คัน

0.00

0.00

0.00

10,000.00

-100 %

0

รถเข็นขยะ จานวน 5 คัน

0.00

8,500.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องตัดเ ล็กไฟเบอร จานวน 1 เครื่อง

0.00

7,500.00

0.00

0.00

0 %

0

ชุดตัดแก จานวน 1 ชุด

0.00

4,020.00

0.00

0.00

0 %

0

รถแทรกเตอรตีนเป็ด ขนาดไมน้อยกวา 200
แรงม้า จานวน 1 คัน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

15,000,000

0.00

24,931.00

0.00

0.00

0 %

0

ครุภัณฑการเกษตร

ครุภัณฑกอ ร้าง

ครุภัณฑวิทยาศา ตร รือการแพทย
เครื่องปรับมาตรฐานเครื่องตรวจวัดคุณภาพ
เ ียง
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ครุภัณฑงานบ้านงานครัว
เครื่องตัด ญ้าแบบเข็น จานวน 1 เครื่อง

0.00

0.00

0.00

13,000.00

-100 %

0

เครื่องตัด ญ้าแบบ ะพาย ลัง จานวน 2
เครื่อง

0.00

21,000.00

0.00

0.00

0 %

0

พัดลมอุต า กรรม จานวน 20 เครื่อง

0.00

0.00

0.00

70,000.00

-100 %

0

เครื่องเจียร/ตัดแบบมือถือ ขนาด 9 นิ้ว
จานวน 1 เครื่อง

0.00

0.00

0.00

6,500.00

-100 %

0

แมแรงตะเฆ ขนาด 5 ตัน

0.00

0.00

0.00

27,700.00

-100 %

0

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค า รับงาน
ประมวลผล จานวน 1 เครื่อง

0.00

0.00

0.00

22,000.00

-100 %

0

เครื่องปริ้นเตอร (Printer) แบบ ัวเข็ม
จานวน 1 เครื่อง

14,900.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

41,900.00

86,391.00

18,400.00

186,600.00

17,420,000

รวมงบลงทุน

41,900.00

86,391.00

18,400.00

186,600.00

17,420,000

รวมงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

30,592,656.60

31,852,767.02

31,756,212.09

32,688,920.00

48,958,680

ครุภัณฑโรงงาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งานบาบัดนาเสีย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
คาตอบแทนพนักงานจ้าง

108,000.00

108,000.00

108,000.00

108,000.00

0 %

108,000

12,000.00

12,000.00

12,000.00

12,000.00

0 %

12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

120,000.00

120,000.00

120,000.00

120,000.00

120,000

รวมงบบุคลากร

120,000.00

120,000.00

120,000.00

120,000.00

120,000

8,200.00

9,600.00

20,520.00

19,000.00

8,200.00

9,600.00

20,520.00

19,000.00

343,478.66

175,732.50

0.00

0.00

0 %

0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0.00

0.00

7,508.12

15,000.00

0 %

15,000

โครงการเฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพน้าจาก
แ ลงตางๆ ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย

0.00

0.00

74,120.00

114,000.00

-29.82 %

80,000

4,800.00

4,832.00

9,300.00

10,000.00

0 %

10,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
รวมค่าตอบแทน

31.58 %

25,000
25,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
คาบารุงรักษาและซอมแซม

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

195,046.10

48,540.00

102,750.00

140,000.00

543,324.76

229,104.50

193,678.12

279,000.00

0.00

0.00

5,000.00

5,000.00

0 %

5,000

835.00

4,668.00

9,730.00

175,000.00

-71.43 %

50,000

0.00

0.00

4,362.00

5,000.00

0 %

5,000

134,070.00

379,034.00

238,610.00

320,000.00

-53.13 %

150,000

วั ดุยานพา นะและขน ง

14,707.00

70,809.00

49,880.00

50,000.00

-60 %

20,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

34,612.50

33,788.60

59,916.55

70,000.00

-28.57 %

50,000

วั ดุวิทยาศา ตร รือการแพทย

0.00

0.00

0.00

500.00

900 %

5,000

วั ดุการเกษตร

0.00

0.00

2,500.00

500.00

900 %

5,000

วั ดุโฆษณาและเผยแพร

0.00

360.00

0.00

5,000.00

0 %

5,000

วั ดุเครื่องแตงกาย

0.00

0.00

0.00

9,900.00

-49.49 %

5,000

วั ดุคอมพิวเตอร

0.00

0.00

1,640.00

5,000.00

0 %

5,000

184,224.50

488,659.60

371,638.55

645,900.00

2,683,084.02

512,722.11

0.00

0.00

0 %

0

9,240.53

0.00

0.00

0.00

0 %

0

รวมค่าใช้สอย

7.14 %

ปี 2564
150,000
255,000

ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
วั ดุงานบ้านงานครัว
วั ดุกอ ร้าง

รวมค่าวัสดุ

305,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
คาน้าประปา คาน้าบาดาล
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
คาบริการโทรศัพท

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)
0 %

ปี 2564

1,177.00

856.00

0.00

0.00

0

รวมค่าสาธารณูปโภค

2,693,501.55

513,578.11

0.00

0.00

0

รวมงบดาเนินงาน

3,429,250.81

1,240,942.21

585,836.67

943,900.00

585,000

0.00

0.00

5,940.00

0.00

0 %

0

7,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

4,800.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

33,800.00

0.00

0.00

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

11,800.00

33,800.00

5,940.00

0.00

0

รวมงบลงทุน

11,800.00

33,800.00

5,940.00

0.00

0

รวมงานบาบัดนาเสีย

3,561,050.81

1,394,742.21

711,776.67

1,063,900.00

705,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน

54,128,564.36

53,447,286.41

53,477,419.91

59,310,140.00

73,226,680

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน
พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จานวน 6 ตัว
ครุภัณฑยานพา นะและขน ง
เรือพลา ติก ขนาดความยาวไมน้อยกวา 8
ฟุต จานวน 1 ลา
ครุภัณฑงานบ้านงานครัว
พัดลมเพดาน แบบ 3 ใบพัด ขนาด 48 นิ้ว
พร้อมติดตั้ง จานวน 1 เครื่อง
ครุภัณฑโรงงาน
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า จานวน 1 เครื่อง
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครงการกิจกรรมด้านการพัฒนา ตรีและ
ครอบครัว

20,000.00

20,000.00

19,920.00

500.00

3,900 %

20,000

127,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

40,000.00

38,908.00

0.00

200.00

14,900 %

30,000

โครงการจัดอบรมและทัศนศึกษาดูงานของ
คณะกรรมการชุมชน

453,300.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการเชิดชูคุณธรรมพอตัวอยางประจา
ชุมชน

0.00

0.00

11,495.00

7,500.00

33.33 %

10,000

โครงการเชิดชูคุณธรรมแมตัวอยางประจา
ชุมชน

8,535.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการเชิดชูคุ่ณธรรมแมตัวอยางประจา
ชุมชน

0.00

8,900.00

9,645.00

200.00

4,900 %

10,000

โครงการฝึกอบรมและ งเ ริมอาชีพในชุมชน

0.00

19,932.00

17,633.00

500.00

3,900 %

20,000

โครงการจัดทาดอกไม้จันทนเพื่อใช้ในพระ
ราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาท
มเด็จพระปรมินทรม าภูมิพลอดุลยเดช
โครงการจัดทาแผนชุมชน
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการฝึกอบรมและ งเ ริมอาชีพใ ้กับ
ประชาชนในชุมชน

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการโรงเรียนผู้ ูงอายุ

85,400.00

87,230.00

113,897.00

59,000.00

69.49 %

100,000

โครงการวันผู้ ูงอายุแ งชาติ

81,200.00

83,423.00

89,995.00

400.00

22,400 %

90,000

โครงการ งเคราะ ผู้ประ บ าธารณภัย ผ้่
ยากไร้ และด้อยโอกา ในเขตเมือง

0.00

0.00

0.00

500.00

900 %

5,000

โครงการเ ริม ร้างและพัฒนาการดาเนิน
กิจกรรม อพักมี วนรวมรับผิดชอบตอ ังคม
เพื่อการการคุ้มครองพิทักษเยาวชน

0.00

0.00

67,797.50

500.00

3,900 %

20,000

โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะ
กรรมการชุมชน

0.00

607,317.00

453,530.00

0.00

100 %

500,000

โครงการอบรมและศึกษาดูงานของคณะ
กรรมการชุมชน

0.00

0.00

0.00

500,000.00

-100 %

0

รวมค่าใช้สอย

835,435.00

865,710.00

783,912.50

569,300.00

805,000

รวมงบดาเนินงาน

835,435.00

865,710.00

783,912.50

569,300.00

805,000

เครื่องปรับอากาศแบบแยก วนชนิดแขวน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

40,200

ตู้เ ล็กแบบ 2 บาน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

5,500

ตู้เ ล็กแบบ 4 ลิ้นชัก

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

21,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

0.00

15,900.00

15,900.00

0.00

0 %

0

คอมพิวเตอรโน้ตบุค

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

16,000

เครื่องคอมพิวเตอร า รับประมวลผลแบบที่
1

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

34,000

เครื่องพิมพ Multifunction

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

7,500

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

7,800

เครื่อง ารองไฟ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

5,000

รวมค่าครุภัณฑ์

0.00

15,900.00

15,900.00

0.00

137,000

รวมงบลงทุน

0.00

15,900.00

15,900.00

0.00

137,000

20,000.00

380,000.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

20,000.00

20,000.00

0 %

20,000

รวมเงินอุดหนุน

20,000.00

380,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000

รวมงบเงินอุดหนุน

20,000.00

380,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนกิจการที่เป็น าธารณประโยชน
โครงการ นับ นุนงบประมาณแกคณะ
กรรมการพัฒนา ตรีตาบลอาเภอเมือง
บุรีรัมย
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ปี 2561

ประมาณการ
ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

855,435.00

1,261,610.00

819,812.50

589,300.00

962,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

855,435.00

1,261,610.00

819,812.50

589,300.00

962,000

811,203.00

824,344.22

710,467.00

1,771,000.00

811,203.00

824,344.22

710,467.00

1,771,000.00

2,311.20

2,311.20

2,311.20

5,000.00

รวมค่าสาธารณูปโภค

2,311.20

2,311.20

2,311.20

5,000.00

5,000

รวมงบดาเนินงาน

813,514.20

826,655.42

712,778.20

1,776,000.00

1,005,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ

813,514.20

826,655.42

712,778.20

1,776,000.00

1,005,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครงการจัดงานม กรรมดนตรี "เทิดไท้คีต
ราชัน" ประกวดวงตนตรีคอมโบพร้อม าง
เครื่อง
รวมค่าใช้สอย

-43.53 %

1,000,000
1,000,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาน้าประปา คาน้าบาดาล

0 %

5,000

วันที่พิมพ : 7/10/2563 15:08

น้า : 94/102

รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครงการจัดงานประเพณีทาบุญตักบาตรวัน
ขึ้นปใ ม

0.00

38,467.00

33,800.00

36,500.00

36.99 %

50,000

46,700.00

688,028.27

620,165.80

660,000.00

6.06 %

700,000

โครงการจัดงานประเพณี งกรานตและ
มโภชศาลพระ ลักเมือง

388,400.00

399,972.00

575,583.00

1,000.00

59,900 %

600,000

โครงการจัดงานประเพณีแ เทียนเข้าพรรษา

472,466.75

0.00

0.00

117,010.00

583.7 %

800,000

โครงการจัดงานประเพณีแ เทียนพรรษา

0.00

388,720.00

456,607.00

0.00

0 %

0

โครงการจัดงานวันวิ าขบูชา

0.00

0.00

0.00

13,000.00

53.85 %

20,000

รวมค่าใช้สอย

907,566.75

1,515,187.27

1,686,155.80

827,510.00

2,170,000

รวมงบดาเนินงาน

907,566.75

1,515,187.27

1,686,155.80

827,510.00

2,170,000

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุน วนราชการ

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

20,000.00

20,000.00

0 %

20,000

รวมเงินอุดหนุน

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000

รวมงบเงินอุดหนุน

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

927,566.75

1,535,187.27

1,706,155.80

847,510.00

2,190,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

1,741,080.95

2,361,842.69

2,418,934.00

2,623,510.00

3,195,000

1,062,431.00

1,214,625.00

1,285,380.00

1,366,100.00

7.12 %

1,463,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

69,048.00

67,200.00

85,200.00

72,800.00

-7.69 %

67,200

เงินประจาตาแ นง

85,200.00

85,200.00

67,200.00

85,200.00

0 %

85,200

184,300.00

159,387.00

220,800.00

226,800.00

3.62 %

235,000

17,172.00

22,933.00

36,000.00

37,000.00

-2.7 %

36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

1,418,151.00

1,549,345.00

1,694,580.00

1,787,900.00

1,886,800

รวมงบบุคลากร

1,418,151.00

1,549,345.00

1,694,580.00

1,787,900.00

1,886,800

โครการ นับ นุนงบประมาณการจัดงาน
ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0.00

0.00

0.00

20,000.00

0 %

20,000

11,700.00

28,350.00

32,400.00

36,000.00

0 %

36,000

8,100.00

25,757.00

19,800.00

29,500.00

-74.24 %

7,600

19,800.00

54,107.00

52,200.00

85,500.00

0.00

12,626.00

0.00

0.00

0 %

0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

40,156.00

36,276.00

68,736.00

70,000.00

-28.57 %

50,000

เพื่อเป็นคาใช้จายในการชดใช้คาเ ีย าย
รือคา ินไ นทดแทน

62,763.25

0.00

0.00

0.00

0 %

0

3,350.00

6,800.00

0.00

0.00

0 %

0

106,269.25

55,702.00

68,736.00

70,000.00

460,750.00

98,768.00

58,343.00

400,000.00

-70 %

120,000

5,887.00

4,979.00

3,820.00

10,000.00

0 %

10,000

วั ดุยานพา นะและขน ง

0.00

0.00

0.00

10,000.00

-100 %

0

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

0.00

144,773.55

0.00

10,000.00

-100 %

0

คาเชาบ้าน
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

63,600

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

50,000

ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน
วั ดุงานบ้านงานครัว
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
วั ดุโฆษณาและเผยแพร

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0 %

10,000

86,270.00

68,410.00

67,570.00

80,000.00

-12.5 %

70,000

552,907.00

316,930.55

129,733.00

520,000.00

5,011.79

5,760.51

4,298.78

12,000.00

รวมค่าสาธารณูปโภค

5,011.79

5,760.51

4,298.78

12,000.00

12,000

รวมงบดาเนินงาน

683,988.04

432,500.06

254,967.78

687,500.00

335,600

0.00

0.00

6,200.00

0.00

รวมค่าครุภัณฑ์

0.00

0.00

6,200.00

0.00

0

รวมงบลงทุน

0.00

0.00

6,200.00

0.00

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

2,102,139.04

1,981,845.06

1,955,747.78

2,475,400.00

2,222,400

1,292,670.00

2,041,256.00

2,074,849.00

1,952,520.00

-21.11 %

1,540,420

2,323.00

18,000.00

7,790.00

0.00

0 %

0

วั ดุคอมพิวเตอร
รวมค่าวัสดุ

210,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการโทรศัพท

0 %

12,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
เครื่องพิมพแบบฉีด มึก(Inkjet Printer)
า รับกระดาษขนาด A3 จานวน 1 เครื่อง

0 %

0

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินประจาตาแ นง
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
คาตอบแทนพนักงานจ้าง

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

1,672,056.00

1,759,521.00

1,692,121.35

2,047,100.00

6.04 %

2,170,700

158,276.00

159,775.00

144,427.00

179,100.00

10.55 %

198,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

3,125,325.00

3,978,552.00

3,919,187.35

4,178,720.00

3,909,120

รวมงบบุคลากร

3,125,325.00

3,978,552.00

3,919,187.35

4,178,720.00

3,909,120

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

14,880.00

0.00

7,560.00

500.00

1,900 %

10,000

คาเชาบ้าน

53,800.00

121,500.00

114,000.00

144,000.00

0 %

144,000

6,000.00

4,800.00

9,300.00

25,200.00

1.59 %

25,600

74,680.00

126,300.00

130,860.00

169,700.00

200,100.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0.00

0.00

5,290.00

240,400.00

-95.84 %

10,000

โครงการจ้างเ มาดาเนินการ ารวจกา นด
แนวเขตการบันทึกข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย ินเข้า ูระบบ GIS

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

237,600

โครงการจ้างเ มาลอกทอระบายน้าและ
ระบบรวบรวมน้าเ ียในเขตเทศบาลเมือง
บุรีรัมย

0.00

0.00

0.00

500.00

59,900 %

300,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

179,600

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

0.00

960.00

4,160.00

28,000.00

-64.29 %

10,000

โครงการบันทึกข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทรัพย ินเข้า ูระบบ GIS

0.00

216,000.00

223,200.00

0.00

0 %

0

0.00

950.00

18,960.00

80,000.00

0 %

80,000

200,100.00

217,910.00

251,610.00

348,900.00

0.00

4,780.00

9,925.00

10,000.00

0 %

10,000

2,250.00

13,936.00

65,227.32

10,000.00

0 %

10,000

0.00

4,998.00

5,000.00

5,000.00

0 %

5,000

125,234.00

95,836.00

99,648.00

380,000.00

-60.53 %

150,000

วั ดุยานพา นะและขน ง

0.00

1,194.00

9,201.00

10,000.00

-100 %

0

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

0.00

14,809.80

19,652.20

20,000.00

-50 %

10,000

วั ดุการเกษตร

0.00

0.00

9,120.00

500.00

900 %

5,000

วั ดุโฆษณาและเผยแพร

0.00

0.00

2,500.00

500.00

900 %

5,000

วั ดุเครื่องแตงกาย

0.00

4,280.00

2,615.00

500.00

900 %

5,000

วั ดุคอมพิวเตอร

0.00

0.00

9,060.00

10,000.00

0 %

10,000

รวมค่าวัสดุ

127,484.00

139,833.80

231,948.52

446,500.00

210,000

รวมงบดาเนินงาน

402,264.00

484,043.80

614,418.52

965,100.00

1,027,200

คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

637,600

ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
วั ดุงานบ้านงานครัว
วั ดุกอ ร้าง
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑการเกษตร
เครื่อง ูบน้าแบบ อยโขง จานวน 1 เครื่อง

0.00

0.00

0.00

9,100.00

-100 %

0

เครื่องเจียรตัดแบบมือถือ จานวน 1 เครื่อง

0.00

0.00

0.00

2,500.00

-100 %

0

เครื่องฉีดน้า จานวน 1 เครื่อง

0.00

0.00

0.00

18,000.00

-100 %

0

เครื่อง กัดคอนกรีต จานวน 1 เครื่อง

0.00

21,000.00

0.00

22,500.00

-100 %

0

รอกขนาด 3 ตัน จานวน 1 ชุด

0.00

0.00

0.00

6,000.00

-100 %

0

วานโรตารี่ จานวน 1 เครื่อง

0.00

0.00

0.00

8,000.00

-100 %

0

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

กล้องระดับ จานวน 1 ชุด

24,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่อง าพิกัดด้วย ัญญาณดาวเทียมแบบพก
พา จานวน 1 เครื่อง

25,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

30,000.00

-100 %

0

ครุภัณฑกอ ร้าง

ครุภัณฑโรงงาน
เลื่อยวงเดือน ขนาด 7 นิ้ว จานวน 1 ตัว
ครุภัณฑ ารวจ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
เครื่องคอมพิวเตอร า รับงานประมวลผล
แบบที่ 2
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

เครื่องคอมพิวเตอร า รับงานประมวลผล
แบบที่1

21,900.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องพิมพแบบฉีด มึก จานวน 1 เครื่อง

0.00

0.00

0.00

4,300.00

-100 %

0

เครื่องพิมพเลเซอร จานวน 1 เครื่อง

3,200.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่อง ารองไฟ จานวน 1 เครื่อง

3,100.00

0.00

0.00

6,000.00

-100 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

82,200.00

21,000.00

0.00

106,400.00

0

รวมงบลงทุน

82,200.00

21,000.00

0.00

106,400.00

0

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน

3,609,789.00

4,483,595.80

4,533,605.87

5,250,220.00

4,936,320

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

5,711,928.04

6,465,440.86

6,489,353.65

7,725,620.00

7,158,720

คาชาระ นี้เงินต้น

3,700,000.00

3,700,000.00

3,700,000.00

3,700,000.00

0 %

3,700,000

คาชาระดอกเบี้ย

938,305.48

755,657.28

577,355.40

933,110.00

103.62 %

1,900,000

1,445,612.00

1,466,443.00

1,610,828.00

1,722,920.00

4.19 %

1,795,120

0.00

0.00

0.00

111,200.00

-41.55 %

65,000

เบี้ยยังชีพผู้ ูงอายุ

17,949,000.00

19,147,300.00

20,484,800.00

22,510,400.00

19.32 %

26,858,400

เบี้ยยังชีพคนพิการ

4,740,800.00

5,112,000.00

5,254,400.00

6,106,400.00

11.23 %

6,792,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอด

126,000.00

130,500.00

119,000.00

138,000.00

17.39 %

162,000

แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง

เงิน มทบกองทุนประกัน ังคม
เงิน มทบกองทุนเงินทดแทน
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
ารองจาย

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

16,645.00

306,988.00

319,485.00

2,082,550.00

-3.51 %

2,009,390

1,338,399.77

3,802,106.29

0.00

0.00

0 %

0

คาใช้จายในการจัดการจราจร

0.00

0.00

183,623.50

500,000.00

-60 %

200,000

คาบารุง มาคม ันนิบาตเทศบาลแ ง
ประเทศไทย

0.00

0.00

288,416.11

290,000.00

1.55 %

294,500

คืนเงินกองทุน ิ่งแวดล้อม

0.00

0.00

0.00

1,000.00

38,400 %

385,000

เงิน มทบกองทุน ลักประกัน ุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น รือพื้นที่

0.00

0.00

910,000.00

900,000.00

0 %

900,000

เงิน มทบกองทุนออมวันละบาท

0.00

0.00

10,000.00

10,000.00

0 %

10,000

เงิน มทบใ ้องคการจัดการน้าเ ีย

0.00

0.00

2,398,414.46

3,185,000.00

25.59 %

4,000,000

27,000.00

0.00

0.00

5,000.00

0 %

5,000

2,850,850.20

2,979,000.00

2,873,110.00

2,874,655.20

2.55 %

2,947,900

653,710.80

546,844.80

327,700.00

727,900.00

-10.39 %

652,300

1,419,336.00

1,898,820.00

2,206,020.00

2,372,604.80

0 %

2,372,500

รวมงบกลาง

35,205,659.25

39,845,659.37

41,263,152.47

48,170,740.00

55,049,110

รวมงบกลาง

35,205,659.25

39,845,659.37

41,263,152.47

48,170,740.00

55,049,110

รวมงบกลาง

35,205,659.25

39,845,659.37

41,263,152.47

48,170,740.00

55,049,110

รวมแผนงานงบกลาง

35,205,659.25

39,845,659.37

41,263,152.47

48,170,740.00

55,049,110

รวมทุกแผนงาน

305,069,244.18

311,948,074.44

322,159,443.17

372,100,000.00

393,100,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินชวยพิเศษ
เงิน มทบกองทุนบาเ น็จบานาญข้าราชการ วน
ท้องถิ่น (กบท.)
เงินชวยคาครองชีพผู้รับบานาญ (ชคบ.)
เงินบาเ น็จลูกจ้างประจา
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
อาเภอ เมืองบุรีรัมย์ จัง วัดบุรีรัมย์
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 393,100,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

25,242,560 บาท

งบบุคลากร

รวม

17,980,260 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

รวม

6,208,560 บาท

เงินเดือนนายก/รองนายก

จานวน

1,429,920 บาท

จานวน

351,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี
ตามอัตราระเบียบที่กระทรวงม าดไทยกา นดเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2554 และ(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2557
เงินค่าตอบแทนประจาตาแ น่งนายก/รองนายก
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแ น่งนายกเทศมนตรีและรองนายก
เทศมนตรีตามอัตราที่ระเบียบกระทรวงม าดไทยกา นดเป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ.2554 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
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เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

จานวน

351,000 บาท

จานวน

513,000 บาท

จานวน

3,563,640 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรีและรองนายก
เทศมนตรีตามอัตราที่ระเบียบกระทรวงม าดไทยกา นดเป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2554 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริ ารส่วนตาบล
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของเลขานุการนายกเทศมนตรีที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี ตามอัตราที่ระเบียบกระทรวงม าดไทยกา นด
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าด ไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่า
ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ.2554และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ตามอัตราที่
ระเบียบกระทรวงม าดไทยกา นด เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
ม าดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบ
แทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธาน
สภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ
. 2554 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
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เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

รวม

11,771,700 บาท

จานวน

8,085,400 บาท

จานวน

301,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี ใ ้กับ
พนักงานเทศบาลในสังกัดส่วนงานต่างๆของสานักปลัดเทศบาล
ตามอัตราที่ระเบียบ/กฎ มาย รือประกาศ ก.ท./ก.ท.จ.กา นด
เป็นไปตาม พ.ร.บ. ระเบียบการบริ ารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 ลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ ารงานบุคคลและ
นังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตาม นังสือสานักงาน กจ.กท
. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว 30 ธ.ค.2558 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริ ารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนในลักษณะต่างๆ เป็นค่าตอบแทนราย
เดือน/เงินค่าตอบแทนพิเศษพนักงานเงินเดือนเต็มขั้น ใ ้กับ
พนักงานในสังกัดสานักปลัดเทศบาล ตามอัตราที่
ระเบียบ/กฎ มาย รือประกาศ ก.ท./ก.ท.จ. กา นด เป็นไป
ตาม พ.ร.บ. ระเบียบการบริ ารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
ลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ ารงานบุคคลและ นังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้องเป็นไปตาม นังสือสานักงาน กจ.กท. และ ก.อบ
ต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว 30 ธ.ค.2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริ ารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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เงินประจาตาแ น่ง

จานวน

391,800 บาท

จานวน

255,000 บาท

จานวน

2,541,140 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแ น่งของผ้บริ ารสา รับพนักงานสาย
งานผ้บริ ารสังกัดสานักปลัดเทศบาล ตามอัตราที่
ระเบียบ/กฎ มาย รือประกาศ ก.ท./ก.ท.จ. กา นด เป็นไป
ตาม พ.ร.บ.ระเบียบการบริ ารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ลัก
เกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ ารงานบุคคลและ นังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้องเป็นไป ตาม นังสือสานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต
. ที่มท 0809.2/ว 138 ลว 30 ธ.ค.2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริ ารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าจ้างลกจ้างประจา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเงินปรับปรุงค่าจ้างประจาปีใ ้กับลกจ้าง
ประจาในสังกัดส่วนงานต่าง ๆ ของสานักปลัดเทศบาล ตาม
อัตราที่ระเบียบ/กฎ มาย รือประกาศก.ท./ก.ท.จ.กา นด เป็นไป
ตาม พ.ร.บ.ระเบียบการบริ ารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ลัก
เกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ ารงานบุคคลและ นังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้องเป็นไปตาม นังสือสานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว 30 ธ.ค.2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริ ารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รือค่าจ้างค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่า
จ้าง/ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สังกัดส่วนการงานต่างๆ ของสานัก
ปลัดเทศบาล ตามอัตราที่ระเบียบ/กฎ มาย รือประกาศ ก.ท./ก
.ท.จ.กา นด เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบการบริ ารบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 ลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ ารงาน
บุคคล และ นังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเป็นไปตาม นังสือสานัก
งาน กจ.กท. และ ก.อบต.ที่ มท0809.2/ว 138 ลว 30 ธ.ค.2558
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริ าร
งานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

จานวน

196,560 บาท

รวม

7,000,000 บาท

รวม

928,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวใ ้กับพนักงานจ้างใน
สังกัดส่วนงานต่าง ๆ ของสานักปลัดเทศบาล ตามอัตราที่
ระเบียบ/กฎ มาย เป็นไปตามพ.ร.บ.ระเบียบการบริ ารบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ าร
งานบุคคลและ นังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตาม นังสือสานัก
งาน กจ.กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว 30 ธ.ค.2558
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริ าร
งานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในลักษณะต่างๆตามอัตราที่
กฎ มาย/ระเบียบ กา นด เช่นค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ประเมินผลงานคณะกรรมการสอบแข่งขัน ตามอัตราที่
ระเบียบ/กฎ มายประกาศ รือ นังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กา นด เป็นไปตาม นังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 30 ลว 25
เม.ย.2549 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่าย
เงินค่าตอบแทนการสอบ พ.ศ. 2549 ระเบียบกระทรวงม าดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
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ค่าเบี้ยประชุม

จานวน

10,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

จานวน

540,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน/ค่าเบี้ยประชุม ใ ้กับกรรมการสภา
เทศบาลในการปฏิบัติงานตรวจรายงานการ
ประชุม ตรวจ/พิจารณาร่างเทศบัญญัติ รือการพิจารณาเรื่อง
ต่างๆ ที่สภาเทศบาล มอบ มาย และค่าเบี้ยประชุมสา รับคณะ
กรรมการอื่นตามอัตราที่กฎ มาย/ระเบียบกา นด เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ.2554 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ รือค่า
อา ารทาการนอกเวลาใ ้แก่ผ้ที่ได้รับคาสั่งใ ้มาปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ อันเป็นภารกิจ น้าที่ของสานักปลัดเทศบาล ตาม
ระเบียบของทางราชการเป็นไปตามระเบียบกระทรวง
ม าดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านใ ้กับพนักงานผ้มีสิทธิในส่วนสานักปลัด
เทศบาล ตามระเบียบของทางราชการ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ ข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
ม าดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2562
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เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร

จานวน

148,000 บาท

รวม

4,871,000 บาท

จานวน

1,510,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตรใ ้กับพนักงานและลกจ้าง
ในสังกัดสานักปลัดเทศบาลตลอดจนคณะผ้บริ ารตามระเบียบ
ของทางราชการ เป็นไปตาม นังสือด่วนที่สุดที่ กค 0422.3/ว
257 ลว 28 มิ.ย. 2559 ประเภทและอัตราเงินค่าบารุงการศึกษา
และเล่าเรียน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
โครงการจ้างเ มาแรงงาน รือจ้างเ มาบริการของสานักปลัด
เทศบาล
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจ้างเ มาแรง
งาน/จ้างเ มาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในส่วนของสานัก
ปลัดเทศบาล ดังนี้
- ปฏิบัติงานรักษาความสะอาดอาคารสานักงานเทศบาลเมือง
บุรีรัมย์ (แม่บ้าน)
- ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยอาคารสานักงานเทศบาลเมือง
บุรีรัมย์ (ยาม)
- ปฏิบัติงานรับบริการส่วน น้างานทะเบียนราษฎร/งานบัตร
ประชาชนใ ้กับประชาชนมาใช้บริการ
- ปฏิบัติงานรักษาความสะอาดอาคาร ้องน้า ้องสุขา สานักงาน
สถานีขนส่งผ้โดยสาร(บ.ข.ส.)
- ปฏิบัติงานสานักงานกิจการงานท่องเที่ยวสานักปลัด
เทศบาล (งานท่องเที่ยว) ฯลฯ
- เป็นไปตาม นังสือด่วนมากที่มท 0808.2/ว 7120 ลว 9 ธ.ค
.2559 และ นังสือที่ มท 0808.2/ว 1536 ลว 19 มี.ค.2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริ ารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
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รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

จานวน

150,000 บาท

จานวน

400,000 บาท

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่ารับวารสาร ค่าเข้าปก-เย็บ
เล่ม นังสือ ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผย
แพร่ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ย
ประกัน ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดี ค่าจ้างเ มาบริการ ค่าติดตั้ง
ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ตามอัตราที่ระเบียบ/กฎ มายกา นด เป็นไปตาม นังสือ
กระทรวงม าดไทยด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 7120 ลว 9 ธ.ค
.2559 เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทยที่ มท 0808.2
/ว1536 ลว 19 มี.ค.2561 เป็นไปตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทย ที่มท 0808.2/ว 2633 ลว14 ส.ค.2552และ นังสือสั่ง
การอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริ ารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามลักษณะต่าง ๆ ดังนี้
- ค่ารับรอง เพื่อถัวจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการรับรองและ
เลี้ยงรับรอง/ต้อนรับบุคคล คณะบุคคลที่มาตรวจงาน นิเทศ
งาน เยี่ยมชม ศึกษาดงาน รือมาปฏิบัติราชการอื่น
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับรองในการจัดประชุมต่าง ๆ ของ
เทศบาล
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธีและวันสาคัญของ
ชาติ เช่น ค่าจัด งานร่วมจัดงาน/กิจกรรมพิธีทางศาสนา งานรัฐ
พิธี ร่วมพิธีวันสาคัญของชาติ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา ค่าใช้
จ่ายเกี่ยวกับการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ ฯลฯ เป็นไปตาม นังสือที่ มท
0808.4/ว 2381 ลว 28 ก.ค.
2548 นังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลว 7 มี.ค
.2561เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริ ารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จานวน

790,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่า
พา นะ ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการในการเดินทางไปราชการของคณะผ้บริ าร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงาน ลกจ้าง รือบุคคลที่เกี่ยวข้อง อันเป็น
ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับสานักปลัดเทศบาลตามระเบียบของทาง
ราชการ จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงตอบแทนเจ้า น้าที่ตารวจท ารช่วย
ราชการสานักปลัดเทศบาล ตามอัตราที่กฎ มายระเบียบ
กา นด เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับทื่ 3) พ.ศ.2559 เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
ม าดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริ ารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
โครงการคัดเลือกและประกาศเกียรติคุณพนักงานและลกจ้างดีเด่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการคัดเลือกและประกาศ
เกียรติคุณพนักงานและลกจ้างดีเด่น สา รับเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
ในการดาเนินงานในการคัดเลือกพนักงานและลกจ้างดีเด่นของ
เทศบาล เช่นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบ
แทนกรรมการ ค่าโล่รางวัล เงินรางวัล ประกาศเกียรติคุณ ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามอัตราที่ระเบียบ/กฎ มาย
กา นด เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริ ารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้าที่ 167 ลาดับ
ที่ 3
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โครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล (กรณี จานวน
ครบวาระ)

1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดการเลือกตั้งนายก
เทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
ตอบแทนกรรมการ ค่าจัดสถานที่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าทาการนอก
เวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอา ารเครื่องดื่ม ค่าโฆษณาประชา
สัมพันธ์ฯลฯตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตาม
กฎ มาย ระเบียบที่กา นด เป็นไปตามกฎ มายที่เกี่ยวข้องกับ
การเลือกตั้งท้องถิ่น 1.รัฐธรรมนญแ ่งราชอาณาจักรไทย พุทธ
ศักราช 2560 2. พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนญว่าด้วยณะกรรมการ
การเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 3. พ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่น รือผ้บริ ารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2554 รือที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่น รือผ้บริ ารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 เป็นไปตาม นังสือ
ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลว 6 ก.ค.2561 รือ นังสือสั่งการอื่นที่
เกี่ยวข้อง สา รับอัตราค่าใช้จ่ายใ ้เป็นไปตาม กกต.กา นด เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขครั้ง
ที่ 2/2563 น้าที่ 2 ลาดับที่ 1
โครงการจัดกิจกรรม 5 ส. สานักงานเทศบาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดกิจกรรม 5 ส
สานักงาน สา รับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสานักงาน
เทศบาล Big Cleaning Day เช่น ค่าอา าร-เครื่องดื่มค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตามอัตราที่
ระเบียบ/กฎ มายกา นด เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
ม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริ ารขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) น้าที่ 171 ลาดับที่ 1

จานวน

5,000 บาท
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โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาลและร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย

จานวน

40,000 บาท

จานวน

6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดกิจกรรมวัน
เทศบาลและร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทยสา รับเป็นค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆในการจัด รือเข้าร่วมกิจกรรมวันเทศบาล และวันท้องถิ่น
ไทย เช่น กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมพัฒนาการจัด
นิทรรศการ กิจกรรมกีฬานันทนาการ ฯลฯ ทั้งในส่วนที่เทศบาล
จัดกิจกรรมเอง และเข้าร่วมกิจกรรมของสันนิบาตเทศบาล
จัง วัด รือ น่วยงานอื่นจัดขึ้น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามอัตราที่ระเบียบ/กฎ มายกา นด เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององก
รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
ม าดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริ ารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้าที่ 165 ลาดับที่ 1
โครงการจัดประชุม ัว น้าส่วนการงานของเทศบาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดประชุม ัว น้า
ส่วนการงานของเทศบาล สา รับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการ
จัดประชุม ัว น้าส่วนการงานของเทศบาล เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอา ารเครื่องดื่มฯลฯและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตามอัตราที่ระเบียบ/กฎ มายกา นด เป็นไปตาม นังสือที่ มท
0808.4/ว 2381 ลว 28 ก.ค.2548 เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
ม าดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริ ารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้าที่ 169 ลาดับที่ 11

น้า : 12/234

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 15:09:00

โครงการติดตามผลและปรับปรุงระบบควบคุมภายใน

จานวน

5,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการติดตามผลและปรับ
ปรุงระบบการควบคุมภายใน สา รับเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
งานติดตามผลและปรับปรุงระบบควบคุมภายในของ
เทศบาล เช่น ค่าจัดประชุมชี้แจง ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าตอบแทน
วิทยากร ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามอัตราที่
ระเบียบ/กฎ มายกา นด เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
ม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่ง
ขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
ม าดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริ ารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้าที่ 173 ลาดับที่ 2
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดงานเพื่อการพัฒนาบุคลากร
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการฝึกอบรมสัมมนาและ
ศึกษาดงานเพื่อพัฒนาบุคลากร สา รับเป็นค่าใช้จ่าย
ต่างๆ เช่น ค่าเช่า-ค่าจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด
การอบรม ค่าอา าร-เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าจ้างเ มายานพา นะ ค่าจ้างเ มาที่พัก และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดอบรมและศึกษาดงานร่วมกันของ
พนักงานเทศบาล ลกจ้าง พนักงานจ้าง ผ้บริ ารและสมาชิกสภา
เทศบาล รือแยกการอบรม/ดงานเป็นราย ลักสตรตามเ มาะ
สม ฯลฯ และค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามอัตราที่
ระเบียบ/กฎ มายกา นด เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
ม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงม าดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริ ารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้าที่ 167 ลาดับที่ 1

น้า : 13/234

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 15:09:00

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างวินัยและป้องกันการทุจริตและประพฤติ จานวน
มิชอบ

15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการฝึกกอบรมเสริมสร้าง
วินัยและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ สา รับเป็นค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ในการจัดอบรมเสริมสร้างวินัยปลกฝงจิตสานึกรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงานป้องกันการทุจริตต่อ น้าที่ความรับผิดชอบของ
เจ้า น้าที่ เช่น ค่าตอบแทน ค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามอัตราที่ระเบียบ/กฎ มาย
กา นด เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริ ารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
) น้าที่ 168 ลาดับที่ 5
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมพนักงานและลกจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม ของพนักงานและลกจ้าง สา รับเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆใน
การดาเนินงานตามโครงการ รือกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานและลกจ้าง เช่น ค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปิด-ปิด การอบรมค่าอา าร-เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
ตอบแทนวิทยากร รือคณะกรรมการ ค่าโล่รางวัล เงิน
รางวัล ประกาศเกียรติคุณ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอด
จนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระดมความคิดเ ็นเพื่อการปรับปรุง
รือบังคับใช้มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานใ ้เ มาะ
สมตามอัตราที่ระเบียบ/กฎ มายกา นด เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงม าดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริ ารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้าที่ 167 ลาดับที่ 2

จานวน

10,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 15:09:00

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยการปกครองท้องถิ่นและสนับสนุนการ จานวน
จัดการเลือกตั้งระดับต่างๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดกิจกรรมเสริม
สร้างความปรองดองปกป้องสถาบันเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยและ
สนับสนุนการจัดการเลือกตั้งระดับต่าง ๆ สา รับเป็นค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์
เพื่อการปฏิรประเทศ เช่น เวทีสัมมนา กิจกรรมนันทนาการ ฯลฯ
ตลอดจนกิจกรรมรวมพลังเพื่อปกป้องสถาบันตามแนวทางของ
ศนย์ปรองดองและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายใน
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
ตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบของทาง
ราชการ และสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งระดับต่าง ๆ ของ กกต
. เช่น การเลือกตั้งสมาชิกสภาผ้แทนราษฎร การเลือกตั้งสมาชิก
วุฒิสภา การเลือกตั้งนายก/สมาชิก องค์การบริ ารส่วนจัง วัด ใน
ส่วนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ รือจาเป็นต้องสนับ
สนุนใ ้การจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตลอดจนการ
รณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งระดับต่าง ๆ ฯลฯ
และค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามอัตราที่ระเบียบ/กฎ มาย
กา นด เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการเบิกค่า
ใช้จ่ายในการบริ ารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) น้าที่ 166 ลาดับที่ 3

น้า : 14/234

20,000 บาท

น้า : 15/234

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 15:09:00

โครงการเสริมสร้างศักยภาพของสมาชิกสภาเทศบาล

จานวน

50,000 บาท

จานวน

260,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการฝึกอบรมสัมมนาและ
ศึกษาดงานของผ้บริ าร สมาชิกสภาเทศบาลเพื่อพัฒนาเสริม
สร้างศักยภาพเพิ่มพนความร้ความเข้าใจในการปฏิบัติ น้าที่ของ
สมาชิกสภาเทศบาล คณะผ้บริ าร ตลอดจน ัว น้า น่วย
งาน พนักงานของเทศบาล สา รับเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่า
เช่า-ค่าจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการอบรม ค่า
อา าร-เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้าง
เ มายานพา นะ ค่าจ้างเ มาที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้องกับการจัดอบรมและศึกษาดงานร่วมกันของผ้บริ าร สมาชิก
สภาเทศบาลและ ัว น้า น่วยงาน พนักงาน
เทศบาล ลกจ้าง พนักงานจ้าง ที่เกี่ยวข้อง รือแยกการอบรม/ด
งานเป็นราย ลักสตรตามเ มาะสม ฯลฯ และค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ที่
เกี่ยว ข้องตามอัตราที่ระเบียบ/กฎ มายกา นดเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริ ารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้าที่ 167 ลาดับ
ที่ 4
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างซ่อมแซม รือบารุงรักษา
ทรัพย์สินที่ชารุดเสีย าย รือเสื่อมสภาพใ ้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ทั้งในส่วนครุภัณฑ์ (เช่น รถยนต์ เครื่องปรับอากาศ เครื่อง
โรเนียว เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ฯลฯ) ที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้าง (เช่น อาคารสานักงาน บ้านพัก ฯลฯ)และทรัพย์สิน
อื่น (เช่น อุปกรณ์การปฏิบัติงานที่เป็นวัสดุฯลฯ)ในความดแลรับ
ผิดชอบของส่วนการงานในสังกัดสานักปลัดเทศบาล เป็นไปตาม
นังสือที่ มท 0808.2/ว 1536 ลว 19 มี.ค.2561 เรื่อง ลัก
เกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณปโภค รือ นังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

น้า : 16/234

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 15:09:00

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน

รวม

648,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ปฏิบัติงานสานักงานของส่วน
การงานต่างๆในสังกัดสานักปลัดเทศบาล เช่น กระดาษ ลวด
เย็บกระดาษ สมุด ดินสอ ปากกา แบบพิมพ์ต่างๆเครื่อง
เขียน มึก ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ พระ
บรมฉายาลักษณ์ ฯลฯ เป็นไปตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทย ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว 16 ก.ค.2556
เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทยด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
1134 ลว 9 มิ.ย.2558 เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย
.2559เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตาม ลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริ ารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุใช้ในกิจการของ
ส่วนการงานในสังกัดสานักปลัดเทศบาล เช่น ลอดไฟ สาย
ไฟ สวิตซ์ไฟ เสาอากาศไฟฉาย ฯลฯ เป็นไปตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทยด่วนมากที่ มท 0808.2/ว1657 ลว 16 ก.ค.2556 เป็น
ไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทยด่วนมากที่มท 0808.2/ว 1134
ลว 9 มิ.ย.2558 เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่นด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย.2559 เรื่องแนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม ลักการ
จาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงม าดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริ ารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

น้า : 17/234

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 15:09:00

วัสดุงานบ้านงานครัว

จานวน

50,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้งานบ้านต่าง ๆ เช่น ไม้
กวาด ไม้ขนไก่ ผ้าปโต๊ะ น้ายาถพื้น น้ายาล้างจาน ถ้วยชาม แก้ว
น้า น้าสะอาดสา รับดื่ม มีด กระติกน้าร้อน ฯลฯ ใช้ในการกิจการ
ของส่วนการงานในสังกัดสานักปลัดเทศบาล เป็นไปตาม นังสือ
กระทรวงม าดไทยด่วนมากที่ มท 0808.2/ว1657 ลว 16 ก.ค
.2556 เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทยด่วนมากที่มท
0808.2/ว 1134 ลว 9 มิ.ย.2558 เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย
.2559เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตาม ลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริ ารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
เช่น อิฐ ิน ปน ทราย ไม้ เ ล็ก
กระเบื้อง เลื่อย สว่าน จอบ เสียม ท่อ อุปกรณ์ประปา อ่างล้าง
มือ ฯลฯใช้ในการปฏิบัติงาน รือเพื่อการซ่อมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินของส่วนการงานต่าง ๆ ในสังกัดสานักปลัดเทศบาล ปลัด
เทศบาล เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทยด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1657 ลว 16 ก.ค.2556 เป็นไปตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทยด่วนมากที่มท 0808.2/ว 1134ลว 9 มิ.ย.2558 เป็นไป
ตาม นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย.2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริ ารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562

น้า : 18/234

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 15:09:00

วัสดุยานพา นะและขนส่ง

จานวน

25,000 บาท

จานวน

158,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพา นะและขน
ส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางรถ ัวเทียน ตลับลกปืน กระจกมอง
ข้าง ไขควง แม่แรง ประแจเลื่อน คีม น้ามันเบรค ฯลฯ ใช้เป็น
อุปกรณ์ รือเพื่อการบารุงรักษาและซ่อมแซมยานพา นะและ
เครื่องจักรกลในส่วนสานักปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาล เป็นไปตาม
นังสือกระทรวงม าดไทยด่วนมากที่ มท 0808.2/ว1657 ลว 16
ก.ค.2556 เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทยด่วนมากที่มท
0808.2/ว 1134 ลว 9 มิ.ย.2558 เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย
.2559เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตาม ลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริ ารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
วัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง และน้ามัน ล่อลื่นต่าง ๆ ใช้
กับรถยนต์ ยานพา นะและเครื่องจักรกลในส่วนสานักปลัด
เทศบาล ฯลฯ ปลัดเทศบาล เป็นไปตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลว19 มี.ค.2561 เป็นไปตาม
นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลว 22 มี.ค
.2560 เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทยด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1657 ลว 16 ก.ค.2556 เป็นไปตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทย ด่วนมาก ที่มท 0808.2/ว 1134 ลว 9 มิ.ย.2558 เป็น
ไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย.2559เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าด ไทยว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริ ารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562

น้า : 19/234

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 15:09:00

วัสดุการเกษตร

จานวน

10,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ปฏิบัติงานการเกษตรต่างๆ
เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชา สารเคมีกาจัดศัตรพืช สปริง
เกอร์ จอบ ฯลฯ ใช้ในการบารุง รักษา ปรับปรุงและพัฒนา
บริเวณสานักงานเทศบาล อาคารสถานีขนส่งผ้โดยสาร เป็นไป
ตาม นังสือกระทรวงม าดไทยด่วนมากที่ มท 0808.2/ว1657
ลว 16 ก.ค.2556 เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทยด่วน
มากที่มท 0808.2/ว 1134 ลว 9 มิ.ย.2558 เป็นไปตาม นังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลว 27 มิ.ย.2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริ ารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้เพื่อเผยแพร่ โฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ประกอบการปฏิบัติงาน รือปรับปรุงงานของส่วน
งานในสังกัดสานักปลัดเทศบาล เช่น แผ่นป้าย สี พ่กัน กระดาษ
โปสเตอร์ ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง รือภาพค่าล้าง อัดภาพ ฯลฯ
เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทยด่วนมากที่ มท 0808.2
/ว1657 ลว 16 ก.ค.2556 เป็นไปตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทยด่วนมากที่มท 0808.2/ว 1134 ลว 9 มิ.ย.2558 เป็นไป
ตาม นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย.2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริ ารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562

น้า : 20/234

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 15:09:00

วัสดุคอมพิวเตอร์

จานวน

150,000 บาท

รวม

553,000 บาท

จานวน

260,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ประกอบกับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ของส่วนการงานสานักปลัดเทศบาล เช่น แผ่น
บันทึกข้อมล ัวพิมพ์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง แป้น
พิมพ์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มึก
ปริ้นเตอร์ ฯลฯ เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทยด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1657 ลว 16 ก.ค.2556 เป็นไปตาม นังสือ
กระทรวงม าดไทย ด่วนมากที่มท 0808.2/ว 1134 ลว 9 มิ.ย
.2558 เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย.2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
ม าดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริ ารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า และค่าธรรมเนียม บารุงรักษา
มิเตอร์ ไฟฟ้าสานักงาน อาคารสถานีขนส่งผ้โดยสาร และบ้านพัก
อาคารที่ทาการ อาคารจอดรถดับเพลิง กรณีที่การไฟฟ้าเรียกเก็บ
จากเทศบาล เป็นต้น เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว2217 ลว19ต.ค.2560 เป็นไป
ตาม นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่มท
0808.2/ว 1846 ลว 12 ก.ย.2560 เป็น นังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.8/ว 1529 ลว 3 ส.ค.2560
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริ ารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

จานวน

108,000 บาท

จานวน

75,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาที่ติดตั้งไว้ใช้ในกิจการสานักงาน
เทศบาล อาคารสถานีขนส่งผ้โดยสาร บ้านพัก ตลอดจนค่า
ธรรมเนียม ค่าบารุงรักษามิเตอร์ ใ ้กับการประปาภมิภาค
บุรีรัมย์ เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุดที่ มท 0810.8/ว2217 ลว19ต.ค.2560เป็นไปตาม นังสือกรม
ส่งเสริมการาปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่มท 0808.2/ว 1846 ลว
12 ก.ย.2560 เป็น นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุดที่ มท 0810.8/ว 1529 ลว 3 ส.ค.2560 เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงม าดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริ ารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ค่าบริการโทรศัพท์
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในราชการของสานักงานเทศบาลส่วน
สานักปลัดเทศบาล รือเครือข่ายเลข มายกลางของเทศบาลและ
ค่าโทรศัพท์ที่ใช้บริการอินเตอร์เน็ตสาธารณะของเทศบาล ฯลฯ
เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1551 ลว
26 พ.ค.2553 เรื่อง การติดตั้งและเบิกค่าใช้บริการเครื่องมือสื่อ
สารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตาม นังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลว 19
ต.ค.2560 เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุดที่มท0808.2/ว 1846 ลว 12 ก.ย.2560 เป็นไปตาม
นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8
/ว 1529 ลว 3 ส.ค.2560 เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
ม าดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริ ารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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ค่าบริการไปรษณีย์

จานวน

100,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งไปรษณีย์ พัสดุ จด มาย ค่าดวง
ตรา ไปรษณียากร ในกิจการของเทศบาล เป็นไปตาม นังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว2217
ลว19ต.ค.2560 เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1846 ลว 12 ก.ย.2560 เป็น
นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่ สุดที่ มท 0810.8
/ว 1529 ลว 3 ส.ค.2560 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริ ารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
สา รับจ่ายเป็นค่าบริการทางด้าน โทรคมนาคม โทรภาพ โทร
สาร ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่า
ใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่นๆ เป็น
ไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.8/ว2217 ลว19 ต.ค.2560 เป็นไปตาม นังสือ กรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1846 ลว 12
ก.ย. 2560 เป็น นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.8/ว 1529 ลว 3 ส.ค.2560 เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงม าดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริ ารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

202,300 บาท

รวม

202,300 บาท

จานวน

14,000 บาท

จานวน

65,000 บาท

ครุภัณฑ์สานักงาน
เก้าอี้ทางานปรับโช้คแบบมีพนักพิง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ ุ้มเบาะ มีพนักพิง มีล้อ จานวน 4
ตัว สา รับปฏิบัติงานสานักงาน รือใช้ประชุมกิจการงานสานัก
งาน เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทยด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลว 16 ก.ค.2556 เป็นไปตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทยด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลว 9 มิ.ย. 2558
เป็นไป นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ มท
0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตาม ลักการจาแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ เป็นครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงานส่วนการ
งานสานักปลัดเทศบาล

เก้าอี้ประชุม
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ประชุม จานวน 100 ตัว เป็นเก้าอี้ขา
เ ล็กมีพนักพิง ุ้มเบาะ สา รับ ้องประชุมสานักงานอาคาร
เทศบาล เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทยด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลว 16 ก.ค. 2556 เป็นไปตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทยด่วนมาก ที่มท 0808.2/ว1134 ลว 9 มิ.ย.2558 เป็นไป
นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ เป็นครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงานส่วนการงานสานัก
ปลัดเทศบาล
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ชั้นวางเอกสารเ ล็กแบบ 4 ชั้น

จานวน

10,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางเอกสารเ ล็กแบบ 4 ชั้น จานวน 2
ชุด เป็นชั้นวางเอกสารทาด้วยเ ล็ก แบบ 4 ชั้น บรรจุเอกสาร
ได้ 40 ช่อง เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทยด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลว 16 ก.ค.2556 เป็นไปตาม นังสือ
กระทรวง ม าดไทยด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลว 9 มิ.ย
.2558 เป็นไป นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย.2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ เป็นครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติ
งานส่วนการงานสานักปลัดเทศบาล
โต๊ะพับอเนกประสงค์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จานวน 20 ตัว ขนาด
ไม่น้อยกว่า 75 x 1.80 x 75 ซม. เป็นโต๊ะขาเ ล็ก พับเก็บ
ได้ สา รับ ้องประชุมสานักงานอาคารเทศบาล เป็นไปตาม
นังสือกระทรวงม าดไทยด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว
16 ก.ค.2556 เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทยด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลว 9 มิ.ย. 2558 เป็นไป นังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลว 27 มิ.ย.2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ เป็นครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงานส่วนการงานสานักปลัด
เทศบาล
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ต้เย็น

จานวน

6,500 บาท

จานวน

34,000 บาท

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ รือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ จานวน
1

17,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อต้เย็นขนาด 5.2 คิว จานวน 1 ต้ ใช้กับงาน
สถานีขนส่งผ้โดยสาร สานักปลัดเทศบาล เป็นครุภัณฑ์ที่กา นดไว้
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ เป็นไปตาม
นังสือกระทรวงม าดไทยด่วนมากที่ มท 0808.2/ว1657 ลว16
ก.ค.2556 เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลว 9 มิ.ย. 2558 เป็นไปตาม นังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27
มิ.ย.2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ เป็นครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงานส่วนการงานสานักปลัด
เทศบาล
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์สา รับงานสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สา รับงานสานัก
งาน จานวน 2 เครื่องรายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม เป็นครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงานส่วนการงาน
สานักปลัดเทศบาล

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จานวน 2
เครื่อง เป็นเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ รือ LED แบบ Network
แบบที่ 1 สีขาวดา รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อศร
ษฐกิจและสังคมเป็นครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงานส่วนการงาน
สานักปลัดเทศบาล
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เครื่องสารองไฟ

จานวน

5,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น

รวม

30,000 บาท

รายจ่ายอื่น

รวม

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 2 เครื่อง รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อศร
ษฐกิจและสังคม เป็นครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงานส่วนการงาน
สานักปลัดเทศบาล

รายจ่ายอื่น
โครงการประเมินความพึงพอใจต่อผลการปฏิบัติงานบริการ
ประชาชนของเทศบาลประจาปี
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน จ่ายเป็นค่าจ้าง/ค่าตอบ
แทนสถาบัน น่วยงาน รือบุคคลภายนอกผ้มีความร้ความเชี่ยว
ชาญในการประเมินผล การปฏิบัติราชการประจาปีของเทศบาล
ในมิติด้านต่าง ๆ ตามแนวทางเป้า มายและเกณฑ์ชี้วัดที่ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกา นดรวมทั้งการสารวจ ประเมินประเมินความพึงพอ
ใจของประชาชนต่องานบริการด้านต่าง ๆของเทศบาล เป็นไปตาม
นังสือกระทรวงม าดไทยด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว16
ก.ค. 2556 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
) น้าที่ 174 ลาดับที่ 4
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งบเงินอุดหนุน

รวม

30,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รวม

5,942,960 บาท

รวม

4,011,660 บาท

รวม

4,011,660 บาท

จานวน

3,183,000 บาท

เงินอุด นุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
โครงการสนับสนุนงบประมาณสา รับช่วยเ ลือประชาชนใ ้กับ
สานักงานเ ล่ากาชาดจัง วัดบุรีรัมย์
จ่ายเป็นเงินอุด นุนใ ้กับกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ ตาม
โครงการสนับสนุนงบประมาณสา รับช่วยเ ลือประชาชนใ ้กับ
สานักงานเ ล่ากาชาดจัง วัด เป็นไปตาม พ.รบ.เทศบาล พ.ศ
. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยเงินอุด นุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ
.ศ. 2561-2565) น้าที่ 174 ลาดับที่ 6
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปีใ ้กับ
พนักงานเทศบาลตามอัตราที่ระเบียบ/กฎ มาย รือประกาศ ก.ท
./ก.ท.จ.กา นดเป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบการบริ ารบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ าร
งานบุคคลและ นังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตาม นังสือสานัก
งาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/138 ลว 30 ธ.ค.2558
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริ าร
งานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จานวน

127,860 บาท

จานวน

103,200 บาท

จานวน

267,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล ตามอัตรา
ระเบียบ/กฎ มาย รือประกาศ ก.ท./ก.ท.จ.กา นดเป็นไปตาม พ
.ร.บ. ระเบียบการบริ ารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ลัก
เกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ ารงานบุคคลและ นังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตาม นังสือสานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/138 ลว 30 ธ.ค.2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริ ารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินประจาตาแ น่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแ น่งของพนักงานเทศบาลตามอัตรา
ระเบียบ/กฎ มาย รือประกาศ ก.ท./ก.ท.จ.กา นดเป็นไปตาม พ
.ร.บ. ระเบียบการบริ ารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ลัก
เกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ ารงานบุคคลและ นังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตาม นังสือสานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/138 ลว 30 ธ.ค.2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริ ารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าจ้างลกจ้างประจา
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลกจ้างประจา ตามอัตรา
ระเบียบ/กฎ มาย รือประกาศ ก.ท./ก.ท.จ.กา นดเป็นไปตาม พ
.ร.บ.ระเบียบการบริ ารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ ารงานบุคคลและ นังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องเป็นไปตาม นังสือสานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/138 ลว 30 ธ.ค.2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริ ารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

322,800 บาท

จานวน

7,200 บาท

รวม

1,694,200 บาท

รวม

447,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามอัตรา
ระเบียบ/กฎ มาย รือประกาศ ก.ท./ก.ท.จ.กา นดเป็นไปตาม พ
.ร.บ. ระเบียบการบริ ารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ลัก
เกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ ารงานบุคคลและ นังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตาม นังสือสานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/138 ลว 30 ธ.ค.2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริ ารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตามอัตรา
ระเบียบ/กฎ มาย รือประกาศ ก.ท./ก.ท.จ.กา นดเป็นไปตาม พ
.ร.บ. ระเบียบการบริ ารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ลัก
เกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ ารงานบุคคลและ นังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตาม นังสือสานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/138 ลว 30 ธ.ค.2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริ ารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าเบี้ยประชุม
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน/ค่าเบี้ยประชุม ใ ้กับคณะกรรมการ
ต่าง ๆ ตามอัตราที่กฎ มาย/ระเบียบกา นด เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงม าดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาลสมาชิก
สภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุม กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ
. 2554 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จานวน

65,000 บาท

จานวน

252,000 บาท

จานวน

120,000 บาท

รวม

665,200 บาท

จานวน

115,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใ ้แก่ผ้
ที่ได้รับคาสั่งใ ้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามระเบียบของ
ทางราชการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านใ ้กับพนักงานเทศบาลตามระเบียบของ
ทางราชการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าเช่า
บ้านของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตรใ ้กับพนักงาน
เทศบาล ตามระเบียบของทางราชการเป็นไปตาม นังสือ ด่วนที่
สุด ที่ กค 0422.3/ว257 ลว 28 มิ.ย.2559 ประเภทและอัตราเงิน
ค่าบารุงการศึกษาและเล่าเรียน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
โครงการจ้างเ มาแรงงานควบคุมดแลระบบเครื่องเสียงงานประชา
สัมพันธ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการจ้างเ มาแรงงาน/จ้าง
เ มาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติ น้าที่ควบคุมดแลระบบเครื่อง
เสียง ของงานประชาสัมพันธ์ เป็นไปตาม นังสือ ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว7120 ลว 9 ธ.ค.2559 และ นังสือที่ มท 0808.2/ว
1536 ลว 19 มี.ค.2561
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รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

จานวน

330,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าเข้าปก-เย็บเล่ม นังสือ ค่า
ระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่า
ธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้
จ่ายในการ ดาเนินคดี ค่าจ้างเ มาบริการ ค่าติดตั้ง
ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ตามอัตราที่ระเบียบ/กฎ มายกา นด เป็นไปตาม นังสือ
กระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลว 9 ธ.ค
.2559 เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว
1536 ลว 19 มี.ค.2561เป็นไปตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2633 ลว 14 ส.ค.2552 และ นังสือ
สั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักค่า
พา นะ ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการในการเดินทางไปราชการของ
พนักงาน ลกจ้าง รือบุคคลที่เกี่ยวข้องตามระเบียบของทาง
ราชการ ตามอัตราที่กฎ มาย /ระเบียบกา นดเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2559
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โครงการจัดเวทีประชาคมเมืองเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการวางแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

จานวน

20,000 บาท

โครงการจัดเวทีสภาเมืองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้าน จานวน
การเมืองและการบริ ารงานของเทศบาล

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดเวทีประชุมประชาคมเมือง เพื่อส่ง
เสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาเทศบาล
เมืองบุรีรัมย์ สา รับเป็นค่ารับรองคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
เมืองบุรีรัมย์ ประชุมร่วมกับประชาคมเมือง เป็นไปตาม
นังสือ ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลว 28 ก.ค.2548 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้า 176 ลาดับที่ 10

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดเวที สภา
เมือง เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วน
การพัฒนาในรปแบบเวทีพลเมืองในการร่วมแสดงความคิดเ ็นเข้า
มามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทน ค่าเช่าสถาน
ที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามอัตรา
ที่ระเบียบ/กฎ มายกา นด เป็นไปตามกระทรวงม าดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561- 2565) น้าที่ 115 ลาดับที่ 1
โครงการส่งเสริมใ ้ความร้ เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมล ข่าวสารของ
ราชการ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการอบรมใ ้ความร้เกี่ยวกับ
การเปิดเผยข้อมลข่าวสาร ของราชการเป็นการจัดอบรมเสริมสร้าง
ความร้ความเข้าใ ้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เกี่ยวกับ
ระเบียบ/กฎ มายว่าด้วยข้อมลข่าวสารของราชการ เช่น ค่า
ตอบแทน ค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องตามอัตราที่ระเบียบ/กฎ มายกา นด เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 176 ลาดับ
ที่ 11

จานวน

10,000 บาท
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โครงการเสริมสร้างความร้ความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
ใ ้กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ตามโครงการเสริมสร้างความร้
ความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนใ ้กับพนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ในการอบรมและใ ้ความร้
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมและวิธีการทา
งานที่สุจริตโปร่งใส มีจิตสานึกค่านิยม มีคุณธรรม อันส่งผลใ ้
น่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น มุ่งมั่นส่การเป็นข้า
ราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด เช่น ค่าตอบแทน ค่าเช่าสถานที่ ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามอัตราที่
ระเบียบ/กฎ มายกา นดเป็นไปตามระเบียบกระทรวง
ม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 175 ลาดับที่ 9
โครงการอบรมความร้ กฎ มายและระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติ ราชการของผ้บริ าร สมาชิกสภา และพนักงาน เจ้า น้าที่
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมตามโครงการอบรมเสริมสร้าง
ความร้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ มายและระเบียบในการปฎิบัติงาน
ใน น้าที่ของพนักงานเทศบาลและลกจ้าง เพื่อเพิ่มพนความร้ด้าน
กฎ มายและระเบียบที่สาคัญ และจาเป็นสา รับการปฎิบัติงาน
เช่น ค่าตอบแทน ค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้
จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามอัตราที่ระเบียบ/กฎ มายกา นด เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 174
ลาดับที่ 7
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ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

จานวน

50,000 บาท

รวม

255,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างซ่อมแซม รือบารุงรักษา
ทรัพย์สินที่ชารุด เสีย าย รือเสื่อมสภาพใ ้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ทั้งในส่วนครุภัณฑ์ เช่น รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับ
อากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและ
ทรัพย์สินอื่น เช่น อุปกรณ์การปฏิบัติงานที่เป็นวัสดุ ฯลฯ เป็นไป
ตาม นังสือที่ มท 0808.2/ว 1536 ลว 19 มี.ค.2561 เรื่อง ลัก
เกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จ่ายประจาปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณปโภค รือ นังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ปฏิบัติงานสานัก
งาน เช่น กระดาษ ลวดเย็บ ลวดเย็บ
กระดาษ สมุด ดินสอ ปากกา แบบพิมพ์ต่าง ๆ เครื่อง
เขียน มึก ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ พระ
บรมฉายาลักษณ์ ฯลฯ เป็นไปตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทย ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว 16 ก.ค. 2556
เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลว 9 มิ.ย.2558 เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย
.2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

15,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น อุปกรณ์เครื่องเสียง
ตามสาย สายไฟ ปลั๊กไฟ ลอด
ไฟ ลาโพง ไมโครโฟน ัวแร้ง ถ่านไมโครโฟน ฯลฯ เป็นไปตาม
นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว
16 ก.ค. 2556 เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว 9 มิ.ย.2558 เป็นไปตาม
นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลว 27 มิ.ย.2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้
กวาด แก้วน้า น้าสะอาดสา รับดื่ม กระติกน้า กาต้มน้า ฯลฯ เป็น
ไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1657 ลว 16 ก.ค. 2556 เป็นไปตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว 9 มิ.ย.2558
เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย.2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
วัสดุยานพา นะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพา นะและขนส่ง เช่น ยางรถ
จักรยานยนต์ แบตเตอรี่ น้ามันเบรก ประแจ เลื่อน ฯลฯเป็นไป
ตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657
ลว 16 ก.ค. 2556 เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว 9 มิ.ย.2558 เป็นไปตาม นังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลว 27 มิ.ย.2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น

จานวน

10,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น น้ามัน เชื้อ
เพลิง และน้ามัน ล่อลื่นต่าง ๆ ใช้กับรถจักรยานยนต์ รือ ยาน
พา นะ ที่อย่ในความรับผิดชอบ เป็นไปตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลว 19 มี.ค.2561 เป็นไปตาม
นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลว 22 มี.ค
.2560 เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว1657 ลว 16 ก.ค. 2556 เป็นไปตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว 9 มิ.ย.2558
เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย.2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ไม้
อัด กระดาษโปสเตอร์สี พ่กัน ฟิล์ม ล้างอัดขยาย แถบบันทึก เสียง
และภาพ เลนส์ซม อุปกรณ์กล้องถ่ายภาพ ฯลฯ เป็นไปตาม
นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลว
16 ก.ค. 2556 เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว 9 มิ.ย.2558 เป็นไปตาม นังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลว 27 มิ.ย.2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร์

จานวน

100,000 บาท

รวม

327,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เม้าส์ คีย์บอร์ด เครื่องอ่านและบันทึกข้อมล ัว
พิมพ์ แถบพิมพ์ ฯลฯ เป็นไปตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลว 16 ก.ค. 2556
เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทยด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลว 9 มิ.ย.2558 เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย
.2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าและค่าธรรมเนียมบารุงรักษา มิเตอร์
ไฟฟ้าระบบเสียงตามสาย กรณีที่การไฟฟ้าเรียกเก็บจาก
เทศบาล เป็นต้น เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลว 19 ต.ค.2560 เป็นไป
ตาม นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1846 ลว 12 ก.ย.2560 เป็น นังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 1529 ลว 3 ส.ค
.2560
ค่าบริการโทรศัพท์
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในราชการของสานักงานเทศบาล รือ
เครือข่ายเลข มายกลางของเทศบาล ค่าโทรศัพท์ที่ใช้บริการ
อินเตอร์เน็ตสาธารณะของเทศบาล ฯลฯ เป็นไปตาม นังสือ
กระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1551 ลว 26 พ.ค.2553
เรื่อง การติดตั้งและเบิกค่าใช้บริการเครื่องมือสื่อสารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลว 19 ต
.ค.2560 เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลว 12 ก.ย.2560 เป็น นังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 1529 ลว
3 ส.ค.2560
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

จานวน

272,000 บาท

รวม

237,100 บาท

รวม

237,100 บาท

จานวน

23,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม สา รับจ่ายเป็นค่า
บริการทางด้านโทรคมนาคม โทรภาพ โทรสาร ค่าวิทยุติดตาม
ตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ใช้ระบบอินเตอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่น ๆ เป็นไป ตาม นังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว
2217 ลว 19 ต.ค.2560 เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลว 12 ก.ย
.2560 เป็น นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.8/ว 1529 ลว 3 ส.ค.2560
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เครื่องปรับอากาศ 13,000 BTU จานวน 1 เครื่อง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังขนาด 13,000
BTU จานวน 1 เครื่อง สา รับติดตั้งใน ้องประชาสัมพันธ์ส่ง
เสียงตามสายกองวิชาการและแผนงาน เป็นครุภัณฑ์ที่กา นดไว้
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ เป็นไปตาม
นังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 1657 ลว. 16 ก.ค.2556 เป็น
ไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลว 9 มิ.ย.2558 เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย
.2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณเป็น
ครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงานทั่วไปของกองวิชาการและแผนงาน
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เครื่องปรับอากาศ 36,000 BTU จานวน 1 เครื่อง

จานวน

47,000 บาท

จานวน

55,000 บาท

จานวน

19,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังขนาด 36,000
BTU จานวน 1 เครื่อง สา รับติดตั้งใน ้องกองวิชาการและแผน
งาน เป็นครุภัณฑ์ที่กา นดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สานักงบประมาณ เป็นไปตาม นังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว
1657 ลว. 16 ก.ค.2556 เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว 9 มิ.ย
.2558 เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย.2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณเป็นครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ทั่วไปของกองวิชาการและแผนงาน
ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนส่ง
รถจักรยานยนต์ จานวน 1 คัน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 120 ซี
ซี จานวน 1 คัน เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทา
งาน เป็นครุภัณฑ์ที่กา นดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สานักงบประมาณ
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล ความละเอียด
ไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล จานวน 1 ตัว เป็นครุภัณฑ์ที่
กา นดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบ
ประมาณ เพื่อใช้ในงานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสา รับงานประมวลผล

จานวน

22,000 บาท

จานวน

22,000 บาท

จานวน

17,000 บาท

จานวน

22,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สา รับงาน
ประมวลผล จานวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัล เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ใช้ในการปฏิบัติงานของกองวิชาการและแผน
งาน
เครื่องคอมพิวเตอร์สา รับงานประมวลผล
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สา รับงานประมวลผล แบบ
ที่ 1 จานวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ใช้ในการปฏิบัติงานของกองวิชาการและแผน
งาน
เครื่องคอมพิวเตอร์สา รับงานสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สานักงาน จานวน 1
เครื่อง รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ใช้
ในการปฏิบัติงานของกองวิชาการและแผนงาน
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด มึกพร้อมติดตั้งถัง มึกพิมพ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด มึก
พร้อมติดตั้งถัง มึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)จานวน 3
เครื่อง รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ใช้
ในการปฏิบัติงานของกองวิชาการและแผนงาน
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เครื่องพิมพ์แบบฉีด มึกพร้อมติดตั้งถัง มึกพิมพ์ 1 เครื่อง

จานวน

4,300 บาท

จานวน

5,000 บาท

รวม

10,391,700 บาท

รวม

7,531,400 บาท

รวม

7,531,400 บาท

จานวน

4,875,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด มึกพร้อมติดตั้งถัง มึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จานวน 1 เครื่อง รายละเอียดตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ใช้ในการปฏิบัติงานของกอง
วิชาการและแผนงาน
เครื่องสารองไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 2
เครื่อง รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ใช้
ในการปฏิบัติงานของกองวิชาการและแผนงาน
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปีใ ้กับ
พนักงานเทศบาลตามอัตราที่ระเบียบ/กฎ มาย รือประกาศ ก.ท
./ก.ท.จ.กา นดเป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบการบริ ารบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ าร
งานบุคคลและ นังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตาม นังสือสานัก
งาน กจ.กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/138 ลว 30 ธ.ค.2558
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริ าร
งานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จานวน

67,200 บาท

จานวน

85,200 บาท

จานวน

316,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาลตามอัตรา
ระเบียบ/กฎ มาย รือประกาศ ก.ท./ก.ท.จ.กา นดเป็นไปตาม พ
.ร.บ.ระเบียบการบริ ารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ ารงานบุคคลและ นังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องเป็นไปตาม นังสือสานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต.ที่ มท
0809.2/138 ลว 30 ธ.ค.2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริ ารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
เงินประจาตาแ น่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแ น่งของพนักงานเทศบาล ตามอัตรา
ระเบียบ/กฎ มาย รือประกาศ ก.ท./ก.ท.จ.กา นดเป็นไปตาม พ
.ร.บ. ระเบียบการบริ ารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ลัก
เกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ ารงานบุคคลและ นังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตาม นังสือสานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต
.ที่ มท 0809.2/138 ลว 30 ธ.ค.2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริ ารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าจ้างลกจ้างประจา
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลกจ้างประจา ตามอัตรา
ระเบียบ/กฎ มาย รือประกาศ ก.ท./ก.ท.จ.กา นดเป็นไปตาม พ
.ร.บ. ระเบียบการบริ ารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ลัก
เกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ ารงานบุคคลและ นังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตาม นังสือสานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/138 ลว 30 ธ.ค.2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริ ารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

2,069,000 บาท

จานวน

118,500 บาท

รวม

2,716,800 บาท

รวม

494,200 บาท

จานวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามอัตราระเบียบ/กฎ มาย
รือประกาศ ก.ท./ก.ท.จ.กา นดเป็นไปตามพ.ร.บ.ระเบียบการ
บริ ารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยว
กับการบริ ารงานบุคคลและ นังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตาม
นังสือสานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/138 ลว
30 ธ.ค.2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริ ารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง ตามอัตรา
ระเบียบ/กฎ มาย รือประกาศ ก.ท./ก.ท.จ.กา นดเป็นไป
ตามพ.ร.บ.ระเบียบการบริ ารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ลัก
เกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ ารงานบุคคลและ นังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้องเป็นไปตาม นังสือสานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต
.ที่ มท 0809.2/138 ลว 30 ธ.ค.2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริ ารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในลักษณะต่าง ๆ ตามอัตราที่
กฎ มาย/ระเบียบ กา นด เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ประเมินผลงานคณะกรรมการสอบแข่งขัน ตามอัตราที่
ระเบียบ/กฎ มาย
ประกาศ รือ นังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกา นด เป็นไปตาม นังสือ
ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 30 ลว 25 เม.ย.2549 เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทน การ
สอบ พ.ศ. 2549 ระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การคัดเลือกพนักงานและลกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จานวน

200,000 บาท

จานวน

154,800 บาท

จานวน

89,400 บาท

รวม

1,287,600 บาท

โครงการจ้างเ มาแรงงานเพื่อดาเนินการตามระเบียบกระทรวงการ จานวน
คลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริ ารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

594,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใ ้แก่ผ้
ที่ได้รับคาสั่งใ ้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามระเบียบของ
ทางราชการ เป็นไป ตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยการ
เบิกจ่าย เงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ค่าเช่าบ้าน
สา รับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านใ ้กับพนักงานเทศบาลในส่วนกองคลัง
ผ้มีสิทธิตามระเบียบของทางราชการ เป็นไปตาม
ระเบียบ กระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
ม าดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2562
เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร
สา รับจ่ายเป็นเงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร ใ ้กับพนักงาน
เทศบาลและลกจ้างในส่วนกองคลัง และพนักงานเทศบาลผ้รับ
บานาญตามสิทธิและระเบียบของทางราชการ เป็นไปตาม นังสือ
ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว257 ลว 28 มิ.ย.2559 ประเภทและ
อัตราเงินค่าบารุงการศึกษาและเล่าเรียน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

เพื่อจ้างเ มาแรงงานปฏิบัติงานพัสดุกลางของเทศบาลของ
เทศบาล เพื่อใ ้บริการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างการบริ ารพัสดุ
ทุกกองของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริ ารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นไปตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทยด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลว. 9 ธ.ค. 2559 เป็น
ไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลว
. 19 มี.ค. 2561 และ นังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องฯ
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โครงการจ้างเ มาแรงงานเพื่อปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี

จานวน

สา รับเป็นค่าใช้จ่ายจ้างเ มาแรงงานเพื่อปฏิบัติงานด้านการเงิน
และบัญชี เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทยมท 0808.2/ว
7120 ลว. 9 ธ.ค. 2559 เป็นไปตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลว. 19 มี.ค. 2561 และ
นังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องฯ
โครงการบันทึกข้อมลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเข้าส่ระบบ จานวน
สารสนเทศภมิศาสตร์ (GIS)
สา รับเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการบันทึกข้อมลแผนที่ฯ เช่น ค่า
จ้างเ มาออกสารวจและบันทึกข้อมลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ค่าอา ารทาการนอกเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทา
เอกสารในการจัดเก็บข้อมลภาษีประเภทต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.3/ว
462 ลว. 29 ก.พ. 2551 เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย
ที่ มท 0808.3/ว67 ลว. 9 ม.ค. 2555 เป็นไปตาม นังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ทม 0808.3/ว 483 ลว. 19 ก.พ
.2561
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
สา รับเป็นค่าจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการลักษณะต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานในส่วนกองคลัง เช่น ค่ารับวารสาร ค่า นังสือ
ระเบียบกฎ มายค่าเย็บเล่ม เข้าปก นังสือ ค่าระวาง
บรรทุก ค่าธรรมเนียมรับส่งข้อมล ค่าธรรมเนียมการออกใบเสร็จ
รับเงิน (ตามโครงการความร่วมมือการชาระภาษีท้องถิ่นผ่าน
ธนาคาร) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเช่า
ทรัพย์สิน ค่าจ้างเ มาบริการ และค่าประกันภัยรถยนต์ ฯลฯ
เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทยที่ มท. 0808.2/ว 2633
ลว. 14 ส.ค. 2552 การประกันภัยรถราชการและ นังสือสั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องฯ

216,000 บาท

237,600 บาท

40,000 บาท
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จานวน

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

สา รับเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่า
พา นะ ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการในการเดินทางไปราชการของพนักงาน ลกจ้าง รือ
บุคคลที่เกี่ยวข้องอันภารกิจที่เกี่ยวข้องกับกองคลังตามระเบียบ
กระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3
) พ.ศ.2559
โครงการอบรมส่งเสริมความร้และความเข้าใจตามพระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลกสร้าง พ.ศ. 2562
สา รับเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมส่งเสริมความร้และความ
เข้าใจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลกสร้าง พ.ศ.2562
เพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปิด-ปิดการอบรมค่าอา าร – เครื่องดื่ม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเ มายานพา นะ ค่าจ้างเ มาที่
พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวกับการจัดอบรมและศึกษาดงาน ตาม
อัตราที่ระเบียบ/กฎ มายกา นด เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
ม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
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โครงการออกสารวจผ้ที่อย่ในข่ายเสียภาษีแต่ยังไม่ได้ยื่นแบบแสดง
รายการภาษี

จานวน

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

สา รับเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการออกสารวจเร่งรัดการชาระภาษี
ประจาปีและแจ้งเตือนผ้เสียภาษี เช่น ค่าจ้างเ มา ค่า
อา าร ค่าอา ารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ตาม
ระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 เป็นไปตาม
นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.3/ว 462 ลว. 29 ก.พ
.2551 เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทยที่ มท 0808.3/ว67
ลว. 9 ม.ค. 2555 นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ ทม 0808.3/ว 483 ลว. 19 ก.พ. 2561 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 177 ลาดับที่ 2
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
สา รับเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม รือบารุงรักษาทรัพย์สินที่
ชารุดเสีย าย รือเสื่อมสภาพ ทั้งในส่วนที่เป็น
ครุภัณฑ์ เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง
พิมพ์ดีด เครื่องคิดเลข รถจักรยานยนต์ รถยนต์ ฯลฯ และ
ทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุอุปกรณ์การปฏิบัติงานต่าง ๆ ในความดแล
รับผิดชอบของกองคลัง เป็นไปตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลว.19 มี.ค. 2561และ นังสือ
สั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
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ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน

รวม

915,000 บาท

จานวน

600,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ปฏิบัติงานสานัก
งาน เช่น กระดาษ ลวดเย็บ ลวดเย็บ
กระดาษ สมุด ดินสอ ปากกา แบบพิมพ์ต่าง ๆ เครื่อง
เขียน มึก ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ พระ
บรมฉายาลักษณ์ ฯลฯ เป็นไปตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว 16 ก.ค. 2556
เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลว 9 มิ.ย.2558 เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย
.2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น อุปกรณ์เครื่องเสียง
ตามสาย สายไฟ ปลั๊กไฟ ลอด
ไฟ ลาโพง ไมโครโฟน ัวแร้ง ถ่านไมโครโฟน ฯลฯ เป็นไปตาม
นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว
16 ก.ค. 2556 เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว 9 มิ.ย.2558 เป็นไปตาม
นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลว 27 มิ.ย.2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
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วัสดุงานบ้านงานครัว

จานวน

15,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้
กวาด แก้วน้า น้าสะอาดสา รับดื่ม กระติกน้า กาต้มน้า ฯลฯ เป็น
ไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1657 ลว 16 ก.ค. 2556 เป็นไปตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว 9 มิ.ย.2558
เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย.2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
วัสดุยานพา นะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพา นะและขนส่ง เช่น ยางรถ
จักรยานยนต์ แบตเตอรี่ น้ามันเบรก ประแจเลื่อน ฯลฯเป็นไปตาม
นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว
16 ก.ค. 2556 เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว 9 มิ.ย.2558 เป็นไป
ตาม นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย.2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตาม ลักการจาแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น

จานวน

40,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น น้ามัน เชื้อ
เพลิง และน้ามัน ล่อลื่นต่าง ๆ ใช้กับรถจักรยานยนต์ รือ ยาน
พา นะ ที่อย่ในความรับผิดชอบ เป็นไปตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลว 19 มี.ค.2561 เป็นไปตาม
นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลว 22 มี.ค
.2560 เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว1657 ลว 16 ก.ค. 2556 เป็นไปตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว 9 มิ.ย.2558
เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย.2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ไม้
อัด กระดาษโปสเตอร์สี พ่กัน ฟิล์ม ล้างอัดขยาย แถบบันทึกเสียง
และภาพ เลนส์ซม อุปกรณ์กล้องถ่ายภาพ ฯลฯ เป็นไปตาม
นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลว
16 ก.ค. 2556 เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว 9 มิ.ย.2558 เป็นไปตาม นังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลว 27 มิ.ย.2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร์

จานวน

200,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม คอมพิวเตอร์ เม้าส์ คีย์บอร์ด เครื่อง
อ่านและบันทึกข้อมล ัวพิมพ์ แถบพิมพ์ ฯลฯ เป็นไปตาม
นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลว
16 ก.ค. 2556 เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว 9 มิ.ย.2558 เป็นไปตาม นังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลว 27 มิ.ย.2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
วัสดุอื่น
สา รับเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อื่นที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทใด
ประเภท นึ่งได้ เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว. 16
กรกฎาคม 2556 เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทยด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว. 9 มิถุนายน 2558 เป็นไปตาม
นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
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ค่าสาธารณูปโภค

รวม

20,000 บาท

ค่าบริการโทรศัพท์

จานวน

20,000 บาท

รวม

143,500 บาท

รวม

143,500 บาท

จานวน

84,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในราชการของสานักงานเทศบาล รือ
เครือข่ายเลข มายกลางของเทศบาล ค่าโทรศัพท์ที่ใช้บริการ
อินเตอร์เน็ตสาธารณะของเทศบาล ฯลฯ เป็นไปตาม นังสือ
กระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1551 ลว 26 พ.ค.2553
เรื่อง การติดตั้งและเบิกค่าใช้บริการเครื่องมือสื่อสารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลว 19 ต
.ค.2560 เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลว 12 ก.ย.2560 เป็น นังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 1529 ลว
3 ส.ค.2560
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เครื่องปรับอากาศ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวนแยกส่วนชนิด
แขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 32,000 BTU จานวน 2 เครื่อง เป็นรุ่นที่
ได้รับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 จาก
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแ ่งประเทศไทย (ราคาที่ตั้งไว้รวมค่าติดตั้งและ
ภาษีมลค่าเพิ่มแล้ว)เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทยด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว. 9 มิถุนายน 2558 เป็นไปตาม
นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวที่จัดเป็นทางการ
พิจารณาสิ่งของวัสดุและครุภัณฑ์ตาม ลักการ
จาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ เป็นครุภัณฑ์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานกองคลัง
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ชั้นวางเอกสารแบบเ ล็ก

จานวน

20,000 บาท

จานวน

8,000 บาท

จานวน

22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางเอกสานเ ล็กแบบ 4 ชั้น จานวน 4
ชุด เป็นชั้นวางเอกสารทาด้วยเ ล็ก แบบ 4 ชั้น บรรจุเอกสาร
ได้ 40 ช่อง เป็นเป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทยด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว. 16 กรกฎาคม 2556 เป็นไปตาม
นังสือกระทรวงม าดไทยด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว
. 9 มิถุนายน 2558 เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27
มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวที่จัดเป็นทางการพิจารณาสิ่งของวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ เป็นครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงานกองคลัง

ต้บานเลื่อนแบบกระจก
สา รับจัดซื้อต้เ ล็กบานเลื่อนแบบกระจก มีแผ่นชั้นปรับระดับ
ได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั้น ความยาวไม่น้อยกว่า 120 ซม. ความสงไม่
น้อยกว่า 80 ซม. ความลึกไม่น้อยกว่า 40 ซม. เป็นไปตาม นังสือ
กระทรวงม าดไทยด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว. 16
กรกฎาคม 2556 เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทยด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว. 9 มิถุนายน 2558 เป็นไปตาม
นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ เป็นครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงานกองคลัง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์สา รับประมวลผลแบบที่ 1
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สา รับงานประมวลผล
แบบที่ 1 จานวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมเป็นครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงานทั่วไปของกองคลัง
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เครื่องพิมพ์เลเซอร์ รือ LED ขาวดาชนิด Network แบบที่ 1

จานวน

8,900 บาท

รวม

3,234,640 บาท

รวม

1,497,840 บาท

รวม

1,497,840 บาท

จานวน

461,880 บาท

จานวน

555,960 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ รือ LED
ชนิด Network ขาวดา จานวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงานทั่ว
ไปของกองคลัง
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
สา รับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี ใ ้กับ
พนักงานเทศบาลในสังกัดส่วนงานเทศกิจ สานักปลัดเทศบาลตาม
อัตราที่ ระเบียบ/กฎ มาย รือประกาศ ก.ท./ก.ท.จ.กา นด เป็น
ไปตาม พ.ร.บ .ระเบียบบริ ารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
ลักเกณฑ์และเงื่อนไข เกี่ยวกับการบริ ารงานบุคคลและ นังสือ
สิ่งการที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตาม นังสือสานักงาน กจ.กท. และ ก
.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว 30 ธ.ค .2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริ ารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าจ้างลกจ้างประจา
สา รับจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่า จ้างประจาปีใ ้กับ
ลกจ้างประจา ในสังกัดส่วนงานเทศกิจ สานักปลัดเทศบาล ตาม
อัตราที่ระเบียบ/กฎ มาย รือประกาศ ก.ท./ก.ท.จ.กา นด เป็น
ไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริ ารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 ลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ ารงานบุคคลและ
นังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตาม นังสือสานักงาน กจ .กท
. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว 30 ธ.ค.2558 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริ ารงานบุคคล
ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

432,000 บาท

จานวน

48,000 บาท

สา รับถัวจ่ายเป็นเงินเดือน รือค่าจ้างค่าตอบแทนและเงินปรับ
ปรุงค่า จ้าง/ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สังกัดส่วนงานเทศ
กิจ สานักปลัดเทศบาล ตามอัตราที่ระเบียบ/กฎ มาย รือ
ประกาศ ก.ท./ก.ท.จ .กา นด เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริ าร
งานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ .2542 ลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริ ารงานบุคคลและ นังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตาม
นังสือสานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต .ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว
30 ธ.ค. 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ คานวณภาระค่าใช้
จ่ายด้านการบริ ารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
สา รับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวใ ้พนักงานจ้างใน
สังกัดส่วน งานเทศกิจ สานักปลัดเทศบาล ตามอัตราที่
ระเบียบ/กฎ มาย รือ ประกาศ ก.ท./ก.ท.จ.กา นด เป็นไป
ตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริ ารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 ลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ าร งานบุคคลและ
นังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตาม นังสือสานักงาน กจ .กท
. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว 30 ธ.ค.2558 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริ ารงานบุคคล
ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

รวม

1,708,400 บาท

รวม

525,000 บาท

จานวน

360,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

จานวน

72,000 บาท

สา รับจ่ายเป็นค่าตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ในภารกิจ น้าที่ของงานเทศ
กิจ เช่น ค่าตอบแทน รือเงินรางวัลจับกุมผ้กระทาผิดกฎ มาย
และเทศบัญญัติ ค่าตอบแทนเจ้า น้าที่ตารวจช่วยปฏิบัติงานรักษา
ความสงบเรียบร้อยและจัดการจราจร ตลาดของเทศบาล ฯลฯ
ตามอัตราที่ระเบียบ/กฎ มาย รือประกาศ ก.ท./ก .ท.จ
.กา นด เป็นไปตาม นังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว30 ลว 25
เม.ษ. 2549 ระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการกา นด
เงิน ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจาปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นใ ้เป็นรายจ่ายอื่น ของ
องค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่น พ.ศ. 2557 รือ นังสือสั่งการอื่นที่
เกี่ยวข้อง
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
สา รับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ รือ ค่า อา ารทาการนอกเวลาราชการใ ้แก่ผ้ที่ได้รับ
คาสั่งใ ้มาปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ อันเป็นภารกิจ น้าที่ของ
งานเทศกิจ สานักปลัดเทศบาล ตาม อัตราที่ระเบียบ/กฎ มาย
กา นด เป็นไปตามระเบียบกระทรวง ม าดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ค่าเช่าบ้าน
สา รับจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านใ ้กับพนักงานเทศบาลผ้มีสิทธิตาม
ระเบียบของทางราชการในส่วนของงานเทศกิจ สานักปลัด
เทศบาล ผ้มีสิทธิตามระเบียบของทางราชการคานวณตั้งจ่ายไว้
ตลอดปีงบประมาณ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่า
ด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
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เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร
สา รับจ่ายเป็นเงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตรใ ้กับพนักงานและ
ลกจ้างใน สังกัดงานเทศกิจ สานักปลัดเทศบาลตามระเบียบของ
ทางราชการ เป็นไป ตาม นังสือด่วนที่สุดที่ กค 0422.3/ว257 ลว
28 มิ.ย. 2559 ประเภท และอัตราเงินค่าบารุงการศึกษาและเล่า
เรียน
ค่าใช้สอย

จานวน

13,000 บาท

รวม

1,103,400 บาท

จานวน

927,000 บาท

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
โครงการจ้างเ มาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานจัดการจราจรความ
ปลอดภัยในเขตเทศบาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างเ มาบริการ รือจ้างบุคคล
ภายนอกปฏิบัติ น้าที่รักษาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยภายในบริเวณตลาดไนท์บาซาร์ ตลาดค้าส่ง-ค้า
ปลีก ตลาดสดเทศบาล รือสถานที่อื่นสา รับเป็นค่าจ้างบุคลล
ภายนอก เช่นตารวจบ้าน สมาชิก อปพร. รือบุคคลอื่นปฏิบัติ
น้าที่รักษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในเขต
เทศบาล จัดการจราจรบริเวณตลาดไนท์บาซาร์ ตลาดค้าส่ง-ค้า
ปลีก ตลาดสดเทศบาล รือสถานที่อื่น โดยอย่ในความควบคุม
กากับดแลของเทศบาล เป็นไปตาม พ.ร.บ. กา นดแผนและขั้น
ตอนการกระจายอานาจใ ้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ (14) พ.ศ.2562 นังสือด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 7120
ลว 9 ธ.ค.2559 และ นังสือที่ มท 0808.2/ว 1536 ลว 19 มี.ค
.2561
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รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

จานวน

15,000 บาท

จานวน

141,400 บาท

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่ารับวารสาร ค่าเข้าปก-เย็บ
เล่ม นังสือ ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่าบริการรับใช้ ค่า
เบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดี ค่าจ้างเ มาบริการ ค่า
ติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ตามอัตราที่ระเบียบ/กฎ มายกา นด เป็นไปตาม นังสือ
กระทรวงม าดไทยด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 7120 ลว 9 ธ.ค
.2559 เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทยที่ มท 0808.2/ว
1536 ลว 19 มี.ค.2561 เป็นไปตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2633 ลว 14 ส.ค.2552 และ นังสือ
สั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องฯ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพี่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเข้าที่พัก ค่า
พา นะ ค่าลง ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการในการเดิน ทางไปราชการอันเป็นภารกิจที่เกี่ยว
ข้องกับงานเทศกิจ สานักปลัดเทศบาล ตามคาสั่งและเป็นไปตาม
ระเบียบของทางราชการ เป็นไปตามระเบียบ กระทรวง
ม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ
.2559
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ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

จานวน

20,000 บาท

รวม

80,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างซ่อมแซม รือบารุงรักษา
ทรัพย์สินที่ชารุดเสีย าย รือเสื่อมสภาพใ ้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ทั้งในส่วนครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ เครื่องปรับอากาศ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สิน
อื่น เช่น อุปกรณ์การปฏิบัติงานที่เป็นวัสดุฯลฯ เป็นไปตาม นังสือ
ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลว 19 มี.ค.2561 เรื่อง ลักเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปี
ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณปโภค รือ
นังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพี่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ปฏิบัติงานสานักงานของงานเทศ
กิจ สานักปลัดเทศบาลเช่น กระดาษ ลวด
เย็บ สมุด ดินสอ ปากกา แบบพิมพ์ต่าง ๆ เครื่อง
เขียน มึก ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องเย็บ กระดาษ กุญแจ พระ
บรมฉายาลักษณ์ ฯลฯ เป็นไปตาม นังสือกระทรวง ม าดไทย
ด่วนมาก ที่มท 0808.2/ว 1657 ลว. 16 กรกฎาคม 2556 เป็นไป
ตาม นังสือกระทรวงม าดไทยด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลว. 9 มิถุนายน 2558 เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้อง ถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย
. 2559 เรื่อง แนวทาง การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนกประเภท รายจ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุยานพา นะและขนส่ง

จานวน

10,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพา นะและขน
ส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางรถ ัวเทียน ตลับลกปีน กระจกมอง
ข้าง ไขควง แม่แรง ประแจเลื่อน คีม น้ามัน เบรค แผงกั้น
จราจร กรวยจราจรฯลฯ ใช้เป็นอุปกรณ์ รีอเพื่อการปฏิบัติงาน
และบารุงรักษาซ่อมแซมยานพา นะและเครื่องจักรกลในส่วนของ
งานเทศกิจ สานักปลัดเทศบาล เป็นไปตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทยด่วน มาก
ที่มท 0808.2/ว 1657 ลว. 16 กรกฎาคม 2556 เป็นไป
ตาม นังสือกระทรวงม าดไทยด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลว. 9 มิถุนายน 2558 เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย
. 2559 เรื่อง แนวทางการ พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
วัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงและน้ามัน ล่อลื่นต่าง ๆ ไข้
กับรถยนต์ ยานพา นะและเครื่องจักรกลในส่วนของงานเทศ
กิจ สานักปลัดเทศบาล เป็นไปตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลว 19 มี .ค. 2561 เป็นไปตาม
นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลว. 22 มี.ค
. 2560 เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทยด่วน มาก ที่มท
0808.2/ว 1657 ลว. 16 กรกฎาคม 2556 เป็นไปตาม นังสือ
กระทรวงม าดไทยด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว
. 9 มิถุนายน 2558 เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นด่วน ที่สุด่ ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย
. 2559 เรื่อง แนวทางการ พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนกประเภทราย จ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไข้เพื่อเผยแพร่ โฆษณาและ
ประชา สัมพันธ์ประกอบการปฏิบัติงาน รือปรับปรุงงานของส่วน
งานเทศกิจ สังกัดสานักปลัดเทศบาล เช่น แผ่น
ป้าย สี พ่กัน กระดาษ โปสเตอร์ ฟิลม์ แถบบันทีก เสียง รือ
ภาพ ค่าล้าง อัดภาพ ฯลฯ เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย
ด่วนมาก ที่มท 0808.2/ว 1657 ลว. 16 กรกฎาคม 2556 เป็นไป
ตาม นังสือกระทรวงม าดไทยด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลา. 9 มิถุนายน 2558 เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้อง ถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย
. 2559 เรื่อง แนวทาง การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนกประเภท รายจ่ายตามงบประมาณ
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ประกอบกับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ของ ส่วนงานเทศกิจ สังกัดสานักปลัด
เทศบาล เช่น แผ่นบันทึกข้อมล ัวพิมพ์ แผ่นกรองแสง กระดาษ
ต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ เครื่องอานและบันทึกข้อมลโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ มึกปริ้นเตอร์ ฯลฯ เป็นไปตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทยด่วนมาก ที่มท 0808.2/ว 1657 ลว. 16
กรกฎาคม 2556 เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทยต่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลา. 9 มีถนายน 2558 เป็นไปตาม
นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง ถิ่นต่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทาง การพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนกประเภท รายจ่าย
ตามงบประมาณ
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งบลงทุน

รวม

28,400 บาท

รวม

28,400 บาท

จานวน

17,000 บาท

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ รือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบ จานวน
ที่ 1

8,900 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์สา รับงานสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สา รับงานสานัก
งาน จานวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม เป็นครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงานส่วน
งาน เทศกิจ สานักปลัดเทศบาล

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ รือ LED ขาว
ดา ชนิด Network แบบที่ 1 ใช้ปฏิบัติงานสา รับสานักงานเทศ
กิจ สานักปลัดเทศบาล จานวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เครื่องสารองไฟ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อศร
ษฐกิจและสังคม เป็นครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงานส่วนการงาน
สานักปลัดเทศบาล

จานวน

2,500 บาท
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวม

8,958,700 บาท

รวม

4,123,200 บาท

รวม

4,123,200 บาท

จานวน

2,000,000 บาท

สา รับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรังปรุงเงินเดือนประจาปี ใ ้กับ
พนักงาน เทศบาลในสังกัดส่วนงานป้องกันฯ สานักปลัดเทศบาล
ตาม กฎ มาย/ระเบียบกา นด เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริ าร
งานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริ ารงาน บุคคลและ นังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตาม
นังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว
30 ธ.ค.2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริ ารงานบุคคลขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าจ้างลกจ้างประจา
จานวน

319,200 บาท

สา รับจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงคา จ้างประจาบีใ ้กับ
ลกจ้างประจา ในสังกัดส่วนงานป้องกันฯ สานักปลัดเทศบาลตาม
กฎ มาย/ระเบียบ กา นด เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริ ารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริ ารงานบุคคลและ นังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตาม
นังสือสานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต .ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว
30 ธ.ค. 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ คานวณภาระคาใช้
จ่ายด้านการบริ ารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน

1,696,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

สา รับถัวจ่ายเป็นเงินเดือน รือค่าจ้างคาตอบแทนและเงินปรับ
ปรุงค่า จ้าง/ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สังกัดส่วนงาน
ป้องกันฯ สานักปลัด เทศบาล ตามกฎ มาย/ระเบียบกา นด เป็น
ไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริ าร งานบุคคลส่วนทองถิ่น พ.ศ
.2542 ลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ บริ ารงานบุคคลและ
นังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตาม นังสือสานัก งาน กจ.กท
. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว 30 ธ.ค.2558 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริ าร
งาน บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

จานวน

108,000 บาท

รวม

1,804,000 บาท

รวม

77,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ รือค่า
อา ารทาการนอกเวลาราชการ ใ ้แก่ผ้ที่ได้รับคาสั่งใ ้มาปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการ อันเป็นภารกิจ น้าที่ของงาน
ป้องกันฯ สานักปลัดเทศบาล เป็นไปตาม ระเบียบของทาง
ราชการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยการ
เบิก จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2559
เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร
จานวน

57,000 บาท

สา รับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวใ ้พนักงานจ้างใน
สังกัดส่วน งานป้องกันฯ สานักปลัดเทศบาลตาม
กฎ มาย/ระเบียบกา นด เป็นไป ตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริ ารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริ ารงานบุคคลและ นังสือสั่งการที่เกี่ยว ข้อง เป็นไปตาม
นังสือสานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว
30 ธ.ค. 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคานวณภาระค่าใช้
จ่าย ด้านการบริ ารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร ของพนักงานส่วนท้องถิ่น
ตลอด จนลกจ้างในสังกัดงานป้องกันฯ สานักปลัดเทศบาล และผ้
มีสิทธิตามระเบียบ ของทางราชการ เป็นไปตาม นังสือด่วนที่สุด
ที่ กค 0422.3/ว257 ลว 28 มิ.ย. 2559 ประเภทและอัตราเงินค่า
บารุงการศึกษาและเล่าเรียน
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ค่าใช้สอย

รวม

1,054,000 บาท

จานวน

634,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างเ มาบริการ รือจ้างบุคคล
ภายนอกปฏิบัติ น้าที่บริการงานสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเป็นการช่วยเ ลือและดแล
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน ในเขตเทศบาลเมือง
บุรีรัมย์ โดยอย่ในความควบคุมกากับดแลของเทศบาล เป็นไป
ตาม พ.ร.บ.กา นดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจใ ้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เป็นไปตาม พ.ร.บ. เทศ
บาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ (14) พ.ศ.2562 เป็นไป
ตาม นังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลว 9 ธ.ค
.2559 และ นังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลว 19 มี.ค.2561
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน

5,000 บาท

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
โครงการจ้างเ มาบุคคลภายนอกสนับสนุนงานป้องกัน

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่ารับวารสาร ค่าเข้าปก-เย็บ
เล่ม นังสือ ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผย
แพร่ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ย
ประกัน ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดี ค่าจ้างเ มาบริการ ค่าติด
ตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ตามอัตราที่ระเบียบ/กฎ มายกา นด เป็นไปตาม นังสือ
กระทรวงม าดไทยด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 7120 ลว 9 ธ.ค
.2559 เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทยที่ มท 0808.2/ว
1536 ลว 19 มี.ค.2561 เป็นไปตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2633 ลว 14 ส.ค.2552 และ นังสือ
สั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องฯ
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ
ค่่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จานวน

40,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่า
พา นะ ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการในการเดินทางไปราชการของพนักงาน ลกจ้าง รือ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบของทางราชการตามอัตราที่
กฎ มายระเบียบกา นด เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
ม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับทื่ 3) พ.ศ.2559
โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความร้ด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์รณรงค์ด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าตอบแทน ค่าจัดสถานที่ ค่าจัด
ทาสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.กา นดแผนและขั้น
ตอนการกระจายอานาจใ ้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ
.2542 เป็นไปตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่ (14) พ.ศ.2562 ตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
น้าที่ท้องถิ่น พ .ศ.2557 รือ นังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 180 ลาดับ
ที่ 5
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โครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จานวน

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยและอพยพ นีไฟกรณีเกิดอัคคีภัยเพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิด- ปิด การฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร
.บ.กา นดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจใ ้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ
.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ (14) พ.ศ.2562 ตามระเบียบ
กระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 รือ นังสือสั่ง
การอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) น้าที่ 180 ลาดับที่ 7
โครงการฝึกอบรมทบทวน/เสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานของ
จานวน
สมาชิก อปพร.
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมทบทวน/เสริมสร้าง
ทักษะการปฏิบัติงานของสมาชิก อปพร. เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิด-ปิด การฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เป็นไป
ตาม พ.ร.บ.กา นดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจใ ้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศ
บาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ (14) พ.ศ.2562 ตาม
ระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 รือ
นังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) น้าที่ 179 ลาดับที่ 3

10,000 บาท

5,000 บาท

น้า : 68/234

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 15:09:01

โครงการฝึกอบรมทบทวนเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานเจ้า น้าที่
ป้องกัน/พนักงานดับเพลิง

จานวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมทบทวน/เสริมสร้าง
ทักษะการปฏิบัติงานของเจ้า น้าที่ป้องกันและพนักงานดับ
เพลิง เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด การฝึกอบรม ค่า
อา าร - เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตาม พ.ร.บ.กา นด
แผนและขั้นตอนการกระจายอานาจใ ้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ (14) พ.ศ.2562 ตามระเบียบกระทรวง
ม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 รือ นังสือสั่งการอื่นที่
เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) น้าที่ 179 ลาดับที่ 2
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความร้ด้านการป้องกันและบรรเทา
จานวน
สาธารณภัยแก่เด็กและเยาวชน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความร้ด้าน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่เด็กและเยาวชน เช่น ค่าจัด
สถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด การฝึกอบรม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.กา นดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจใ ้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เป็นไป
ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ (14) พ.ศ.2562 ตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557 รือ นังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 180 ลาดับที่ 6

20,000 บาท

10,000 บาท

น้า : 69/234

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 15:09:01

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความร้ด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแก่ประชาชนในเขตเทศบาล

จานวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมเสริมสร้างความร้ด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
บุรีรัมย์ รือกลุ่มเป้า มายที่เทศบาลกา นด เช่น ค่าจัดสถาน
ที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด การฝึกอบรม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ. กา นดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจใ ้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เป็น
ไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ (14) พ.ศ.2562 ตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557 รือ นังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 181 ลาดับที่ 8
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน

300,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างซ่อมแซม รือบารุงรักษาทรัพย์สินที่
ชารุด เสีย าย รือเสื่อมสภาพใ ้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทั้งใน
ส่วนครุภัณฑ์ เช่น รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สิน
อื่น เช่น อุปกรณ์การปฏิบัติงานที่เป็นวัสดุ ฯลฯ เป็นไปตาม
นังสือที่ มท 0808.2/ว1536 ลว 19 มี.ค.2561 เรื่อง ลักเกณฑ์
และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณปโภค รือ นังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

น้า : 70/234

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 15:09:01

ค่าวัสดุ

รวม

660,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ปฏิบัติงานสานักงานของ
งาน ป้องกันฯ สานักปลัดเทศบาล เช่น กระดาษ ลวด
เย็บ สมุด ดินสอ ปากกา แบบพิมพ์ต่างๆ เครื่อง
เขียน มึก ตะแกรงวาง เอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ พระ
บรมฉายาลักษณ์ ฯลฯ เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว. 16 กรกฎาคม 2556 เป็นไป
ตาม นังสือกระทรวงม าดไทยด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลว. 9 มิถุนายน 2558 เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย
. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสั่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตาม ลักการ จาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน

10,000 บาท

วัสดุสานักงาน

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุใช้ในกิจการของ
ส่วนงานป้องกันฯ สานักปลัดเทศบาล เช่น ลอดไฟ สายไฟ สาย
ไฟ เสาอากาศไฟฉาย ฯลฯ เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657ลว. 16 กรกฎาคม 2556 เป็นไป
ตาม นังสือกระทรวง ม าดไทยด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลว. 9 มิถุนายน 2558 เป็น ไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย
. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสั่งของที่จัดเป็น วัสดุและ
ครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

น้า : 71/234

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 15:09:01

วัสดุงานบ้านงานครัว

จานวน

20,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้งานบ้าน
ต่างๆ เช่น ไม้กวาด ไม้ขนไก่ ผ้าปโต๊ะ น้ายาถพื้น น้ายาล้าง
จาน ถ้วย ชาม แก้วน้า น้าสะอาด สา รับดื่ม มีด กระติ๊กน้า
ร้อน ฯลฯ เป็นไปตาม นังสือกระทรวง ม าดไทยด่วนมาก ที่มท
0808.2/ว 1657 ลว. 16 กรกฎาคม 2556 เป็นไปตาม นังสือ
กระทรวงม าดไทยด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว. 9
มิถุนายน 2558 เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559
เรื่อง แนวทาง การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
ลักการจาแนกประเภท รายจ่ายตามงบประมาณ
วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ เช่น อิฐ ิน ปน ทราย เ ล็ก ไม้ กระเบื้อง เลื่อย สว่าน จอ
บ เสียม ค้อน ตะป ท่อ อุปกรณ์ประปา อ่างล้าง มือ ฯลฯ เป็นไป
ตาม นังสือกระทรวงม าดไทยด่วนมาก ที่ มท 0808.2 /ว
1657 ลว. 16 กรกฎาคม 2556 เป็นไปตาม นังสือ
กระทรวง ม าดไทยด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว
. 9 มิถุนายน 2558 เป็น ไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย
. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น วัสดุและ
ครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

น้า : 72/234

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 15:09:01

วัสดุยานพา นะและขนส่ง

จานวน

25,000 บาท

จานวน

250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพา นะและขน
ส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางรถ ัวเทียน ตลับลกปีน กระจกมอง
ช้าง ไขควง แม่แรง ประแจเลื่อน คีม น้ามัน เบรค ฯลฯ ใช้เป็น
อุปกรณ์ รือเพื่อการบารุงรักษาและซ่อมแซมยานพา นะและ
เครื่องจักรกลในส่วนของงานป้องกันฯ สานักปลัด
เทศบาล เป็น ไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทยด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลว. 16 กรกฎาคม 2556 เป็นไปตาม นังสือ
กระทรวงม าดไทยด่วน มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว. 9
มิถุนายน 2558 เป็นไปตาม นังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว . 27 มิ.ย. 2559
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ ครุภัณฑ์ตาม
ลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
วัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงและน้ามัน ล่อลื่นต่างๆ ใช้
กับรถยนต์ ยานพา นะและเครื่องจักรกลในส่วนของงาน
ป้องกันฯ สานักปลัดเทศบาล เป็นไปตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลว 19 มี.ค. 2561 เป็นไปตาม
นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลว. 22 มี.ค
. 2560 เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทยด่วน มาก ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลว. 16 กรกฎาคม 2556 เป็นไปตาม นังสือ
กระทรวงม าดไทยด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว. 9
มิถุนายน 2558 เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย.2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม ลักการ
จาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

น้า : 73/234

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 15:09:01

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จานวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้เพื่อเผยแพร่ โฆษณาและประ
ซาสัมพันธ์ ประกอบการปฏิบัติงาน รือปรับปรุงงานของส่วนงาน
ป้องกันฯ สังกัดสานักปลัดเทศบาล เช่น แผ่น
ป้าย สี พ่กัน กระดาษ โปสเตอร์ ฟิลม์ แถบบันทึก เสียง รือ
ภาพ ค่าล้าง อัดภาพ ฯลฯ เป็นไปตาม นังสือ
กระทรวง ม าดไทยด่วนมาก ที่มท 0808.2/ว 1657 ลว
. 16 กรกฎาคม 2556 เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทยด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว. 9 มิถุนายน 2558 เป็นไปตาม
นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทาง การพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนกประเภท ราย
จ่ายตามงบประมาณ
วัสดุเครื่องแต่งกาย
จานวน

40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องแต่งกาย สวมใส่ปฏิบัติ
งานของ งานป้องกันฯ สานักปลัดเทศบาล เช่น ถุง
มือ มวก รองเท้า เข็มขัด เสื้อ กั๊ก สะท้อนแสง ชุดดับเพลิงนอก
อาคาร เครื่องแบบ อปพร. ฯลฯ เป็นไป ตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทยด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว
. 16 กรกฎาคม 2556 เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทยด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว. 9 มิถุนายน 2558 เป็นไปตาม
นังสือกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม ลักการ จาแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร์

จานวน

20,000 บาท

จานวน

250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ประกอบกับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ของ ส่วนงานป้องกันฯ สังกัดสานักปลัด
เทศบาล เช่น แผ่นบันทึกข้อมล ัวพิมพ์ แผ่นกรองแสง กระดาษ
ต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ เครื่องอ่านและบันทึก ข้อมล
โปรแกรม คอมพิวเตอร์ มีกปริ้นเตอร์ ฯลฯ เป็นไปตาม นังสือ
กระทรวง ม าดไทยด่วนมาก ที่มท 0808.2/ว 1657 ลว. 16
กรกฎาคม 2556 เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทยด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว. 9 มิถุนายน 2558 เป็นไปตาม
นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทาง การพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
วัสดุเครื่องดับเพลิง
สา รับถัวจ่ายเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ดับเพลิง ดังนี้ ค่า
จัดซื้อวัสดุเครื่องมืออุปกรณ์ปฏิบัติงานดับเพลิง และก้
ภัย เช่น สายส่งน้าดับเพลิง ัวฉีด ข้อแยก ข้อต่อ ถังเคมี รอกก้
ภัย เชือกก้ภัย และวัสดุ อุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ รือวัสดุอื่นๆที่
เกี่ยวข้องกัน 2. ค่าจัดซื้อถังเคมีดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งตาม
โครงการติดตั้งถังเคมี ดับเพลิงประจาชุมชน และสถานที่สาธารณ
ที่เสี่ยงต่อการเกิดเ ตุอัคคีภัย เป็นไปตาม นังสีอกระทรวง
ม าดไทยด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว.16
กรกฎาคม 2556 เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว. 9 มิถุนายน 2558 เป็นไป
ตาม นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่มท
0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

น้า : 75/234

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 15:09:01

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

13,000 บาท

ค่าบริการโทรศัพท์

จานวน

3,000 บาท

สา รับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในราชการของสานักงานเทศบาล
ส่วน งานป้องกันฯ สานักปลัดเทศบาล เป็นไปตาม นังสือ
กระทรวง ม าดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1551 ลว. 26 พ.ค
.2553 เรื่อง การติดตั้ง และการเบิกค่าใช้บริการเครื่องมือสื่อสาร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น ไปตาม นังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ มท 0810.8/ว2217 ลว19 ต.ค
. 2560 เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการาปกครองท้องถิ่นด่วน
ที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1846 ลว 12 ก.ย. 2560 เป็น นังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่มท 0810.8/ว 1529 ลว
3 ส.ค.2560
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จานวน

10,000 บาท

สา รับจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม โทรภาพ โทร
สาร ค่าวิทยุ ติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาว
เทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ ใช้ระบบอินเตอร์เน็ต และค่าสื่อสาร
อื่นๆ คานวณตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณเป็นไปตาม นังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่ สุด ที่ มท 0810.8/ว2217 ลว
19 ต.ค. 2560 เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการาปกครอง
ท้องถิ่นด่วนที่สุดที่มท 0808.2/ว 1846ลว 12 ก.ย . 2560 เป็น
นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ มท 0810.8/ว
1529 ลว 3 ส.ค. 2560
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

3,031,500 บาท

รวม

3,031,500 บาท

จานวน

4,500 บาท

จานวน

47,000 บาท

ครุภัณฑ์สานักงาน
เก้าอี้ทางานปรับโช้คมีพนักพิง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทางานงานป้องกันฯ จานวน 1 ตัว เป็น
เก้าอี้ มุน ใ ญ่มีพนักพิง แขนเ ล็ก ขาเ ล็ก ุ้ม นัง PVC ปรับ
ระดับด้วยโซ้ค มี ล้อ เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทยด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว. 16 ก.ค.2556 เป็นไปตาม
นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว
. 9 มีฤนายน 2558 เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
ลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
เครื่องปรับอากาศ จานวน 1 เครื่อง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติด
ผนัง ขนาด 36000 BTU จานวน 1 เครื่อง สา รับติดตั้งในงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นครุภัณฑ์ที่กา นดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ เป็นไปตาม
นังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 1657 ลว. 16 ก.ค.2556เป็น
ไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลว 9 มิ.ย.2558 เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย
.2559เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตาม ลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณเป็นครุภัณฑ์
ใช้ในการปฏิบัติงานทั่วไปของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย
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ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนส่ง
รถยนต์ดับเพลิงอเนกประสงค์แบบปิคอัพ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงเอนกประสงค์แบบปิคอัพ
เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 4 สบ 4 จัง วะ ปริมาตรความ
จุกระบอกสบไม่น้อยกว่า 1,800 ซีซี ถังบรรจุน้ามีขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 500 ลิตร ถังบรรจุโฟมมีขนาดจุไม่น้อยกว่า 100
ลิตร ภายในกระบะด้านท้ายมีเบาะนั่งพนักพิง ติดตั้งเครื่องสบน้า
ดับเพลิงชนิด าบ ามพร้อมมีระบบผสมโฟม จานวน 1
คัน จัดซื้อนอกมาตรฐานครุภัณฑ์ มีความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อ
ใ ้บริการประชาชน เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ (13) พ.ศ. 2552 เป็นไปตาม นังสือ
กระทรวงม าดไทยด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว.16 ก.ค
. 2556 เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทยด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลว. 9 มิถุนายน 2558 เป็นไปตาม นังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว
. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และ ครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนก ประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 น้าที่ 4 ลาดับที่ 2

จานวน

2,500,000 บาท
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ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
ชุดอลมิไนซ์ จานวน 2 ชุด

จานวน

480,000 บาท

รวม

5,934,020 บาท

รวม

4,732,620 บาท

รวม

4,732,620 บาท

จานวน

3,240,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดอลมิไนท์ จานวน 2 ชุด จัดซื้อนอก
มาตรฐานครุภัณฑ์ มีความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อใ ้บริการ
ประชาชนเป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติมถึงฉบับที่ (13) พ.ศ. 2552 เป็นไปตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทยด่วนมาก ที่มท 0808.2/ว 1657 ลว.16
กรกฎาคม 2556 เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว. 9 มิถุนายน 2558 เป็นไปตาม
นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว
1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและ ครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 25612565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 น้าที่ 4 ลาดับที่ 3
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
ประเภทเงินเดือนสา รับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจาปีใ ้กับพนักงานเทศบาลในสังกัดกองการศึกษา ตาม
อัตราที่ระเบียบ/กฎ มาย รือประกาศ ก.ท./ก.ท.จ.กา นดเป็น
ไป ตามพ.ร.บ. ระเบียบการบริ ารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
ลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ ารงานบุคคลและ นังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตาม นังสือสานักงาน กจ.กท.และก.อบ
ต. ที่ 0809.2/ว 138 ลว 30 ธ.ค.2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริ ารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จานวน

67,200 บาท

จานวน

170,400 บาท

จานวน

67,200 บาท

ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน
ในลักษณะต่างๆ เป็นค่าตอบแทนรายเดือน/เงินค่าตอบแทนพิเศษ
พนักงานเงินเดือนเต็มขั้น ใ ้กับพนักงานในสังกัดกองการ
ศึกษา ตามอัตราที่ระเบียบ/กฎ มาย รือประกาศ ก.ท./ก.ท.จ
.กา นด เป็นไปตามพ.ร.บ.ระเบียบการบริ ารบุคคลส่วนท้องถิ่นพ
.ศ. 2542 ลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ ารงานบุคคล
และ นังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเป็นไปตาม นังสือสานักงาน กจ
. กท. และ ก.อบต. ที่ 0809.2/ว 138 ลว 30 ธ.ค.2558 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริ ารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินประจาตาแ น่ง
ประเภทเงินประจาตาแ น่งของผ้บริ ารเพื่อจ่ายเป็นเงินประจา
ตาแ น่งของผ้บริ ารสา รับพนักงานสายงานผ้บริ ารสังกัดกอง
การศึกษาตามอัตราที่ระเบียบ/กฎ มาย รือประกาศ ก.ท./ก.ท.จ
.กา นด เป็นไปตามพ.ร.บ. ระเบียบการบริ ารบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 ลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ ารงาน
บุคคลและ นังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเป็นไปตาม นังสือสานัก
งาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่ 0809.2/ว 138 ลว 30 ธ.ค.2558
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริ าร
งานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินวิทยฐานะ
เงินวิทยฐานะสา รับพนักงานสา รับจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะใ ้กับ
พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบของทางราชการตาม
อัตราที่ระเบียบ/กฎ มาย รือประกาศ ก.ท./ก.ท.จ.กา นด เป็น
ไปตาม พ.ร.บ ระเบียบการบริ ารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
ลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ ารงานบุคคลและ นังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตาม นังสือสานักงาน กจ. กท.และ ก
.อบต. ที่ 0809.2/ว 138 ลว 30 ธ.ค.2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริ ารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

1,170,000 บาท

จานวน

17,820 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รือค่าจ้างค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่า
จ้าง/ค่าตอบแทนพนักงานจ้างในสังกัดกองการศึกษา ตามอัตราที่
ระเบียบ/กฎ มาย รือประกาศ ก.ท./ก.ท.จ. กา นด เป็นไป
ตาม พ.ร.บ. ระเบียบการบริ ารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
ลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ ารงานบุคคลและ นังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตาม นังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก
.อบต. ที่ 0809.2/ว 138 ลว 30 ธ.ค.2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริ ารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวใ ้กับพนักงานจ้างของ
กองการศึกษา ตามอัตราที่ระเบียบ/กฎ มาย รือประกาศ ก.ท./ก
.ท.จ.กา นด เป็นไปตาม พ.ร.บ. ระเบียบการบริ ารบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ าร
งานบุคคลและ นังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเป็นไปตาม นังสือสานัก
งาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ 0809.2/ว 138 ลว 30 ธ.ค. 2558
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริ าร
งานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

รวม

1,168,000 บาท

รวม

328,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

230,000 บาท

ประเภทค่าตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในลักษณะต่าง ๆ
ตามอัตราที่กฎ มาย-ระเบียบ กา นด เช่น ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการประเมินผลงานคณะกรรมการสอบแข่งขัน ฯลฯ เป็นไป
ตาม นังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 30 ลว 25 เม.ย. 2549
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบ
แทนการสอบ พ.ศ. 2549 ระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลกจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และ นังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใ ้แก่ผ้ที่
ได้รับคาสั่งใ ้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบของทาง
ราชการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน/ รือค่าเช่าซื้อ ใ ้กับพนักงาน
เทศบาล ตามระเบียบของทางราชการเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2559 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย
ว่าด้วย ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่4) พ.ศ
.2562
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เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร

จานวน

63,000 บาท

รวม

560,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตรใ ้กับพนักงานเทศบาล
และลกจ้างของกองการศึกษา ตามระเบียบของทางราชการ เป็น
ไปตาม นังสือด่วนที่สุดที่ กค 0422.3/ว 257 ลว 28 มิ.ย. 2559
ประเภทและอัตราเงินค่าบารุงการศึกษาและเล่าเรียน และ
นังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายลักษณะต่างๆ เช่น ค่าบอกรับวารสาร ค่า
เข้าปกเย็บเล่ม นังสือ ค่าระวาง-บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเ มาบริการ รือ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องที่อย่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา
ตามอัตราที่ระเบียบ/กฎ มายกา นดเป็นไปตาม นังสือที่ มท
0808.2/ว 2633 ลว 14 ส.ค. 2552 การประกันภัยรถราชการ
และ นังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราช
อาณาจักร สา รับเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่
พัก ค่าพา นะ ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล พนักงานครเทศบาล ลกจ้าง นักเรียน และบุคลากรที่
เกี่ยวข้องอันเป็นภารกิจตามอัตราที่กฎ มายระเบียบกา นดเป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที3่ )พ.ศ.2559
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ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

จานวน

50,000 บาท

รวม

260,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการจ้างซ่อมแซม รือบารุงรักษาทรัพย์สินใ ้
ความดแลรับผิดชอบของกองการศึกษาที่ชารุด รือเสื่อมสภาพใ ้
สามารถใช้งานได้ตามปกติอัน ได้แก่ ค่าบารุงรักษาทั่วไป ครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ ฯลฯ เป็นไปตาม นังสือ
ที่ มท 0808.2/ว1536 ลว 19 มี.ค.2561
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ปฏิบัติงานสานัก
งาน เช่น กระดาษ สมุด ดินสอ ปากกา ผ้า มึกพิมพ์ดีด ตรา
ยาง เครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ เครื่องเย็บกระดาษ ลวดเย็บ
กระดาษฯลฯ เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว 16 ก.ค. 2556 เป็นไปตาม
นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลว 9
มิ.ย. 2558 เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย.2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม ลักการ
จาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัวต่าง ๆ ใช้ใน
กิจการของกองการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เช่น ไม้
กวาด แปรง ผงซักฟอก น้ายาดับกลิ่น ผ้าปโต๊ะ ที่ถพื้น กระจก
เงา แก้วน้า ขันน้า กระติกน้า ม้อ โอ่งน้า สายยาง ตะกร้า
ขยะ ฯลฯ เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลว 16 ก.ค.2556 เป็นไปตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว 9 มิ.ย. 2558
เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27มิ.ย.2559เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุยานพา นะและขนส่ง

จานวน

10,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพา นะ และขน
ส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางรถ ัวเทียน ตลับลกปืน กระจกมอง
ข้าง ไขควง แม่แรง ประแจเลี่อน คีม น้ามันเบรกฯลฯ ใช้เป็น
อุปกรณ์ รือเพื่อการบารุงรักษาและซ่อมแซมยานพา นะและ
เครื่องจักรกล เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว 16 ก.ค. 2556 เป็นไปตาม
นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว
9 มิ.ย. 2558 เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย.2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม ลักการ
จาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
วัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงและน้ามัน ล่อลื่นต่าง ๆใช้
กับรถยนต์ยานพา นะและเครื่องจักรกล ฯลฯ เป็นไปตาม นังสือ
กระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1536 ลว 19 มี.ค
. 2561 เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว1555 ลว 22 มี.ค. 2560 เป็นไปตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลว 16 ก.ค.2556 เป็น
ไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลว 9 มิ.ย.2558 เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย
. 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร์

จานวน

100,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

20,000 บาท

ค่าบริการโทรศัพท์

จานวน

20,000 บาท

รวม

33,400 บาท

รวม

33,400 บาท

จานวน

22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้กับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ เช่น ัวพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมล โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ แป้นพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่องอ่านและ
บันทึกข้อมล มึกปริ้นเตอร์ ฯลฯ เป็นไปตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว 16 ก.ค. 2556
เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลว 9 มิ.ย. 2558 เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย
.2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในราชการของกองการศึกษา เป็นไป
ตาม นังสือกระทรวง มาดไทย ที่ มท 0808.4/ว1551 ลว 26 พ
.ค.2553 เรื่อง การติดตั้งและเบิกค่าใช้บริการเครื่องมือสื่อสารของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลว 19 ต.ค
.2560 เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1846 ลว 12 ก.ย.2560 เป็นไปตาม นังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว
1529 ลว 3 ส.ค. 2560
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์สา รับงานประมวลแบบที่ 1
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สา รับงานประมวลผล
แบบที่ 1 จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1
เครื่อง สา รับใช้งานกองการศึกษารายละเอียดตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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เครื่องพิมพ์เลเซอร์ รือ LED ขาวดา ชนิด Network

จานวน

8,900 บาท

จานวน

2,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ รือ LED ขาวดา
ชนิด network แบบที่ 1 (28 น้า/นาที) จานวน 1
เครื่อง สา รับใช้งานกองการศึกษา รายละเอียดตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เครื่องสารองไฟ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเครื่องสารองไฟ ขนาด 800 VA
จานวน 1 เครื่อง สา รับใช้งานกองการศึกษา รายละเอียดตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
ประเภทเงินเดือนสา รับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจาปีใ ้กับพนักงานครเทศบาล และครศนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดกองการศึกษา ตามอัตราที่ระเบียบ/กฎ มาย รือ
ประกาศ ก.ท./ก.ท.จ.กา นด เป็นไปตามพ.ร.บ.ระเบียบการ
บริ ารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยว
กับการบริ ารงานบุคคลและ นังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตาม
นังสือสานักงาน กจ. กท.และ ก.อบต. ที่ 0809.2/ว 138 ลว 30
ธ.ค. 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริ ารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวม 173,608,710 บาท
รวม 100,402,000 บาท
รวม 100,402,000 บาท
จานวน

77,485,900 บาท
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จานวน

7,448,400 บาท

จานวน

9,884,400 บาท

ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานครเทศบาลสา รับจ่ายเป็นเงิน
ค่าตอบแทนในลักษณะต่างๆ เป็นค่าตอบแทนรายเดือน/เงินค่า
ตอบแทนพิเศษพนักงานครเทศบาลและครศนย์พัฒนาเด็กเล็ก เงิน
เดือนเต็มขั้น ใ ้กับพนักงานครทศบาลในสังกัดกองการ
ศึกษา ตามอัตราที่ระเบียบ/กฎ มาย รือประกาศ ก.ท./ก.ท.จ
.กา นด เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบการบริ ารบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 ลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ ารงาน
บุคคลและ นังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตาม นังสือสานัก
งาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่ 0809.2/ว 138 ลว 30 ธ.ค. 2558
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริ าร
งานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินวิทยฐานะ
เงินวิทยฐานะสา รับพนักงานครเทศบาลเพื่อจ่ายเป็นเงิน
วิทยฐานะใ ้กับพนักงานครเทศบาลและครพัฒนาเด็กเล็กที่มีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบของทางราชการตามอัตราที่ระเบียบ/กฎ มาย
รือประกาศ ก.ท./ก.ท.จ.กา นด เป็นไปตามพ.ร.บ.ระเบียบการ
บริ ารบุคคลส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 ลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยว
กับการบริ ารงานบุคคลและ นังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตาม
นังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ 0809.2/ว 138 ลว 30
ธ.ค. 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริ ารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

น้า : 88/234

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 15:09:01

ค่าจ้างลกจ้างประจา

จานวน

448,520 บาท

จานวน

15,130 บาท

ประเภทค่าจ้างลกจ้างประจาสา รับจ่ายเป็นเงินค่าจ้าง และเงิน
ปรับปรุงค่าจ้างประจาปีใ ้กับลกจ้างประจาในส่วนราชการของ
สถานศึกษาในสังกัดตามอัตราที่ระเบียบ/กฎ มาย รือประกาศ ก
.ท./ก.ท.จ.กา นด เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบการบริ ารบุคคล
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 ลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริ ารงานบุคคลและ นังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตาม
นังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ 0809.2/ว 138 ลว
30 ธ.ค. 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริ ารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินเพิ่มต่าง ๆของลกจ้างประจา
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในลักษณะต่าง ๆ เป็นค่าตอบแทนราย
เดือน/เงินค่าตอบแทนพิเศษพนักงานเงินเดือนเต็มขั้น ใ ้กับ
ลกจ้างประจา ตามอัตราที่ระเบียบ/กฎ มาย รือประกาศ ก.ท./ก
.ท.จ.กา นด เป็นไปตามพ.ร.บ.ระเบียบการบริ ารบุคคลส่วนท้อง
ถิ่นพ.ศ. 2542 ลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ ารงาน
บุคคลและ นังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตาม นังสือสานัก
งาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ 0809.2/ว 138 ลว 30 ธ.ค. 2558
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริ าร
งานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

4,619,650 บาท

จานวน

500,000 บาท

ค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง เพื่อถัวจ่ายเป็นเงินเดือน รือค่าจ้าง
ค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าจ้าง/ค่าตอบแทนสา รับจ่ายเป็น
เงินเดือน รือค่าจ้างพนักงานจ้างที่ปฏิบัติ น้าที่ในสถานศึกษา
และค่าจ้างครผ้ช่วยสอนระดับก่อนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ในสาขาวิชาที่ขาดแคลนต่างๆ ผ้ช่วยฝ่ายโภชนาการ พนักงานจ้าง
ตามภารกิจผ้ดแลเด็กและครอาสา ตามอัตราที่ระเบียบ/กฎ มาย
รือประกาศ ก.ท./ก.ท.จ.กา นดเป็นไปตามพ.ร.บ. ระเบียบการ
บริ ารบุคคลส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 ลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยว
กับการบริ ารงานบุคคลและ นังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเป็นไปตาม
นังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ 0809.2/ว138 ลว 30
ธ.ค.2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริ ารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง สา รับจ่ายเป็นเงินเพิ่ม ค่าครอง
ชีพชั่วคราวใ ้พนักงานจ้างในสังกัดส่วนการงานต่าง ๆ ของกอง
การศึกษา ตลอดจนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติ น้าที่ในสถานศึกษา
และค่าจ้างครช่วยสอนระดับก่อนประถมศึกษาประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาในสาขาวิชาที่ขาดแคลนต่างๆ ผ้ช่วยนักวิชาการ
ศึกษา ผ้ช่วยเจ้า น้าที่ธุรการ ผ้ช่วยสันทนาการ ผ้ช่วยฝ่าย
โภชนาการพนักงานจ้างตามภารกิจ ผ้ดแลเด็กเล็กและคร
อาสา ตามอัตราที่ระเบียบ/กฎ มาย รือประกาศ ก.ท./ก.ท.จ
.กา นด เป็นไปตาม พ.ร.บ. ระเบียบการบริ ารบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 ลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ ารงาน
บุคคลและ นังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตาม นังสือสานักงา
นกจ. กท.และ ก.อบต. ที่ 0809.2/ว 138 ลว 30 ธ.ค.2558
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริ าร
งานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

รวม

61,471,760 บาท

รวม

244,800 บาท

จานวน

244,800 บาท

รวม

50,389,900 บาท

จานวน

956,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในลักษณะต่าง ๆ ตามอัตราที่
กฎ มาย-ระเบียบกา นด เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ประเมินผลงาน คณะกรรมการสอบแข่งขันฯลฯ เป็นไปตาม
นังสือด่วนที่สุด ที่ กค0409.6/ว 30 ลว 25 เม.ย.2549 เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการ
สอบ พ.ศ. 2549 ระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การคัดเลือกพนักงานและลกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 และ นังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
โครงการจ้างเ มาแรงงาน รือจ้างเ มาบริการของกองการศึกษา
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจ้างเ มาแรง
งาน/จ้างเ มาบริการบุคคลภายนอก ส่วนของกองการ
ศึกษา ปฏิบัติ น้าที่ผ้ช่วยครปฏิบัติ น้าที่สอนนักเรียนโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ปฏิบัติ น้าที่สอน/ผ้ดแลเด็กศนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ปฏิบัติ น้าที่รักษาความปลอดภัย และความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยในบริเวณศนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ เป็นไปตาม
นังสือกระทรวงม าดไทยด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลว 9
ธ.ค.2559 เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2
/ว 1536 ลว.19 มี.ค.2561

น้า : 91/234

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 15:09:01

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

จานวน

943,600 บาท

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนปฐมวัยเกมส์สถานศึกษาสังกัดเทศบาล จานวน

40,000 บาท

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่ารับวารสาร ค่าเข้าปกเย็บ
เล่ม นังสือ ค่าระวาง-บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผย
แพร่ ค่าธรรมเนียม ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายใน
การดาเนินคดี ค่าจ้างเ มาบริการ ค่าติดตั้ง
ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่อย่
ในความดแลรับผิดชอบของกองการศึกษา ตามอัตราที่
ระเบียบ/กฎ มายกา นด เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลว 9 ธ.ค.2559 เป็นไปตาม
นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลว.19 มี.ค
.2561 เป็นไปตาม นังสือ ที่ มท 0808.2/ว 2633 ลว 14 ส.ค
.2552 และ นังสือสั่งการอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬานักเรียนปฐมวัยเกมส์ฯ เช่น
ค่าอา ารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องตามอัตราที่ระเบียบ/กฎ มายกา นด เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการ
จัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 162 ลาดับที่ 5
โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเยาวชน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของเยาวชน เช่น ค่า
วิทยากร ค่าอา ารและน้าดื่ม ค่าจัดซื้ออุปกรณ์สา รับทากิจกรรม
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง ตามอัตราที่ระเบียบ/กฎ มาย
กา นด เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้า 161 ลาดับ
ที่ 2

จานวน

15,000 บาท
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โครงการจัดกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์

จานวน

10,000 บาท

โครงการจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนจบการศึกษาภาค จานวน
บังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมกลุ่มเยาวชนในแต่ละชุมชนใ ้มี
กิจกรรมร่วมกันเช่น ค่าวิทยากร ค่าอา ารและเครื่องดื่ม ค่า
อุปกรณ์ ค่าจ้างเ มารถและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามอัตรา
ที่ระเบียบ/กฎ มายกา นด เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
ม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561
-2565) น้า 161 ลาดับที่ 1

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นัก
เรียนจบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เช่น ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าอา าร
ว่างและเครื่องดื่มสา รับแขกผ้มีเกียรติพนักงานครและนัก
เรียน ค่าเกียรติบัตรพร้อมกรอบใส่เกียรติบัตร ค่าวัสดุ อุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามอัตราที่ระเบียบ/กฎ มาย
กา นด ระเบียบเป็นไปตามกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 157 ลาดับ
ที่ 1
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โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท.

จานวน

700,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาตัวแทนเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาตัวแทนเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬานักเรียนสังกัด อปท.ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเ นือ
และระดับประเทศ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาและเจ้า น้าที่ ค่าจ้าง
ถ่ายรปทาประวัตินักกีฬา ค่าเครื่องแต่งกาย ค่ายาและ
เวชภัณฑ์ ค่าน้ามันเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น ค่าจ้างเ มายาน
พา นะ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ตามอัตราที่ระเบียบ/กฎ มายกา นด เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่ง
ขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ.2561-2565) น้าที่ 161 ลาดับที่ 3
โครงการบริ ารศนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริ ารศนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมือง
บุรีรัมย์ สา รับเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น การจัด าวัสดุ
อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนวัสดุงานบ้านงานครัว และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามอัตราที่ระเบียบ/กฎ มายกา นด เป็นไป
ตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท0808.2/ว 1657
ลว 16 ก.ค. 2556 เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว 9 มิ.ย. 2558 เป็นไปตาม นังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลว 27 มิ.ย.2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตาม ลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) น้าที่ 145 ลาดับที่ 18

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 15:09:01

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการดาเนินงานประกันคุณภาพการ จานวน
ศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

น้า : 94/234

50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะ
กรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาสังกัดเทศบาลเมือง
บุรีรัมย์ เช่นค่าอา ารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอา าร ค่าจัดเตรียม
สถานที่ ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามอัตราที่
ระเบียบ/กฎ มาย กา นดเป็นไปตามระเบียบกระทรวง
ม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขัน
กีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 142 ลาดับที่ 8
โครงการประชุมสัมมนาสรุปผลการปฏิบั่ติงานแสดงผลงานทางการ จานวน
ศึกษาและเชิดชเกียรติพนักงานคร/บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดฯ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ของ
พนักงานครและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดเทศบาลเมือง
บุรีรัมย์ เช่น ค่าเช่า-ค่าจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการ
ประชุมสัมมนา ค่าอา ารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอา าร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเ มายานพา นะ ค่าที่พัก
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามอัตราระเบียบ/กฎ มาย
กา นด เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการจัดงานการจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้าที่ 135 ลาดับที่ 6

100,000 บาท

น้า : 95/234
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โครงการประเมินคุณภาพภายในศนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
บุรีรัมย์

จานวน

10,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

จานวน

6,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพภายในเด็กศนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ มีการประกันคุณภาพภายในปีละ 1
ครั้ง และรายงานผลการประเมินภายใน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ตามอัตราที่ระเบียบ/กฎ มายกา นด เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้า 146 ลาดับที่ 21
โครงการพัฒนาครต้นแบบด้านการเรียนร้ในศตวรรษที่ 21
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การศึกษาด
งานในประเทศและต่างประเทศ ของพนักงานครและบุคลากรทาง
การศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เช่น ค่าเช่า-ค่าจัดสถานที่ค่า
ใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการอบรม ค่าอา ารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
อา าร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าที่พักค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเ มา
ยานพา นะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามอัตรา
ระเบียบ/กฎ มายกา นด เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) น้าที่ 136 ลาดับที่ 10
โครงการพัฒนาครอาสาสอนเด็กด้อยโอกาส
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาครอาสาสอนเด็กด้อย
โอกาส เป็นค่าใช้จ่ายลงทะเบียนอบรมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้องที่เกี่ยวข้องตามอัตราที่ระเบียบ/กฎ มายกา นดเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยการค่าใช้จ่ายในฝึกอบรมและ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาของท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 136 ลาดับที่ 7
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โครงการร่วมประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานม กรรมการ จานวน
จัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเ นือ รือเป็นเจ้าภาพ

300,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการใน
งานม กรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นฯ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่า
พา นะเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน
การประกวดแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามอัตราที่
ระเบียบ/กฎ มายกา นด เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
ม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 140 ลาดับที่ 1
โครงการร่วมประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานม กรรม
จัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการใน
งานม กรรมการ จัดการศึกษาท้องถิ่นฯ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่า
พา นะเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้องตามอัตราระเบียบ/กฎ มายกา นดเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการ
จัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) น้าที่ 140 ลาดับที่ 2

จานวน

250,000 บาท
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โครงการรักการอ่านศนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

จานวน

10,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

45,783,900 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเด็กศนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองบุรีรัมย์ สามารถอ่าน นังสือได้ตามศักยภาพและค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามอัตราที่ระเบียบ/กฎ มายกา นด เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
จัดในการงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 145 ลาดับ
ที่ 19
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาเด็กและเยาวชนท้องถิ่น
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมกีฬาสา รับเด็กและเยาวชน
ประเภทต่าง ๆ ในท้องถิ่น การใช้อุปกรณ์กีฬาเทคนิคการเล่นกีฬา
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ผ้บรรยายและผ้ฝึก
สอน ค่าจัดสถานที่ ค่าจัดซื้อ/ซ่อมแซม อุปกรณ์กีฬา และค่าใช้
จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามอัตราที่ระเบียบ/กฎ มายกา นด เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 162 ลาดับที่ 4
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริ ารสถานศึกษา
1.เงินอุด นุนสนับสนุนอา ารกลางวัน จานวน 13,567,700
บาท สา รับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออา ารกลางวันใ ้แก่เด็ก
นักเรียนในสังกัดเทศบาลจานวน3โรงเรียน และศนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ
2.เงินอุด นุนสา รับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้อง
ถิ่น จานวน 950,000 บาท สา รับเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
พัฒนา การศึกษาและการประเมินผลโรงเรียนในสังกัด
เทศบาล จานวน 3 โรงเรียน
3.เงินอุด นุนสา รับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น
จานวน 6,743,000บาท -ค่าปจจัยพื้นฐานสา รับนักเรียนยาก
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จน สา รับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่ายาน
พา นะ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสา รับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 3
โรงเรียน
4.เงินอุด นุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 24,184,100
บาท สา รับเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน ตามลักษณะงาน ดังนี้
-ค่าจัดการเรียนการสอน(ราย ัว) จานวน 13,033,000
บาท สา รับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนและการ
บริ ารงานทั่วไปของโรงเรียน เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียน
การสอน ค่าจ้างเ มาบริการ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และค่า
ใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องใ ้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 3
โรงเรียน
-ค่า นังสือเรียน จานวน 3,844,440 บาท
สา รับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ นังสือเรียน นังสือแบบฝึก ัด
นังสือเรียนสาระการเรียนร้เพิ่มเติมฯลฯใ ้กับโรงเรียนในสังกัด
เทศบาล ทั้ง 3 โรงเรียน
-ค่าอุปกรณ์การเรียน จานวน 1,989,960 บาท สา รับเป็นค่าใช้
จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน เช่น สมุด ปากกา
ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด ฯลฯ ใ ้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลทั้ง 3 โรงเรียน
-ค่าเครื่องแบบนักเรียน จานวน 2,035,450 บาท สา รับเป็นค่า
ใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน เข็มขัด รองเท้า ถุงเท้า ชุด
ลกเสือ ชุดเนตรนารี ชุดยุวกาชาด ชุดกีฬา ฯลฯใ ้กับนักเรียน
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 3 โรงเรียน
-ค่ากิจกรรมพัฒนาผ้เรียน จานวน 3,281,250 บาท สา รับเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผ้เรียน เช่น กิจกรรม
วิชาการ กิจกรรมคุณธรรมของลกเสือ เนตรนารีและยุว
กาชาด กิจกรรม
ทัศนศึกษา และการใ ้บริการสารสนเทศ/ICT ใ ้กับนักเรียน
โรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลทั้ง 3 โรงเรียน
5. เงินอุด นุนสา รับสนับสนุนศนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จานวน 339,100 บาท สา รับค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียน
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การสอน (ราย ัว) และการบริ ารงานทั่วไปของศนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์การเรียนการสอนและค่าใช้
จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามลักษณะงานดังนี้
-ค่าจัดการเรียนการสอน(ราย ัว)
จานวน 226,100
บาท สา รับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนและการ
บริ ารงานทั่วไปของโรงเรียนเช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียน
การสอน ค่าจ้างเ มาบริการ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุและค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-ค่า นังสือเรียนจานวน 20,000 บาท
สา รับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ นังสือเรียน นังสือแบบ
ฝึก ัด นังสือเรียนสาระการเรียนร้เพิ่มเติม ฯลฯ
-ค่าอุปกรณ์การเรียน จานวน 20,000 บาท
สา รับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์การ
เรียน เช่น สมุด ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด
ฯลฯ
-ค่าเครื่องแบบนักเรียน จานวน 30,000บาท สา รับเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน เข็มขัด รองเท้า ถุงเท้า
ชุดกีฬา ฯลฯ
-ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผ้เรียน จานวน 43,000 บาทสา รับ
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผ้
เรียน เช่น กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมทัศนศึกษาและการใ ้บริการ
สารสนเทศ/ICT ฯลฯ
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริ ารสถาน
ศึกษา รายการที่ 1-13 เป็นไปตามอัตราระเบียบ/กฎ มาย
กา นด เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0893.2/ว 1918 ลว 16 มิ.ย.2552 เป็นไปตาม
นังสือ กระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลว
22 มี.ค. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) น้าที1่ 48-150 ลาดับที่ 2
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โครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนในสังกัด จานวน
เทศบาล

5,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมสัมมนาคณะกรรมการสภานัก
เรียนสา รับเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดอบรมสัมมนา เช่น ค่า
ตอบแทนวิทยาการ ค่าอา าร-เครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่า
วัสดุ-อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามอัตรา
ระเบียบ/กฎ มายกา นด เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
ม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 143 ลาดับที่ 13
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประสานงาน
วิชาการการจัดการศึกษาท้องถ่่นสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะ
กรรมการประสานงานวิชาการการศึกษาท้องถิ่นสังกัดเทศบาล
เมืองบุรีรัมย์ สา รับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมสัมมนา เช่น ค่า
อา ารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอา าร ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่า
วัสดุ-อุปกรณ์ และค่าสัมมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้องตามอัตราที่ระเบียบ/กฎ มายกา นด เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการ
จัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 135 ลาดับที่ 4

จานวน

80,000 บาท

น้า : 101/234

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 15:09:01

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดงานพนักงานครและ จานวน
บุคลากรทางการศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมสัมมนาและศึกษาแ ล่ง
เรียนร้ด้านนวัตกรรมทางการศึกษาและศึกษาแ ล่งเรียน
ร้ฯ เช่น ค่าเช่า-ค่าจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด
การอบรม ค่าอา าร-เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าจ้างเ มายานพา นะ ค่าจ้างเ มาที่พักและค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามอัตราที่ระเบียบ/กฎ มายกา นด เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 134 ลาดับที่ 2
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดงานการจัดทาแผนพัฒนาการ
ศึกษาของคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของกองการ
ศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษา
ดงานของคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของกองการ
ศึกษาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เช่น ค่าอา ารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
อา าร ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าสัมมนาคุณ
วิทยากร ค่าที่พัก ค่าจ้างเ มายานพา นะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องตามอัตราที่ระเบียบ/กฎ มายกา นด เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการจัดงานการ
จัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) น้าที่ 142 ลาดับที่ 9

จานวน

80,000 บาท

น้า : 102/234

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 15:09:01

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

จานวน

300,000 บาท

รวม

10,312,060 บาท

จานวน

80,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างซ่อมแซม รือบารุงรักษาทรัพย์สินที่
ชารุดเสีย าย รือเสื่อมสภาพ ใ ้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทั้งใน
ส่วนครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ เครื่องปรับอากาศ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น อาคารสานัก
งาน บ้านพัก ฯลฯ และทรัพย์สินอื่น เช่น อุปกรณ์การปฏิบัติงานที่
เป็นวัสดุ ฯลฯ ที่อย่ในความดแลรับผิดชอบของกองการศึกษา เป็น
ไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808/ว 1536 ลว 19
มี.ค.2561 เรื่อง ลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุและค่าสาธารณปโภค รือ นังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ลอด
ไฟ สายไฟ สวิทซ์ไฟ เสาอากาศ ไฟฉาย ฯลฯ ใช้ในกิจการ
ของ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลและศนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นไป
ตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657
ลว 16 ก.ค. 2556 เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว 9 มิ.ย. 2558 เป็นไปตาม นังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลว 27 มิ.ย.2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

น้า : 103/234

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 15:09:01

วัสดุงานบ้านงานครัว

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,161,060 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัวต่าง ๆ ใช้ใน
กิจการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล และศนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เช่น ไม้กวาด แปรง ผงซักฟอก น้ายาดับกลิ่น ผ้าปโต๊ะ ที่ถ
พื้น กระจกเงา แก้วน้า ขันน้า โอ่งน้า กระติกน้า ม้อ สาย
ยาง ตะกร้าขยะ ฯลฯ เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว 16 ก.ค. 2556 เป็นไปตาม
นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว
9 มิ.ย. 2558 เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย.2559 เรื่องแนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม ลักการ
จาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ค่าอา ารเสริม (นม)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออา ารเสริม (นม) ใ ้นักเรียนโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล ทั้ง 3 โรงเรียน,ศนย์พัฒนาเด็กเล็ก,โรงเรียนอนุบาล
บุรีรัมย์,โรงเรียนเขตการทางสงเคราะ ์ 5(ไตรคามสิทธิศิลป์) เป็น
ไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย.2559 เป็นไปตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลว 19 มี.ค.2561 เป็นไปตาม
นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลว 24 ม.ค
.2561 และ นังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

น้า : 104/234

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 15:09:01

วัสดุก่อสร้าง

จานวน

10,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
เช่น อิฐ ิน ปน ทราย ไม้ เ ล็ก กระเบื้อง เลื่อย สว่าน จอบ เสีย
ม ท่อ อุปกรณ์ประปา อ่างล้างมือฯลฯ ใช้ในกิจการของโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาล และศนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นไปตาม นังสือ
กระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว 16 ก.ค
. 2556 เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลว 9 มิ.ย. 2558 เป็นไปตาม นังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว
27 มิ.ย.2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการแพทย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ที่วางกรวย
แก้ว กระบอกตวง ถุงมือ กระดาษกรอง แอลกอฮอล์ สาลีและผ้า
พันแผล น้ายาต่างๆฯลฯ ใช้ในกิจการของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาล และศนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นไป ตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว 16 ก.ค. 2556
เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลว 9 มิ.ย. 2558 เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย
.2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

น้า : 105/234

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 15:09:01

วัสดุการเกษตร

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น พันธ์พืช ปุ๋ย วัสดุ
เพราะชา สารเคมีกาจัดศัตรพืช สปริงเกอร์ จอบ เสียม ฯลฯ ใช้ใน
กิจการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล และศนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็น
ไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ ว1657 ลว 16 ก.ค. 2556 เป็นไปตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว 9 มิ.ย. 2558
เป็นไป ตาม นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย.2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
วัสดุกีฬา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ่วงยาง ลก
ฟุตบอล ไม้ตีปิงปอง ลกปิงปอง ตะกร้อ นก วีด นาฬิกาจับ
เวลา เชือกกระโดด ลกวอลเลย์บอล ฯลฯ ใช้ในกิจการของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล และศนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นไปตาม
นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว1657 ลว
16 ก.ค. 2556 เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว 9 มิ.ย. 2558 เป็นไปตาม
นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลว 27 มิ.ย.2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

น้า : 106/234

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 15:09:01

วัสดุการศึกษา

จานวน

11,000 บาท

รวม

525,000 บาท

จานวน

500,000 บาท

ประเภทวัสดุการศึกษาสา รับเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการ
ศึกษาสื่อการเรียนการสอน กระดาษ สมุด ดินสอ ปากกา ฯลฯ ใช้
ในกิจการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ศนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาครสอนเด็กด้อยโอกาส เป็นไป
ตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว1657
ลว 16 ก.ค. 2556 เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว 9 มิ.ย. 2558 เป็นไปตาม
นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2
/ว 1248 ลว 27 มิ.ย.2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาที่ติดตั้งไว้ใช้ในกิจการของโรงเรียน
เทศบาลทั้ง 3 โรงเรียน ศนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ตลอดจนค่า
ธรรมเนียม ค่าบารุงรักษามิเตอร์ ใ ้กับการประปาภมิภาคสาขา
บุรีรัมย์ เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลว 19 ต.ค.2560 เป็นไปตาม
นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1846 ลว 12 ก.ย. 2560 เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว
1529 ลว 3 ส.ค.2560

น้า : 107/234

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 15:09:01

ค่าบริการโทรศัพท์

จานวน

25,000 บาท

รวม

2,850,950 บาท

รวม

2,850,950 บาท

จานวน

12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในราชการของกองการศึกษา เป็น
ไปตาม นังสือกระทรวง มาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1551 ลว 26
พ.ค. 2553 เรื่อง การติดตั้งและเบิกค่าใช้บริการเครื่องมือสื่อสาร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลว 19 ต.ค
. 2560 เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลว 12 ก.ย. 2560 เป็นไปตาม นังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว
1529 ลว 3 ส.ค. 2560
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์การศึกษา
กระดานไวท์บอร์ด
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดานไวท์บอร์ด ขนาด 80x120
ซม.จานวน 10 ชุด สา รับโรงเรียนเทศบาล 2 เป็นไปตาม
นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลว
16 ก.ค.2556 เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทยด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว 9 มิ.ย.2558 เป็นไปตาม นังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลว 27 มิ.ย.2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตาม ลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

น้า : 108/234

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 15:09:01

เก้าอี้เลคเซอร์

จานวน

190,000 บาท

จานวน

49,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้แลคเชอร์พื้นโฟเมก้า จานวน 200
ตัว ขนาดกว้างประมาณ 40 ซม. ยาวประมาณ 50 ซม. สง
ประมาณ 80 ซม. สา รับ ร.ร.ท.2 จานวน 100 ตัว ร.ร.ท.3
จานวน 100 ตัว เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว 16 ก.ค. 2556 เป็นไปตาม
นังสือกระทรวงม าดไทยด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว 9
มิ.ย. 2558 เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 2559
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตาม
ลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
เครื่องเล่นบ้านน้อย 2 ชั้น 1 ชุด
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องเล่นบ้านน้อย 2
ชั้น ขนาด 175x302x170 ซม. วัสดุพลาสติก LLDPE มีความ
ปลอดภัยลบเ ลี่ยม โครงสร้างประกอบด้วย โครงสร้าง อคอย 2
ชุด อุโมงค์ทางเชื่อม อคอย 1 ชุด ลังคา 2 ชุด สไลเดอร์ 1
ชุด ชุดปีนป่าย 1 ชุด พวงมาลัยและกล้อง 1 ชุด สา รับศนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เป็นไปตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลว. 16 ก.ค. 2556
เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทยด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลว 9 มิ.ย.2558 เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย
. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

น้า : 109/234

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 15:09:01

ชุดกระดานลื่นกระต่ายพาชต 1 ชุด

จานวน

6,300 บาท

จานวน

6,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดกระดานลื่นกระต่ายพาชต
ขนาด 83x170x109 ซม. วัสดุพลาสติกโพลีเอธิลีน
ชนิด Food grade ปลอดภัยกับตัวเด็กโครงสร้างประกอบ
ด้วย สไลเดอร์ 1 ชุด แป้นบาส 1 ชุด สา รับศนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลว. 16 ก.ค. 2556 เป็นไปตาม
นังสือกระทรวงม าดไทยด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว 9
มิ.ย.2558 เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย.2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม ลักการ
จาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ชุดกระดานลื่นยีราฟพาชต 1 ชด
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดกระดานลื่นยีราฟพาชต
ขนาด 86x174x105 ซม. วัสดุพลาสติกโพลีเอธิลีน
ชนิด Food grade ปลอดภัยกับตัวเด็กโครงสร้างประกอบ
ด้วย สไลเดอร์ 1 ชุด แป้นบาส 1 ชุด สา รับ ศนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลว.16 ก.ค. 2556 เป็นไปตาม
นังสือกระทรวงม าดไทยด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว 9
มิ.ย.2558 เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม ลักการ
จาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

น้า : 110/234

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 15:09:01

ชุดโต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา

จานวน

474,100 บาท

จานวน

84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (ระดับ
ขนาด 3) จานวน 300 ชุด ในลักษณะถัวจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ดัง
นี้ โต๊ะนักเรียน(ระดับขนาด 3) ความสงของร่างกายที่ใช้อ้าง
อิง 137 ซม. ความสงของผ้ใช้โดยประมาณ 129 ถึง 143
ซม. ความสงโต๊ะ 60 ซม.ความสงพื้นรองนั่งเก้าอี้ 34 ซม. เก้าอี้
นักเรียน ระดับประถมศึกษา(ระดับขนาด 3) ความสงของร่างกาย
ที่ใช้อ้างอิง 137 ซม. ความสงของผ้ใช้โดยประมาณ 129 ถึง 143
ซม. ความสงพื้นรองนั่ง 34 ซม.สา รับ ร.ร.ท.1จานวน 200 ตัวร
.ท.2จานวน 100 ตัว เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลว. 16 ก.ค. 2556 เป็นไปตาม
นังสือกระทรวงม าดไทยด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว 9
มิ.ย. 2558 เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย.2559 เรื่องแนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตาม ลักการ
จาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ชุดโต๊ะเก้าอี้โรงอา าร
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะอา ารพร้อมเก้าอี้สา รับทานอา ารของ
นักเรียน จานวน 30 ชุด ในลักษณะถัวจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ดังนี้ โต๊ะ
อา าร ขนาดกว้างประมาณ 75 ซม.ยาวประมาณ 1.20 ซม.สง
ประมาณ 75 ซม.พร้อมม้านั่งสา รับทานอา าร ขนาดกว้าง
ประมาณ 30 ซม. ยาวประมาณ 1.20 ซม. สงประมาณ 45
ซม. สา รับ โรงเรียนเทศบาล2 จานวน 20 ชุด โรงเรียน
เทศบาล3 จานวน 10 ชุด เป็นไปตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลว. 16 ก.ค. 2556
เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทยด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลว 9 มิ.ย. 2558 เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย
.2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ ตาม ลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

น้า : 111/234

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 15:09:01

ครุภัณฑ์การเกษตร
เครื่องสบน้าแบบ อยโข่ง

จานวน

11,000 บาท

จานวน

88,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสบน้าแบบ อยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สบ
น้าได้ 450 ลิตร/นาที จานวน 1 เครื่อง สา รับโรงเรียน
เทศบาล 2 เป็นครุภัณฑ์ที่กา นดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ เป็นไปตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลว16 ก.ค.2556 เป็น
ไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลว 9 มิ.ย. 2558 เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย
. 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ ตาม ลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA จานวน 3 เครื่อง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA
จานวน 3 เครื่อง สา รับ ร.ร.ท.1จานวน 1 เครื่อง ร.ร.ท.2
จานวน 1 เครื่อง รร.ท.3 จานวน 1 เครื่อง เป็นครุภัณฑ์ที่กา นด
ไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ เป็นไป
ตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657
ลว.16 ก.ค. 2556 เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว 9 มิ.ย.2558 เป็นไปตาม นังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลว 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ ตาม ลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จานวน 1 เครื่อง

จานวน

24,300 บาท

จานวน

273,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอรับภาพชนิดมอร์เตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้น
ทแยงมุม 150 นิ้ว สา รับโรงเรียนเทศบาล 1 เป็นครุภัณฑ์ที่
กา นดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบ
ประมาณ เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว1657 ลว 16 ก.ค. 2556 เป็นไปตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทยด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว 9 มิ.ย. 2558 เป็น
ไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี LED TV แบบ Smart TV
จานวน 15 เครื่อง สา รับ ร.ร.ท.1จานวน 5 เครื่อง ร.ร.ท.2
จานวน 5 เครื่อง ร.ร.ท.3จานวน 5 เครื่อง เป็นครุภัณฑ์ที่กา นด
ไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณเป็นไป
ตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657
ลว. 16 ก.ค. 2556 เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วน
มากที่ มท 0808.2/ว1134 ลว 9 มิ.ย. 2558 เป็นไปตาม นังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลว 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ ตาม ลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รือการแพทย์
กล้องจุลทัศน์งานสอน 2 ตา

จานวน

97,500 บาท

จานวน

57,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์ งานสอน 2 ตา จานวน 3
เครื่อง สา รับโรงเรียนเทศบาล 1 เป็นครุภัณฑ์ที่กา นดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ เป็นไปตาม
นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลว
16 ก.ค. 2556 เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว 9 มิ.ย.2558เป็นไปตาม นังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 1248
ลว 27 มิ.ย.2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ ตาม ลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
กล้องจุลทัศน์ชนิดกระบอกค่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์ ชนิดกระบอกตาค่
แบบ LED จานวน 2 เครื่อง สา รับโรงเรียนเทศบาล 3 เป็นไป
ตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657
ลว 16 ก.ค. 2556 เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว 9 มิ.ย. 2558 เป็นไปตาม นังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 1248
ลว 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ ตาม ลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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โมเดลความสัมพันธ์ระ ว่างสายตา

จานวน

6,350 บาท

จานวน

18,900 บาท

จานวน

65,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโมเดลความสัมพันธ์ของระบบ ายใจกับ
ระบบ มุนเวียนเลือด จานวน 1 ชุด สา รับโรงเรียนเทศบาล 3
เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1657 ลว 16 ก.ค.2556 เป็นไปตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134ลว 9 มิ.ย.2558 เป็น
ไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย.2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตาม ลักการจาแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องกรองน้า RO
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกรอง RO 1200 ลิตร/วัน จานวน 1
เครื่อง สา รับศนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นไปตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลว. 16 ก.ค. 2556
เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลว 9 มิ.ย. 2558 เป็นไปตาม นังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
เครื่องกรองน้าสแตนเลส
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้าสแตนเลส ขนาด 8
นิ้ว จานวน 5 เครื่อง สา รับโรงเรียนเทศบาล 2 จานวน 4
เครื่อง ศนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 1 เครื่อง เป็นไปตาม นังสือ
กระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลว. 16 ก.ค
. 2556 เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทยด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลว 9 มิ.ย.2558 เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย
. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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เครื่องตัด ญ้าแบบข้ออ่อน

จานวน

21,800 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

460,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัด ญ้า แบบข้ออ่อน จานวน 2
เครื่อง สา รับ รร.ท.1จานวน 1 เครื่อง รร.ท.2 จานวน 1
เครื่อง เป็นครุภัณฑ์ที่กา นดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสานักงบประมาณ เป็นไปตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลว 16 ก.ค.2556 เป็น
ไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลว 9 มิ.ย. 2558เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย
.2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ ตาม ลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ถังน้าสแตนเลส 3 ัวก๊อก
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังน้าเย็น 3 ัวก๊อก จานวน 5 ถัง สา รับ
โรงเรียนเทศบาล 2 จานวน 4 ถัง ศนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 1
ถัง เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว1657 ลว.16 ก.ค. 2556 เป็นไปตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทยด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว 9 มิ.ย. 2558 เป็น
ไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท
0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย.2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ All In One
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สา รับงาน
ประมวลผล จานวน 20 เครื่อง สา รับโรงเรียนเทศบาล 1 ราย
ละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน๊ตบุ๊ค)

จานวน

22,000 บาท

จานวน

680,000 บาท

จานวน

13,000 บาท

จานวน

21,000 บาท

จานวน

69,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค สา รับงาน
ประมวลผล จานวน 1 เครื่อง สา รับศนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองบุรีรัมย์ รายละเอียดตามเกณฑ์ ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม
เครื่องคอมพิวเตอร์สา รับงานสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สา รับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 40
เครื่อง สา รับโรงเรียนเทศบาล 2 จานวน 20 เครื่อง และ
โรงเรียนเทศบาลเทศบาล 3 จานวน 20 เครื่อง รายละเอียดตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ รือ LED ขาวดา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ รือ LED ขาวดา (18
น้า/นาที) จานวน 5 เครื่อง สา รับโรงเรียนเทศบาล 1 ราย
ละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 24 ช่อง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)
ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จานวน 1 เครื่อง สา รับโรงเรียน
เทศบาล 1 รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้
สาย (Access Point) แบบที่ 2 จานวน 3 เครื่อง สา รับโรงเรียน
เทศบาล 1 รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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งบเงินอุดหนุน

รวม

8,884,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

8,884,000 บาท

จานวน

8,884,000 บาท

รวม

30,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

30,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

เงินอุด นุนส่วนราชการ
โครงการเงินอุด นุนสา รับสนับสนุนอา ารกลางวันสา รับสถาน
ศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
อุด นุนใ ้กับโรงเรียนเป็นค่าอา ารกลางวัน สา รับโรงเรียน
อนุบาลบุรีรัมย์ และโรงเรียนเขตการทางสงเคราะ ์ 5 (ไตรคาม
สิทธิศิลป์) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยเงินอุด
นุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตาม
นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3616 ลว
24 มิ.ย. 2559 เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1791 ลว 3 เม.ย.2560 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 150 ลาดับที่ 3
งานศึกษาไม่กาหนดระดับ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ
โครงการวันเด็กแ ่งชาติโรงเรียนสังกัดเทศบาล
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการงานวันเด็กโรงเรียนสังกัด
เทศบาล และศนย์พัฒนาเด็กเล็ก สา รับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมงานวันเด็ก เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด การแข่งขัน ค่า
วัสดุและอุปกรณ์จัดการแข่งขัน ค่าเครื่องดื่มสา รับผ้เข้าร่วมงาน
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวง
ม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 163 ลาดับที่ 6
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

รวม

4,894,600 บาท

รวม

4,289,800 บาท

รวม

4,289,800 บาท

จานวน

2,055,000 บาท

จานวน

67,200 บาท

จานวน

85,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปีใ ้กับ
พนักงานเทศบาลตามอัตราที่ระเบียบ/กฎ มาย รือประกาศ ก.ท
./ก.ท.จ.กา นดเป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบการบริ ารบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ าร
งานบุคคลและ นังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเป็นไปตาม นังสือสานัก
งาน กจ.กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/138 ลว 30 ธ.ค.2558
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริ าร
งานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาลตามอัตรา
ระเบียบ/กฎ มาย รือประกาศ ก.ท./ก.ท.จ.กา นดเป็นไปตาม พ
.ร.บ.ระเบียบการบริ ารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ ารงานบุคคลและ นังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องเป็นไปตาม นังสือสานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต.ที่ มท
0809.2/138 ลว 30 ธ.ค.2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริ ารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
เงินประจาตาแ น่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแ น่งของพนักงานเทศบาลตามอัตรา
ระเบียบ/กฎ มาย รือประกาศ ก.ท./ก.ท.จ.กา นดเป็นไปตาม พ
.ร.บ.ระเบียบการบริ ารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ ารงานบุคคลและ นังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องเป็นไปตาม นังสือสานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต.ที่ มท
0809.2/138 ลว 30 ธ.ค.2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริ ารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
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ค่าจ้างลกจ้างประจา

จานวน

538,000 บาท

จานวน

18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของลกจ้างประจาผ้สมควรได้รับ
เลื่อนขั้นค่าจ้าง แต่เป็นผ้ได้รับรับค่าจ้างเต็มขั้นสงสุด ตามอัตรา
ระเบียบ/กฎ มาย รือประกาศ ก.ท./ก.ท.จ.กา นดเป็นไปตาม พ
.ร.บ.ระเบียบการบริ ารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ ารงานบุคคลและ นังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องเป็นไปตาม นังสือสานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/138 ลว 30 ธ.ค.2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริ ารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน

1,407,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเงินค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจาปีใ ้
กับลกจ้างประจา ตามอัตราระเบียบ/กฎ มาย รือประกาศ ก.ท
./ก.ท.จ.กา นดเป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบการบริ ารบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ าร
งานบุคคลและ นังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเป็นไปตาม นังสือสานัก
งาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/138 ลว 30 ธ.ค.2558
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริ าร
งานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินเพิ่มต่าง ๆของลกจ้างประจา

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รือค่าจ้างค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่า
จ้าง ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามอัตราระเบียบ/กฎ มาย รือ
ประกาศ ก.ท./ก.ท.จ.กา นดเป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบการ
บริ ารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยว
กับการบริ ารงานบุคคลและ นังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตาม
นังสือสานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/138 ลว 30
ธ.ค.2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริ ารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

จานวน

118,800 บาท

รวม

540,000 บาท

รวม

290,000 บาท

จานวน

228,000 บาท

จานวน

62,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามอัตรา
ระเบียบ/กฎ มาย รือประกาศ ก.ท./ก.ท.จ.กา นดเป็นไปตาม พ
.ร.บ.ระเบียบการบริ ารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ ารงานบุคคลและ นังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องเป็นไปตาม นังสือสานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต.ที่ มท
0809.2/138 ลว 30 ธ.ค.2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริ ารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านใ ้กับพนักงานเทศบาล ตามระเบียบของ
ทางราชการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าเช่า
บ้านของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร ใ ้กับพนักงาน
เทศบาล ตามระเบียบของทางราชการเป็นไปตาม นังสือ ด่วนที่
สุด ที่ กค 0422.3/ว257 ลว 28 มิ.ย.2559 ประเภทและอัตราเงิน
ค่าบารุงการศึกษาและเล่าเรียน
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ค่าใช้สอย

รวม

45,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ ในภารกิจและ
ความดแลรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม เช่น ค่ารับวารสาร ค่าเข้าปกเย็บเล่ม นังสือ ค่าระวาง
บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ค่าจ้างเ มาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า- ประปา-โทรศัพท์ฯลฯ
เป็นไปตาม นังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลว. 9 ธ.ค
.2559 เป็นไปตาม นังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลว.19 มี.ค
.2561 เป็นไปตาม นังสือ ที่ มท 0808.2/ว 2633 ลว. 14 ส.ค
.2552
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพา นะ และค่าใช้จ่าย
อื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการในการเดินทางไปราชการ
ของพนักงานเทศบาลและลกจ้างในส่วนกองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดล้อมตามระเบียบของทางราชการ ตามอัตราที่กฎ มาย
ระเบียบกา นด เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
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ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

จานวน

5,000 บาท

รวม

190,000 บาท

จานวน

90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบารุงรักษาทรัพย์สินใน
ความดแลรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่
ชารุด เสีย าย รือเสื่อมสภาพทั้งในส่วนที่เป็นครุภัณฑ์ เช่น รถ
ยนต์ ยานพา นะ เครื่องจักรกล เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับ
อากาศ เครื่องพิมพ์ดีด อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ ฯลฯ สิ่งก่อ
สร้าง เช่น อาคารสานักงาน ตลาดสด ฯลฯ และทรัพย์สิน
อื่น เช่น วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน ฯลฯ
เป็นไปตาม นังสือ นังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลว.19 มี.ค
.2561

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ปฏิบัติงานสานัก
งาน เช่น กระดาษ ลวดเย็บ ลวดเย็บ
กระดาษ สมุด ดินสอ ปากกา แบบพิมพ์ต่าง ๆ เครื่อง
เขียน มึก ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ระ
บรมฉายาลักษณ์ ฯลฯ เป็นไปตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว 16 ก.ค. 2556
เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลว 9 มิ.ย.2558 เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย
.2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุงานบ้านงานครัว

จานวน

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทาความสะอาดและรักษาความ
สะอาด รือป้องการการติดเชื้อ เช่น แปรง ไม้กวาด น้ายาทา
ความสะอาด ผงซักฟอก ถุงขยะติดเชื้อ เข่ง ถังขยะ อา าร
สุนัข ฯลฯ เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว1657 ลว 16 ก.ค. 2556 เป็นไปตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว 9 มิ.ย.2558
เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย.2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เม้าส์ คีย์บอร์ด เครื่องอ่านและบันทึกข้อมล ัว
พิมพ์ แถบพิมพ์ ฯลฯ เป็นไปตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลว 16 ก.ค. 2556
เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทยด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลว 9 มิ.ย.2558 เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย
.2559เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตาม ลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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ค่าสาธารณูปโภค

รวม

15,000 บาท

ค่าบริการโทรศัพท์

จานวน

15,000 บาท

รวม

64,800 บาท

รวม

64,800 บาท

จานวน

64,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในราชการของสานักงานเทศบาล รือ
เครือข่ายเลข มายกลางของเทศบาล ค่าโทรศัพท์ที่ใช้บริการ
อินเตอร์เน็ตสาธารณะของเทศบาล ฯลฯ เป็นไปตาม นังสือ
กระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.4/ว1551 ลว 26 พ.ค.2553
เรื่อง การติดตั้งและเบิกค่าใช้บริการเครื่องมือสื่อสารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว2217 ลว 19 ต.ค
.2560 เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1846 ลว 12 ก.ย.2560 เป็น นังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว1529 ลว 3
ส.ค.2560
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 BTU จานวน 2 เครื่อง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศใช้ในกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ขนาดไม่ต่ากว่า 24000 BTU อุปกรณ์ครบ
ชุด พร้อมติดตั้ง จานวน 2 เครื่อง เป็นครุภัณฑ์ที่กา นดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ เป็นไปตาม
นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657
ลว. 16 ก.ค.2556 เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว. 9 มิ.ย. 2558 เป็นไปตาม
นังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย.2559
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
ลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ เป็นครุภัณฑ์
ใช้ในการปฏิบัติงานส่วนการงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม

5,422,100 บาท

รวม

3,464,400 บาท

รวม

3,464,400 บาท

จานวน

1,773,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปีใ ้กับ
พนักงานเทศบาลตามอัตราที่ระเบียบ/กฎ มาย รือประกาศ ก.ท
./ก.ท.จ.กา นด เป็นไปตาม พ.ร.บ. ระเบียบการบริ ารบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริ ารงานบุคคลและ นังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเป็นไปตาม นังสือ
สานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/138 ลว 30 ธ.ค
.2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริ ารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินประจาตาแ น่ง
จานวน

18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแ น่งของพนักงานเทศบาลตามอัตรา
ระเบียบ/กฎ มาย รือประกาศ ก.ท./ก.ท.จ.กา นด เป็นไป
ตาม พ.ร.บ. ระเบียบการบริ ารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 ลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ ารงานบุคคลและ
นังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเป็นไปตาม นังสือสานักงาน กจ.กท
. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/138 ลว 30 ธ.ค.2558 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริ ารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน

1,520,400 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รือค่าจ้างของพนักงานจ้างในสังกัดส่วนการ
งานต่าง ๆ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามอัตราที่
ระเบียบ/กฎ มาย รือประกาศ ก.ท./ก.ท.จ.กา นด เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริ ารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 ลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ ารงานบุคคลและ
นังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตาม นังสือสานักงาน กจ. กท
. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธ.ค. 2558
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริ ารงานบุคคลของ อปท.
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามอัตรา
ระเบียบ/กฎ มาย รือประกาศ ก.ท./ก.ท.จ.กา นด เป็นไป
ตาม พ.ร.บ. ระเบียบการบริ ารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 ลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ ารงานบุคคลและ
นังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเป็นไปตาม นังสือสานักงาน กจ.กท
. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/138 ลว 30 ธ.ค.2558 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริ ารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จานวน

152,400 บาท

รวม

1,913,200 บาท

รวม

478,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

จานวน

162,000 บาท

จานวน

16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใ ้แก่ผ้
ที่ได้รับคาสั่งใ ้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามระเบียบของ
ทางราชการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านใ ้กับพนักงานเทศบาล ตามระเบียบของ
ทางราชการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าเช่า
บ้านของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร ใ ้กับพนักงาน
เทศบาล ตามระเบียบของทางราชการเป็นไปตาม นังสือ ด่วนที่
สุด ที่ กค 0422.3/ว257 ลว 28 มิ.ย.2559 ประเภทและอัตราเงิน
ค่าบารุงการศึกษาและเล่าเรียน
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ค่าใช้สอย

รวม

490,200 บาท

จานวน

115,200 บาท

จานวน

20,000 บาท

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
จ้างเ มาพนักงานช่วยงานสัตวแพทย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างเ มาพนักงานช่วยงาน
สัตวแพทย์ เพื่อบันทึกข้อมลการการขออนุญาตฆ่าสัตว์ของโรงฆ่า
สัตว์เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เป็นไปตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลว. 9 ธ.ค
. 2559 เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2
/ว 1536 ลว. 19 มี.ค. 2561 และ นังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ ในภารกิจและ
ความดแลรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม เช่น ค่ารับวารสาร ค่าเข้าปกเย็บเล่ม นังสือค่าระวาง
บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ ค่าจ้างเ มาบริการ ค่าติดตั้ง
ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ค่าสารวจข้อมลจานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลกเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ฯลฯ เป็นไปตาม นังสือ ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลว. 9 ธ.ค.2559 เป็นไปตาม
นังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลว. 19 มี.ค.2561เป็นไปตาม
นังสือ ที่ มท 0808.2/ว 2633 ลว. 14 ส.ค.2552 เป็นไป
ตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
0120 ลงวันที่ 12 ม.ค. 2560 เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริม
การxกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1745 ลงวันที่ 31
ส.ค. 2560
เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เม.ย. 2561
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จานวน

30,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพา นะ และค่าใช้จ่าย
อื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการในการเดินทางไปราชการ
ของพนักงานเทศบาลและลกจ้างในส่วนกองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดล้อม ตามอัตราที่กฎ มายระเบียบกา นด เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2559
โครงการถนนคนเดินเซราะกราว
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการถนนคนเดิน
เซราะกราว (Sroew Ground Walking Street) เพื่อส่งเสริม
อาชีพ และสนับสนุนการท่องเที่ยว โดยค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย (1) ค่าใช้จ่ายในการจ้างเ มาบริการเครื่องเสียง อุปกรณ์
ดนตรี ค่าจ้างเ มาจัดกิจกรรม รือการแสดง ค่าจ้างเ มา
อา าร เครื่องดื่ม สา รับนักแสดง (2) ค่าใช้จ่ายในการจัด
อบรม ประชุม ชี้แจงผ้ประกอบการค้า (3) ค่าจัดทาและผลิต
สื่อ ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งสถาน
ที่ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตาม พ.ร.บ
. กา นดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจใ ้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ
.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ (13) พ.ศ. 2552 เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) น้า 99
ลาดับที่ 1

น้า : 129/234

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 15:09:01

โครงการเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ปลอดบุ รี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการโครงการเทศบาล
เมืองบุรีรัมย์ปลอดบุ รี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย (1) ค่าใช้จ่ายในการอบรม ประชุม ชี้แจง ผ้
ประกอบกิจการต่าง ๆ เช่น ร้านขายของชา/ร้านอา าร/สถาน
ประกอบการ/สถานที่ราชการที่ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสบ พ.ศ. 2560 และ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 2) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ จัดทาป้าย
ประชาสัมพันธ์ ้ามสบบุ รี่/ป้าย ้ามดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น ค่า
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าอา ารว่างและเครื่องดื่มในการรณรงค์
ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตาม พ.ร.บ
. กา นดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจใ ้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ
.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ (13) พ.ศ. 2552 เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้า 130
ลาดับที่ 12

จานวน

20,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 15:09:01

โครงการพัฒนายกระดับตลาดส่ตลาดดี มีมาตรฐาน และตลาดสดน่า จานวน
ซื้อ ส่ตลาดสดปลอดภัยไร้โฟม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการพัฒนายกระดับ
ตลาดส่ตลาดดีมีมาตรฐานและตลาดสดน่าซื้อส่ตลาดสดปลอดภัย
ไร้โฟม(1) ค่าใช้จ่ายในการอบรม ประชุม ชี้แจง และศึกษาด
งานแก่ ผ้ประกอบการค้าในตลาด ( 2) ค่าใช้จ่ายในการตรวจ
แนะนาผ้ประกอบการตลาดเอกชนเพื่อใ ้ได้มาตรฐานตลาดน่า
ซื้อ (3) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้โฟมใน
ตลาดสดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่า
อา ารว่างและเครื่องดื่มในการรณรงค์ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตาม พ.ร.บ. กา นดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจใ ้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ (13) พ.ศ. 2552 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
ม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) น้า 128 ลาดับที่ 3

น้า : 130/234

20,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 15:09:01

โครงการพัฒนายกระดับสถานประกอบการตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข จานวน
พ.ศ. 2535 ใ ้ได้มาตรฐาน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการพัฒนายกระดับสถาน
ประกอบการตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ใ ้ได้
มาตรฐาน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย (1) ค่าใช้จ่ายใน
การอบรม ประชุม ชี้แจง และศึกษาดงานผ้ประกอบกิจการ
ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เช่น ร้านแต่งผม-เสริม
สวย และกิจการอื่น ๆ เพื่อพัฒนายกระดับสถานประกอบการใ ้
ได้มาตรฐาน (2) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ จัดทาป้ายมาตรฐาน
ต่าง ๆ ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าอา ารว่างและเครื่องดื่มในการ
รณรงค์ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นไปตาม พ.ร.บ
. กา นดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจใ ้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ
.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ (13) พ.ศ. 2552 เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้า 130
ลาดับที่ 9

น้า : 131/234

25,000 บาท

น้า : 132/234

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 15:09:01

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย(1) ค่าใช้จ่ายใน
การอบรม ประชุม ชี้แจงใ ้ประชาชนมีความร้และตระ นักถึง
การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (2) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์
และการใ ้บริการการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าซื้อวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่าอา ารและเครื่องดื่ม ค่าซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าผลิตสื่อในการประชาสัมพันธ์ การทาป้ายประชา
สัมพันธ์ การจัดทาเอกสาร แผ่นพับ ค่าอา ารทาการนอกเวลา
เจ้า น้าที่ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นไปตาม พ.ร
.บ. กา นดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจใ ้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ
.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ (13) พ.ศ. 2552 เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย ลักเกณฑ์การจัดซื้อจัด
จ้างและการบริ ารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นไปตามพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2596 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้า 126 ลาดับที่ 1

จานวน

60,000 บาท

น้า : 133/234

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 15:09:01

โครงการรณรงค์พัฒนายกระดับมาตรฐานอา ารปลอดภัย (Food
Safety) ส่ถนนอา ารปลอดภัยไร้โฟม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการรณรงค์พัฒนายก
ระดับมาตรฐานอา ารปลอดภัย (Food Safety) ส่ถนนอา าร
ปลอดภัยไร้โฟม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย(1) ค่าใช้จ่ายใน
การอบรม ประชุม ชี้แจง และศึกษาดงานแก่ ผ้ประกอบการ
ร้านอา าร แผงลอยจา น่ายอา าร การจา น่ายอา ารในที่
สาธารณะ การจา น่ายสินค้าในสถานศึกษา และการจา น่าย
อา ารในโรงพยาบาล เพื่อพัฒนางานอา ารปลอดภัย (2) ค่าใช้
จ่ายในการรณรงค์ด้านอา ารปลอดภัยไร้โฟม โดยจัดซื้อวัสดุใน
การรณรงค์ ค่าทาป้ายอา ารปลอดภัย ค่าทาป้ายปลอด
โฟม การจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าอา ารว่างและเครื่องดื่ม
ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง (3) ค่าใช้จ่ายในการจัดม กรรมถนนอา ารปลอดภัย คนไทย
สุขภาพดี เนื่องในสัปดา ์วันแม่แ ่งชาติ ซึ่งประกอบด้วย ค่า
อา ารว่างและเครื่องดื่มผ้ร่วมพิธีเปิด ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้าง
เ มาการแสดง ค่ารางวัลการแข่งขัน ค่าอา ารและเครื่องดื่มนัก
แสดง ค่าตอบแทนกรรมการแข่งขัน ตลอดทั้งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องเป็นไปตาม พ.ร.บ. กา นดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจใ ้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ (13) พ.ศ. 2552 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
ม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) น้า 127 ลาดับที่ 1

จานวน

30,000 บาท

น้า : 134/234

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 15:09:01

โครงการอบรมเพื่อพัฒนายกระดับร้านจา น่ายของชาใ ้ได้
มาตรฐานด้านสุขาภิบาล

จานวน

20,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการอบรมเพื่อพัฒนา
ยกระดับร้านจา น่ายของชาใ ้ได้มาตรฐานสุขาภิบาล (1) ค่าใช้
จ่ายในการอบรม ประชุม ชี้แจง และศึกษาดงานแก่ผ้ประกอบ
การร้านขายของชา ( 2) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ จัดทาป้าย
มาตรฐานต่าง ๆ ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าอา ารว่างและเครื่อง
ดื่มในการรณรงค์ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นไป
ตาม พ.ร.บ. กา นดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจใ ้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เป็นไปตาม พ.ร.บ
.เทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ (13) พ.ศ
. 2552 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 2565) น้า 128 ลาดับที่ 2
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รายจ่ายเพื่อบารุงรักษา รือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายในการซ่อมแซมและบารุงรักษาทรัพย์สินในความดแลรับผิด
ชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่ชารุด เสีย าย รือ
เสื่อมสภาพทั้งในส่วนที่เป็นครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ ยาน
พา นะ เครื่องจักรกล เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับ
อากาศ เครื่องพิมพ์ดีด อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ ฯลฯ สิ่งก่อ
สร้าง เช่น อาคารสานักงาน ตลาดสด ฯลฯ และทรัพย์สิน
อื่น เช่น วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน ฯลฯ
เป็นไปตาม นังสือ นังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลว. 19
มี.ค.2561

น้า : 135/234

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 15:09:01

ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

รวม

295,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

170,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น อุปกรณ์เครื่องเสียง
ตามสาย สายไฟ ปลั๊กไฟ ลอดไฟ ลาโพง ไมค์โครโฟน
ัวแร้ง ถ่านไมค์โครโฟนฯลฯ เป็นไปตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว 16 ก.ค. 2556
เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่มท 0808.2/ว
1134 ลว 9 มิ.ย.2558 เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย
.2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้
กวาด แก้วน้า น้าสะอาดสา รับดื่ม กระติกน้า กาต้มน้า น้ายาทา
ความสะอาด ผงซักฟอก ถุงขยะติดเชื้อ แก๊ส ุงต้ม เข่ง ถัง
ขยะ อา ารสุนัข ฯลฯ เป็นไปตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว 16 ก.ค. 2556
เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลว 9 มิ.ย.2558 เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย
.2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุก่อสร้าง

จานวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เช่น ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม จอบ เสียม ขวาน สว่าน เลื่อย น้ามันทา
ไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ตะป อิฐ ิน ปน ทราย ยางแอ
สฟลท์ และอุปกรณ์ก่อสร้าง ฯลฯ เป็นไปตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว 16 ก.ค
. 2556 เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลว 9 มิ.ย.2558 เป็นไปตาม นังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว
27 มิ.ย.2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
วัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น
จานวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น น้ามันเชื้อ
เพลิง และน้ามัน ล่อลื่นต่าง ๆ ใช้กับรถจักรยานยนต์ รือ ยาน
พา นะ ที่อย่ในความรับผิดชอบ เป็นไปตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลว 19 มี.ค.2561 เป็นไปตาม
นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลว 22 มี.ค
.2560 เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว1657 ลว 16 ก.ค. 2556 เป็นไปตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทยด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว 9 มิ.ย.2558 เป็น
ไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย.2559เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการแพทย์

จานวน

80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ สารเคมี ยากาจัดวัชพืชเคมี
กาจัดกลิ่น ลกดอกวางยาสลบ และอุปกรณ์เครื่องมือใช้ในทางการ
แพทย์และสาธารณสุข เช่น ลอดแก้วถุงมือ กระดาษกรอง ชุด
เครื่องมือผ่าตัด ฟง เครื่องนึ่งคีมถอนฟน เปลคน
ไข้ เวชภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์สา รับป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า เช่น วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ
.ดร.สมเด็จพระเจ้าลกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี ฯลฯ เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว 16 ก.ค. 2556 เป็นไปตาม
นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว
9 มิ.ย.2558 เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย.2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม ลักการ
จาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ เป็นไปตาม นังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1745 ลว
31 ส.ค. 2560 เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1042 ลว 10 เม.ย. 2561 เป็นไป
ตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
3028 ลว 6 มิ.ย. 2561
วัสดุการเกษตร
จานวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ปฏิบัติงานด้านการ
เกษตร เช่น จอบ เสียม มีด พันธุ์พืช เมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ย กาก
น้าตาล สา รับทาน้า มักชีวภาพ ฯลฯ เป็นไปตาม นังสือ
กระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว 16 ก.ค
. 2556 เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลว 9 มิ.ย.2558 เป็นไปตาม นังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว
27 มิ.ย.2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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ค่าสาธารณูปโภค

รวม

650,000 บาท

ค่าไฟฟ้า

จานวน

600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าตลอดจนค่าบารุงรักษามิเตอร์ไฟฟ้า
ในราชการของ น่วยงาน รือสถานที่ต่างๆ ที่อย่ในความดแลรับ
ผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นไปตาม นังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว
2217 ลว 19 ต.ค.2560 เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลว 12 ก.ย
.2560 เป็น นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.8/ว 1529 ลว 3 ส.ค.2560
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

จานวน

50,000 บาท

รวม

44,500 บาท

รวม

44,500 บาท

จานวน

23,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาที่ติดตั้งไว้เพื่อใช้ในกิจการของส่วนการ
งาน รือสถานที่ต่างๆ ที่อย่ในความดแลรับผิดชอบของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นไปตาม นังสือ กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.8/ว2217 ลว19ต.ค.2560
เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการาปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลว 12 ก.ย.2560 เป็น นังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.8/ว 1529 ลว 3 ส.ค
.2560
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สา รับงานประมวลผล แบบที่ 1
จานวน 1 เครื่อง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สา รับงานประมวลผล แบบที่ 1 จานวน 1
เครื่อง รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ใช้ในการปฏิบัติงานในสานักงาน
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เครื่องพิมพ์ Multifuntion

จานวน

15,000 บาท

จานวน

2,500 บาท

จานวน

4,000 บาท

เครื่องพิมพ์ Multifunction รือ LED สี จานวน 1
เครื่อง เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction
รือ LED สี จานวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิ
ทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ใช้ในการปฏิบัติงานในสานักงาน
เครื่องสารองไฟฟ้า
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 1 เครื่อง เพื่อ
เป็นค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 1
เครื่อง รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ใช้ในการปฏิบัติงานในสานักงาน
โต๊ะคอมพิวเตอร์
โต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้ จานวน 1 ชุดเพื่อเป็นค่าจัดซื้อ
โต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้ จานวน 1 ชุด เป็นไปตาม
นังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย.2559
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
ลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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งานศูนย์บริการสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

รวม

6,511,400 บาท

รวม

4,871,600 บาท

รวม

4,871,600 บาท

จานวน

3,141,000 บาท

จานวน

709,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปีใ ้กับ
พนักงานเทศบาลตามอัตราที่ระเบียบ/กฎ มาย รือประกาศ ก.ท
./ก.ท.จ.กา นดเป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบการบริ ารบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ าร
งานบุคคลและ นังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตาม นังสือสานัก
งาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/138 ลว 30 ธ.ค.2558
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริ าร
งานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในลักษณะต่าง ๆ ตามอัตราที่
ระเบียบ/กฎ มาย รือประกาศ ก.ท./ก.ท.จ.กา นดประกอบ
ด้วย
- เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนสา รับพนักงานผ้ได้รับเงิน
ประจาตาแ น่ง สา รับจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นราย
เดือน สา รับพนักงานสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่ได้
รับเงินประจาตาแ น่ง ตามกฎ มายว่าด้วยเงินเดือนและเงิน
ประจาตาแ น่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับ
อัตราเงินประจาตาแ น่งที่ได้รับอย่เดิม
- เงินเพิ่มพิเศษสา รับแพทย์ที่ไม่ทาเวชปฏิบัติส่วนตัว และ
รือปฏิบัติงานโรงพยาบาลเอกชนนอกเวลาราชการ เงินเพิ่มพิเศษ
สา รับแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ เงินประจาตาแ น่งวิชาชีพ
เฉพาะ (วช.)
- เงินเพิ่มสา รับตาแ น่งที่มีเ ตุพิเศษของผ้ปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุข (พ.ต.ส.) สา รับจ่ายเป็นเงินเพิ่มสา รับตาแ น่งที่มี
เ ตุพิเศษของผ้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ใ ้กับ
พนักงานเทศบาลผ้มีสิทธิในส่วน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- เงินค่าตอบแทนใ ้แก่เจ้า น้าที่ที่ปฏิบัติงานใ ้กับ น่วย
บริการในสังกัด เทศบาล สา รับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนใ ้แก่
เจ้า น้าที่ที่ปฏิบัติงานใ ้กับ น่วยบริการในสังกัดเทศบาล ผ้มี
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สิทธิในส่วนของกองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม เป็นไปตามพระ
ราชบัญญัติระเบียบบริ ารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ลัก
เกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ ารงานบุคคลและ นังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตาม นังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบ
ต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธ.ค. 2558 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริ ารงานบุคคล
ของ อปท. เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จัง วัดบุรีรัมย์ เรื่อง กา นดใ ้พนักงานเทศบาลได้รับเงินเพิ่ม
สา รับตาแ น่งที่มีเ ตุพิเศษของผ้ปฏิบัติงานด้านสาธร
ณสุข เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จัง วัดบุรีรัมย์ เรื่อง ลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้า น้าที่
ที่ปฏิบัติงานใ ้กับ น่วยบริการในสังกัดเทศบาล พ.ศ. 2553
เป็นไปตาม ลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจ่ายเงินค่า
ตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจ่าย
เงินค่าตอบแทนเจ้า น้าที่ที่ปฏิบัติงานใ ้กับ น่วยบริการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2559
เงินประจาตาแ น่ง

จานวน

18,000 บาท

จานวน

905,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแ น่งของพนักงานเทศบาล ตามอัตรา
ระเบียบ/กฎ มาย รือประกาศ ก.ท./ก.ท.จ.กา นดเป็นไปตาม พ
.ร.บ.ระเบียบการบริ ารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ ารงานบุคคลและ นังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง เป็นไปตาม นังสือสานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/138 ลว 30 ธ.ค.2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริ ารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
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เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รือค่าจ้างค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่า
จ้างค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามอัตราระเบียบ/กฎ มาย รือ
ประกาศ ก.ท./ก.ท.จ.กา นดเป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบการ
บริ ารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยว
กับการบริ ารงานบุคคลและ นังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตาม
นังสือสานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/138 ลว
30 ธ.ค.2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริ ารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามอัตรา
ระเบียบ/กฎ มาย รือประกาศ ก.ท./ก.ท.จ.กา นดเป็นไปตาม พ
.ร.บ.ระเบียบการบริ ารบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ลัก
เกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ ารงานบุคคลและ นังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้องเป็นไปตาม นังสือสานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต
.ที่ มท 0809.2/138 ลว 30 ธ.ค.2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริ ารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน

จานวน

98,400 บาท

รวม

1,279,800 บาท

รวม

355,000 บาท

จานวน

312,000 บาท

จานวน

43,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านใ ้กับพนักงานเทศบาล ตามระเบียบของ
ทางราชการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าเช่า
บ้านของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร ใ ้กับพนักงาน
เทศบาล ตามระเบียบของทางราชการเป็นไปตาม นังสือ ด่วนที่
สุด ที่ กค 0422.3/ว257 ลว 28 มิ.ย.2559 ประเภทและอัตราเงิน
ค่าบารุงการศึกษาและเล่าเรียน
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ค่าใช้สอย

รวม

864,800 บาท

จานวน

115,200 บาท

จานวน

99,600 บาท

จานวน

10,000 บาท

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเ มาช่วยปฏิบัติงานศนย์บริการสาธารณสุข
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเ มาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน
ศนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เป็นไปตาม นังสือ
กระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลว. 9
ธ.ค. 2559 เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.2/ว 1536 ลว. 19 มี.ค. 2561 และ นังสือสั่งการ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ค่าจ้างเ มาทาความสะอาดศนย์บริการสาธารณสุข
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเ มาดแลรักษาความสะอาด
ศนย์บริกาสาธารณสุข เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เป็นไปตาม นังสือ
กระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลว. 9
ธ.ค. 2559 เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.2/ว 1536 ลว. 19 มี.ค. 2561 และ นังสือสั่งการ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ ในภารกิจและ
ความดแลรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม เช่น ค่ารับวารสาร ค่าเข้าปกเย็บเล่ม นังสือ ค่าระวาง
บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ ค่าจ้างเ มาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า-ประปา-โทรศัพท์ ฯลฯ
เป็นไปตาม นังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลว. 9 ธ
.ค.2559 เป็นไปตาม นังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลว. 19
มี.ค.2561 เป็นไปตาม นังสือ ที่ มท 0808.2/ว 2633 ลว
. 14 ส.ค.2552 และ นังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพา นะ และค่าใช้จ่าย
อื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการในการเดินทางไปราชการ
ของพนักงานเทศบาลและลกจ้างในส่วนกองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดล้อมตามระเบียบของทางราชการ ตามอัตราที่กฎ มาย
ระเบียบกา นด เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559

จานวน

30,000 บาท
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โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขมลฐานและการพัฒนา
สุขภาพภาคประชาชน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดาเนินโครงการพัฒนาระบบ
บริการสาธารณสุขมลฐานและการพัฒนาสุขภาพภาค
ประชาชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย (1) ค่าใช้จ่ายใน
การอบรม ประชุม ชี้แจง อสม. กลุ่มแม่บ้าน ผ้นา
ชุมชน องค์กรเครือข่ายต่าง ๆ แกนนาสุขภาพในพื้นที่เขต
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ใ ้มีความร้ในการสาธารณสุขมลฐาน การ
ดแลสุขภาพโดยชุมชน (2) ค่าใช้จ่ายในการอบรมฟื้นฟและค่าใช้
จ่ายในการศึกษาดงานของ อสม. และเจ้า น้าที่ เพื่อนาความร้
มาพัฒนาการดแลสุขภาพ และการสาธารณสุขมลฐานในชุมชน(3
)ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกและประกวด อสม. ดีเด่นเทศบาลเมือง
บุรีรัมย์ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจใ ้ อสม. ในการ
ปฏิบัติ น้าที่ เช่น ค่าเงินรางวัล ค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบ
แทนกรรมการคัดเลือก และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (4) ค่าใช้จ่ายใน
การเข้าร่วมจัดกิจกรรมวัน อสม. แ ่งชาติ เช่น ค่าอา ารและ
เครื่องดื่มสา รับผ้ร่วมกิจกรรม ค่าทาป้ายรณรงค์ และอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง(5) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตาม พ.ร.บ
. กา นดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจใ ้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ
.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ (13) พ.ศ. 2552 เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) น้า 125 ลาดับที่ 1

จานวน

500,000 บาท
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โครงการอบรมนวดแผนไทยและนวดเท้าเพื่อสุขภาพ

จานวน

80,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดาเนินโครงการอบรมนวดแผน
ไทยและนวดเท้าเพื่อสุขภาพ สา รับเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ใน
การจัดอบรมนวดแผนไทยและนวดเท้าเพื่อสุขภาพ เช่น ค่า
อา าร ค่าอา ารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าจัดทาและ
ผลิตสื่อ ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง เป็นไปตาม พ.ร.บ. กา นดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจใ ้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เป็นไป
ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ (13) พ.ศ. 2552 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่า
ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณ
สุข น้า 122 ลาดับที่ 1
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รายจ่ายเพื่อบารุงรักษา รือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายในการซ่อมแซมและบารุงรักษาทรัพย์สินในความดแลรับผิด
ชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่ชารุด เสีย าย รือ
เสื่อมสภาพทั้งในส่วนที่เป็นครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ ยาน
พา นะ เครื่องจักรกล เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับ
อากาศ เครื่องพิมพ์ดีด อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ ฯลฯ สิ่งก่อ
สร้าง เช่น อาคารสานักงาน ตลาดสด ฯลฯ และทรัพย์สิน
อื่น เช่น วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน ฯลฯ
เป็นไปตาม นังสือ นังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลว. 19
มี.ค.2561
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ค่าสาธารณูปโภค

รวม

60,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

จานวน

35,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

360,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

360,000 บาท

จานวน

360,000 บาท

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาที่ติดตั้งไว้เพื่อใช้ในกิจการของส่วนการ
งาน รือสถานที่ต่างๆ ที่อย่ในความดแลรับผิดชอบของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.8/ว2217 ลว19ต.ค.2560
เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการาปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลว 12 ก.ย.2560 เป็น นังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.8/ว 1529 ลว 3 ส.ค
.2560
ค่าบริการโทรศัพท์
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในราชการของสานักงานเทศบาล รือ
เครือข่ายเลข มายกลางของเทศบาล ค่าโทรศัพท์ที่ใช้บริการ
อินเตอร์เน็ตสาธารณะของเทศบาล ฯลฯ เป็นไปตาม นังสือ
กระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1551 ลว 26 พ.ค.2553
เรื่อง การติดตั้งและเบิกค่าใช้บริการเครื่องมือสื่อสารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลว 19 ต
.ค.2560 เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลว 12 ก.ย.2560 เป็น นังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 1529 ลว
3 ส.ค.2560

เงินอุด นุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
อุด นุนชุมชน
เงินอุด นุน น่วยงานของรัฐ รือองค์กรเอกชนในกิจกรรมกันเป็น
สาธารณประโยชน์
1.โครงการอุด นุนงบประมาณแก่คณะกรรมการชุมชนเพื่อดาเนิน
งานตามแนวทางโครงการพระราชดาริ (ด้านสาธารณสุข) ชุมชน
โคกกลาง
- สา รับเป็นเงินอุด นุนใ ้แก่ชุมชนเพื่อดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการตามพระราชดาริด้านสาธารณสุข ใ ้ประชาชนในเขต
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เทศบาลได้รับบริการด้านสาธารณสุข มีสุขภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ประโยชน์สงสุดแก่ประชาชน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยเงินอุด นุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2563 น้าที่ 2 ลาดับที่ 1
2.โครงการอุด นุนงบประมาณแก่คณะกรรมการชุมชนเพื่อดาเนิน
งานตามแนวทางโครงการพระราชดาริ (ด้านสาธารณสุข) ชุมชน
ชุมเ ็ด
- สา รับเป็นเงินอุด นุนใ ้แก่ชุมชนเพื่อดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการตามพระราชดาริด้านสาธารณสุข ใ ้ประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับบริการด้านสาธารณสุข มีสุขภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ประโยชน์สงสุดแก่ประชาชน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยเงินอุด นุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2563 น้าที่ 2 ลาดับที่ 1
3. โครงการอุด นุนงบประมาณแก่คณะกรรมการชุมชนเพื่อ
ดาเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดาริ (ด้านสาธารณ
สุข) ชุมชนต้นสัก
- สา รับเป็นเงินอุด นุนใ ้แก่ชุมชนเพื่อดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการตามพระราชดาริด้านสาธารณสุข ใ ้ประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับบริการด้านสาธารณสุข มีสุขภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ประโยชน์สงสุดแก่ประชาชน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยเงินอุด นุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2563 น้าที่ 2 ลาดับที่ 1
4.โครงการอุด นุนงบประมาณแก่คณะกรรมการชุมชนเพื่อดาเนิน
งานตามแนวทางโครงการพระราชดาริ (ด้านสาธารณ
สุข) ชุมชน บขส.
- สา รับเป็นเงินอุด นุนใ ้แก่ชุมชนเพื่อดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการตามพระราชดาริด้านสาธารณสุข ใ ้ประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับบริการด้านสาธารณสุข มีสุขภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ประโยชน์สงสุดแก่ประชาชน
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- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยเงินอุด นุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2563 น้าที่ 2 ลาดับที่ 1
5.โครงการอุด นุนงบประมาณแก่คณะกรรมการชุมชนเพื่อดาเนิน
งานตามแนวทางโครงการพระราชดาริ (ด้านสาธารณสุข) ชุมชน
ตลาดสด
- สา รับเป็นเงินอุด นุนใ ้แก่ชุมชนเพื่อดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการตามพระราชดาริด้านสาธารณสุข ใ ้ประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับบริการด้านสาธารณสุข มีสุขภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ประโยชน์สงสุดแก่ประชาชน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยเงินอุด นุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2563 น้าที่ 2 ลาดับที่ 1
6.โครงการอุด นุนงบประมาณแก่คณะกรรมการชุมชนเพื่อดาเนิน
งานตามแนวทางโครงการพระราชดาริ (ด้านสาธารณสุข) ชุมชน
เทศบาล
- สา รับเป็นเงินอุด นุนใ ้แก่ชุมชนเพื่อดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการตามพระราชดาริด้านสาธารณสุข ใ ้ประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับบริการด้านสาธารณสุข มีสุขภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ประโยชน์สงสุดแก่ประชาชน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยเงินอุด นุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2563 น้าที่ 2 ลาดับที่ 1
7.โครงการอุด นุนงบประมาณแก่คณะกรรมการชุมชนเพื่อ
ดาเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดาริ (ด้านสาธารณ
สุข) ชุมชนบุลาดวนใต้
- สา รับเป็นเงินอุด นุนใ ้แก่ชุมชนเพื่อดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการตามพระราชดาริด้านสาธารณสุข ใ ้ประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับบริการด้านสาธารณสุข มีสุขภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ประโยชน์สงสุดแก่ประชาชน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยเงินอุด นุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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- โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2563 น้าที่ 2 ลาดับที่ 1
8.โครงการอุด นุนงบประมาณแก่คณะกรรมการชุมชนเพื่อดาเนิน
งานตามแนวทางโครงการพระราชดาริ (ด้านสาธารณสุข) ชุมชน
บุลาดวนเ นือ
- สา รับเป็นเงินอุด นุนใ ้แก่ชุมชนเพื่อดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการตามพระราชดาริด้านสาธารณสุข ใ ้ประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับบริการด้านสาธารณสุข มีสุขภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ประโยชน์สงสุดแก่ประชาชน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยเงินอุด นุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2563 น้าที่ 2 ลาดับที่ 1
9.โครงการอุด นุนงบประมาณแก่คณะกรรมการชุมชนเพื่อดาเนิน
งานตามแนวทางโครงการพระราชดาริ (ด้านสาธารณสุข) ชุมชน
ประปาเก่า
- สา รับเป็นเงินอุด นุนใ ้แก่ชุมชนเพื่อดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการตามพระราชดาริด้านสาธารณสุข ใ ้ประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับบริการด้านสาธารณสุข มีสุขภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ประโยชน์สงสุดแก่ประชาชน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยเงินอุด นุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2563 น้าที่ 2 ลาดับที่ 1
10.โครงการอุด นุนงบประมาณแก่คณะกรรมการชุมชนเพื่อ
ดาเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดาริ (ด้านสาธารณ
สุข) ชุมชน ลักเมือง
- สา รับเป็นเงินอุด นุนใ ้แก่ชุมชนเพื่อดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการตามพระราชดาริด้านสาธารณสุข ใ ้ประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับบริการด้านสาธารณสุข มีสุขภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ประโยชน์สงสุดแก่ประชาชน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยเงินอุด นุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2563 น้าที่ 2 ลาดับที่ 1
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11.โครงการอุด นุนงบประมาณแก่คณะกรรมการชุมชนเพื่อ
ดาเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดาริ (ด้านสาธารณ
สุข) ชุมชนราชภัฎ
- สา รับเป็นเงินอุด นุนใ ้แก่ชุมชนเพื่อดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการตามพระราชดาริด้านสาธารณสุข ใ ้ประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับบริการด้านสาธารณสุข มีสุขภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ประโยชน์สงสุดแก่ประชาชน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยเงินอุด นุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2563 น้าที่ 2 ลาดับที่ 1
12.โครงการอุด นุนงบประมาณแก่คณะกรรมการชุมชนเพื่อ
ดาเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดาริ (ด้านสาธารณ
สุข) ชุมชนวัดอิสาณ
- สา รับเป็นเงินอุด นุนใ ้แก่ชุมชนเพื่อดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการตามพระราชดาริด้านสาธารณสุข ใ ้ประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับบริการด้านสาธารณสุข มีสุขภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ประโยชน์สงสุดแก่ประชาชน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยเงินอุด นุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2563 น้าที่ 3 ลาดับที่ 1
13.โครงการอุด นุนงบประมาณแก่คณะกรรมการชุมชนเพื่อ
ดาเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดาริ (ด้านสาธารณ
สุข) ชุมชนสะพานยาว
- สา รับเป็นเงินอุด นุนใ ้แก่ชุมชนเพื่อดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการตามพระราชดาริด้านสาธารณสุข ใ ้ประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับบริการด้านสาธารณสุข มีสุขภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ประโยชน์สงสุดแก่ประชาชน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยเงินอุด นุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2563 น้าที่ 3 ลาดับที่ 1
14.โครงการอุด นุนงบประมาณแก่คณะกรรมการชุมชนเพื่อ
ดาเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดาริ (ด้านสาธารณ
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สุข) ชุมชน นองปรือ
- สา รับเป็นเงินอุด นุนใ ้แก่ชุมชนเพื่อดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการตามพระราชดาริด้านสาธารณสุข ใ ้ประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับบริการด้านสาธารณสุข มีสุขภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ประโยชน์สงสุดแก่ประชาชน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยเงินอุด นุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2563 น้าที่ 3 ลาดับที่ 1
15.โครงการอุด นุนงบประมาณแก่คณะกรรมการชุมชนเพื่อ
ดาเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดาริ (ด้านสาธารณ
สุข) ชุมชน น้าสถานีรถไฟ
- สา รับเป็นเงินอุด นุนใ ้แก่ชุมชนเพื่อดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการตามพระราชดาริด้านสาธารณสุข ใ ้ประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับบริการด้านสาธารณสุข มีสุขภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ประโยชน์สงสุดแก่ประชาชน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยเงินอุด นุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2563 น้าที่ 3 ลาดับที่ 1
16.โครงการอุด นุนงบประมาณแก่คณะกรรมการชุมชนเพื่อ
ดาเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดาริ (ด้านสาธารณ
สุข) ชุมชน ลังสถานีรถไฟ
- สา รับเป็นเงินอุด นุนใ ้แก่ชุมชนเพื่อดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการตามพระราชดาริด้านสาธารณสุข ใ ้ประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับบริการด้านสาธารณสุข มีสุขภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ประโยชน์สงสุดแก่ประชาชน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยเงินอุด นุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2563 น้าที่ 3 ลาดับที่ 1
17.โครงการอุด นุนงบประมาณแก่คณะกรรมการชุมชนเพื่อ
ดาเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดาริ (ด้านสาธารณ
สุข) ชุมชน ลังศาล
- สา รับเป็นเงินอุด นุนใ ้แก่ชุมชนเพื่อดาเนินงานตามแนวทาง
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โครงการตามพระราชดาริด้านสาธารณสุข ใ ้ประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับบริการด้านสาธารณสุข มีสุขภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ประโยชน์สงสุดแก่ประชาชน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยเงินอุด นุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2563 น้าที่ 3 ลาดับที่ 1
18.โครงการอุด นุนงบประมาณแก่คณะกรรมการชุมชนเพื่อ
ดาเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดาริ (ด้านสาธารณ
สุข) ชุมชนฝ่งละลม
- สา รับเป็นเงินอุด นุนใ ้แก่ชุมชนเพื่อดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการตามพระราชดาริด้านสาธารณสุข ใ ้ประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับบริการด้านสาธารณสุข มีสุขภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ประโยชน์สงสุดแก่ประชาชน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยเงินอุด นุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2563 น้าที่ 3 ลาดับที่ 1

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปีใ ้กับ
พนักงานเทศบาลตามอัตราที่ระเบียบ/กฎ มาย รือประกาศ ก.ท
./ก.ท.จ.กา นด เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบการบริ ารบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ าร
งานบุคคลและ นังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตาม นังสือสานัก
งาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/138 ลว 30 ธ.ค.2558
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริ าร
งานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวม

3,337,100 บาท

รวม

2,462,100 บาท

รวม

2,462,100 บาท

จานวน

2,030,200 บาท
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จานวน

67,200 บาท

จานวน

85,200 บาท

จานวน

254,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล ตามอัตรา
ระเบียบ/กฎ มาย รือประกาศ ก.ท./ก.ท.จ.กา นดเป็นไปตาม พ
.ร.บ.ระเบียบการบริ ารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ ารงานบุคคลและ นังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องเป็นไปตาม นังสือสานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/138 ลว 30 ธ.ค.2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริ ารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินประจาตาแ น่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแ น่งของพนักงานเทศบาล ตามอัตรา
ระเบียบ/กฎ มาย รือประกาศ ก.ท./ก.ท.จ.กา นดเป็นไปตาม พ
.ร.บ.ระเบียบการบริ ารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ ารงานบุคคลและ นังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องเป็นไปตาม นังสือสานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/138 ลว 30 ธ.ค.2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริ ารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามอัตรา
ระเบียบ/กฎ มาย รือประกาศ ก.ท./ก.ท.จ.กา นดเป็นไปตาม พ
.ร.บ.ระเบียบการบริ ารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ ารงานบุคคลและ นังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง เป็นไปตาม นังสือสานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/138 ลว 30 ธ.ค.2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริ ารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

จานวน

25,200 บาท

รวม

865,000 บาท

รวม

150,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

120,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง ตามอัตรา
ระเบียบ/กฎ มาย รือประกาศ ก.ท./ก.ท.จ.กา นดเป็นไปตาม พ
.ร.บ.ระเบียบการบริ ารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ ารงานบุคคลและ นังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง เป็นไปตาม นังสือสานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต
.ที่ มท 0809.2/138 ลว 30 ธ.ค.2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริ ารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใ ้แก่ผ้
ที่ได้รับคาสั่งใ ้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามระเบียบของ
ทางราชการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านใ ้กับพนักงานเทศบาล ตามระเบียบของ
ทางราชการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าเช่า
บ้านของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร ใ ้กับพนักงาน
เทศบาล ตามระเบียบของทางราชการ เป็นไปตาม นังสือ ด่วนที่
สุด ที่ กค 0422.3/ว257 ลว 28 มิ.ย.2559 ประเภทและอัตราเงิน
ค่าบารุงการศึกษาและเล่าเรียน
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ค่าใช้สอย

รวม

595,000 บาท

จานวน

560,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่ารับวารสาร ค่าเข้าปก –
เย็บเล่ม นังสือ ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ย
ประกัน ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดี ค่าจ้างเ มาบริการ ค่าติดตั้ง
ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตาม
อัตราที่ระเบียบ/กฎ มายกา นด เป็นไปตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทยด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 7120 ลว. 9 ธ.ค. 2559 เป็น
ไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลว
. 19 มี.ค. 2561 เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.2/ว 2633 ลว 14 ส.ค. 2552 และ นังสือสั่งการอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่า
พา นะ ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติ ราชการในการเดินทางไปราชการของ
พนักงาน ลกจ้าง รือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบของทาง
ราชการ ตามอัตราที่กฎ มายระเบียบกา นดเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2559
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ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

จานวน

5,000 บาท

รวม

108,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างซ่อมแซม รือบารุงรักษา
ทรัพย์สินที่ชารุด เสีย าย รือเสื่อมสภาพใ ้สามารถใช้งานได้
ตามปกติทั้งในส่วนครุภัณฑ์ เช่นรถจักรยานยนต์ เครื่องปรับ
อากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และ
ทรัพย์สินอื่นเช่นอุปกรณ์การปฎิบัติงานที่เป็นวัสดุ ฯลฯ เป็นไป
ตาม นังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลว 19 มี.ค. 2561
เรื่อง ลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจ่ายประจาปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณปโภค รือ นังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ปฏิบัติงานสานัก
งาน เช่น กระดาษ ลวดเย็บ ลวดเย็บ
กระดาษ สมุด ดินสอ ปากกา แบบพิมพ์ต่าง ๆ เครื่อง
เขียน มึก ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ พระ
บรมฉายาลักษณ์ ฯลฯ เป็นไปตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว 16 ก.ค. 2556
เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลว 9 มิ.ย.2558 เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย
.2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

2,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น อุปกรณ์เครื่องเสียง
ตามสาย สายไฟ ปลั๊กไฟ ลอด
ไฟ ลาโพง ไมโครโฟน ัวแร้ง ถ่านไมโครโฟน ฯลฯ เป็นไปตาม
นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว
16 ก.ค. 2556 เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว 9 มิ.ย.2558 เป็นไปตาม นังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลว 27 มิ.ย.2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้
กวาด แก้วน้า น้าสะอาดสา รับดื่ม กระติกน้า กาต้มน้า ฯลฯ เป็น
ไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1657 ลว 16 ก.ค. 2556 เป็นไปตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว 9 มิ.ย.2558
เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย.2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
วัสดุยานพา นะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพา นะและขนส่ง เช่น ยางรถ
จักรยานยนต์ แบตเตอรี่ น้ามันเบรก ประแจเลื่อน ฯลฯเป็นไปตาม
นังสือกระทรวงม าดไทยด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว
16 ก.ค. 2556 เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว 9 มิ.ย.2558 เป็นไปตาม นังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลว 27 มิ.ย.2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น

จานวน

3,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น น้ามันเชื้อ
เพลิง และน้ามัน ล่อลื่นต่าง ๆ ใช้กับรถจักรยานยนต์ รือ ยาน
พา นะ ที่อย่ในความรับผิดชอบ เป็นไปตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลว 19 มี.ค.2561 เป็นไปตาม
นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลว 22 มี.ค
.2560 เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว1657 ลว 16 ก.ค. 2556 เป็นไปตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว 9 มิ.ย.2558
เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย.2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการแพทย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดตรวจปสสาวะ ารสารเสพติด เพื่อสนับ
สนุนการปฎิบัติงานของศนย์ปฎิบัติการป้องกันและแก้ไขปญ ายา
เสพติด อาเภอเมืองบุรีรัมย์ (ศป.ปส.อ.เมือง
บุรีรัมย์) ยา เวชภัณฑ์ ฯลฯ เป็นไปตาม นังสือด่วนมากที่ มท
0808.2/ว 1657 ลว.16 ก.ค. 2556 เป็นไปตาม นังสือด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว.9 มิ.ย. 2558 เป็นไปตาม นังสือ
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย.2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม ลักการ
จาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จานวน

2,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

12,000 บาท

จานวน

1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ไม้
อัด กระดาษโปสเตอร์สี พ่กัน ฟิล์ม ล้างอัดขยาย แถบบันทึกเสียง
และภาพ เลนส์ซม อุปกรณ์กล้องถ่ายภาพ ฯลฯ เป็นไปตาม
นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลว
16 ก.ค. 2556 เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว 9 มิ.ย.2558 เป็นไปตาม นังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลว 27 มิ.ย.2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม คอมพิวเตอร์ เม้าส์ คีย์บอร์ด เครื่อง
อ่านและบันทึกข้อมล ัวพิมพ์ แถบพิมพ์ ฯลฯ เป็นไป
ตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657
ลว 16 ก.ค. 2556 เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว 9 มิ.ย.2558 เป็นไปตาม นังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลว 27 มิ.ย.2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าและค่าธรรมเนียมบารุงรักษามิเตอร์
ในส่วนของกองสวัสดิการสังคม เป็นต้น เป็นไปตาม นังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลว
19 ต.ค.2560 เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลว 12 ก.ย.2560 เป็น
นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8
/ว 1529 ลว 3 ส.ค.2560

น้า : 161/234

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 15:09:02

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

จานวน

1,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาที่ติดตั้งไว้ใช้ในกิจการของกองสวัสดิการ
สังคม ตลอดจนค่าธรรมเนียม ค่าบารุงรักษามิเตอร์ ใ ้กับการประ
ปาส่วนภมิภาคบุรีรัมย์ เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.8/ว2217 ลว19 ต.ค.2560
เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการาปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลว 12 ก.ย.2560 เป็น นังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.8/ว 1529 ลว 3 ส.ค
.2560
ค่าบริการโทรศัพท์
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในราชการของสานักงาน เทศบาล
รือเครือข่ายเลข มายกลางของเทศบาล ค่าโทรศัพท์ที่ใช้บริการ
อินเตอร์เน็ตสาธารณะของเทศบาล ฯลฯ เป็นไปตาม นังสือ
กระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1551 ลว 26 พ.ค.2553
เรื่อง การติดตั้งและเบิกค่าใช้บริการเครื่องมือสื่อสารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลว 19 ต
.ค.2560 เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการ ปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลว 12 ก.ย.2560 เป็น
นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8
/ว 1529 ลว 3 ส.ค.2560
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

10,000 บาท

รวม

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม

1,509,700 บาท

รวม

1,238,400 บาท

รวม

1,238,400 บาท

จานวน

1,086,000 บาท

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
พัดลมตั้งพื้นสา รับบริการประชาชน จานวน 2 ตัว
สา รับเป็นค่าจัดซื้อพัดลมอุสา กรรม แบบ 3 ขา ขนาดไม่น้อย
กว่า 26 นิ้ว จานวน 2 ตัว เป็นไปตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทยด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว. 16
กรกฎาคม 2556 เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทยด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว. 9 มิถุนายน 2558
เป็น ไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 205 ลาดับที่ 42
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปีใ ้กับ
พนักงานเทศบาลตามอัตราที่ระเบียบ/กฎ มาย รือประกาศ ก.ท
./ก.ท.จ.กา นดเป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบการบริ ารบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ าร
งานบุคคลและ นังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเป็นไปตาม นังสือสานัก
งาน กจ.กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/138 ลว 30 ธ.ค.2558
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริ าร
งานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จานวน

67,200 บาท

จานวน

85,200 บาท

รวม

224,300 บาท

รวม

88,300 บาท

จานวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล ตามอัตรา
ระเบียบ/กฎ มาย รือประกาศ ก.ท./ก.ท.จ.กา นดเป็นไปตาม พ
.ร.บ.ระเบียบการบริ ารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ ารงานบุคคลและ นังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องเป็นไปตาม นังสือสานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/138 ลว 30 ธ.ค.2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริ ารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินประจาตาแ น่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแ น่งของพนักงานเทศบาลตามอัตรา
ระเบียบ/กฎ มาย รือประกาศ ก.ท./ก.ท.จ.กา นดเป็นไปตาม พ
.ร.บ.ระเบียบการบริ ารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ ารงานบุคคลและ นังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องเป็นไปตาม นังสือสานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต.ที่ มท
0809.2/138 ลว 30 ธ.ค.2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริ ารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใ ้แก่ผ้
ที่ได้รับคาสั่งใ ้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามระเบียบของ
ทางราชการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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ค่าเช่าบ้าน

จานวน

36,000 บาท

จานวน

42,300 บาท

รวม

40,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านใ ้กับพนักงานเทศบาลตามระเบียบของ
ทางราชการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าเช่า
บ้านของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร ใ ้กับพนักงาน
เทศบาล ตามระเบียบของทางราชการเป็นไปตาม นังสือ ด่วนที่
สุด ที่ กค 0422.3/ว257 ลว 28 มิ.ย.2559 ประเภทและอัตราเงิน
ค่าบารุงการศึกษาและเล่าเรียน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่ารับวารสาร ค่าเข้าปก-เย็บ
เล่ม นังสือระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผย
แพร่ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ย
ประกัน ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดี ค่าจ้างเ มาบริการ ค่าติดตั้ง
ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตาม
อัตรา ที่ระเบียบกฎ มายกา นดเป็นไปตาม นังสือ มท ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว7120 ลว 9 ธ.ค.2559 และ นังสือที่มท 0808.2
/ว 1536 ลว 19 มี.ค. 2561 เป็นไปตาม นังสือ มท 0808.2
/ว2633 ลว 14 ส.ค.2552 รือ นังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ
ค่่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จานวน

20,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ต่างๆ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาลและลกจ้าง รือบุคคลที่เกี่ยวข้องตามระเบียบของทาง
ราชการ ตามอัตราที่กฎ มาย/ระเบียบกา นด เป็นไปตาม
ระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 3) 2559
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รายจ่ายเพื่อบารุงรักษา รือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการซ่อมแซมและบารุงรักษาทรัพย์สินที่ชารุด เสีย าย รือ
เสื่อมสภาพใ ้สามารถใช้งานได้ตามปกติทั้งในส่วน
ครุภัณฑ์ เช่น รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับ
อากาศ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สิน
อื่น เช่น อุปกรณ์การปฏิบัติงานที่เป็นวัสดุ ฯลฯ เป็นไปตาม
นังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลว.19 มี.ค.2561
เรื่อง ลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณปโภค รือ นังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
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ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน

รวม

90,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ปฏิบัติงานสานัก
งาน เช่น กระดาษ ลวดเย็บ ลวดเย็บ
กระดาษ สมุด ดินสอ ปากกา แบบพิมพ์ต่าง ๆ เครื่อง
เขียน มึก ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ พระ
บรมฉายาลักษณ์ ฯลฯ เป็นไปตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว 16 ก.ค. 2556
เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลว 9 มิ.ย.2558 เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย
.2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้
กวาด แก้วน้า น้าสะอาดสา รับดื่ม กระติกน้า กาต้มน้า ฯลฯ เป็น
ไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1657 ลว 16 ก.ค. 2556 เป็นไปตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว 9 มิ.ย.2558
เป็นไป ตาม นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย.2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุยานพา นะและขนส่ง

จานวน

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพา นะและขนส่ง เช่น ยางรถ
จักรยานยนต์ แบตเตอรี่ น้ามันเบรก ประแจเลื่อน ฯลฯเป็นไปตาม
นังสือกระทรวงม าดไทยด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว
16 ก.ค. 2556 เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว 9 มิ.ย.2558 เป็นไปตาม นังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลว 27 มิ.ย.2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
วัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น น้ามันเชื้อ
เพลิง และน้ามัน ล่อลื่นต่าง ๆ ใช้กับรถจักรยานยนต์ รือ ยาน
พา นะ ที่อย่ในความรับผิดชอบ เป็นไปตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลว 19 มี.ค.2561 เป็นไปตาม
นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลว 22 มี.ค
.2560 เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว1657 ลว 16 ก.ค. 2556 เป็นไปตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว 9 มิ.ย.2558
เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย.2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จานวน

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ไม้
อัด กระดาษโปสเตอร์สี พ่กัน ฟิล์ม ล้างอัดขยาย แถบบันทึกเสียง
และภาพ เลนส์ซม อุปกรณ์กล้องถ่ายภาพ ฯลฯ เป็นไปตาม
นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลว
16 ก.ค. 2556 เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว 9 มิ.ย.2558 เป็นไปตาม นังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลว 27 มิ.ย.2559เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
วัสดุเครื่องแต่งกาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสวมใส่ปฏิบัติ
งาน เช่น เสื้อ มวก กระเป๋า ฯลฯ เป็นไปตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว 16 ก.ค. 2556
เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 808.2/ว
1134 ลว 9 มิ.ย.2558 เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย
.2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เม้าส์ คีย์บอร์ด เครื่องอ่านและบันทึกข้อมล ัว
พิมพ์ แถบพิมพ์ ฯลฯ เป็นไปตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลว 16 ก.ค. 2556
เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลว 9 มิ.ย.2558 เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย
.2559เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตาม ลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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ค่าสาธารณูปโภค

รวม

6,000 บาท

ค่าบริการโทรศัพท์

จานวน

6,000 บาท

รวม

47,000 บาท

รวม

47,000 บาท

จานวน

47,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในราชการของสานักงานเทศบาล รือ
เครือข่ายเลข มายกลางของเทศบาล ค่าโทรศัพท์ที่ใช้บริการ
อินเตอร์เน็ตสาธารณะของเทศบาล ฯลฯ เป็นไปตาม นังสือ
กระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1551 ลว 26 พ.ค.2553
เรื่อง การติดตั้งและเบิกค่าใช้บริการเครื่องมือสื่อสารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลว 19 ต
.ค.2560 เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลว 12 ก.ย.2560 เป็น นังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 1529 ลว
3 ส.ค.2560
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 BTU จานวน 1 เครื่อง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อย
กว่า 36,000 BTU จานวน 1 เครื่อง สา รับติดตั้งใน ้องกองช่าง
สุขาภิบาล เป็นครุภัณฑ์ที่กา นดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณเป็นไปตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทยด่วนมาก ที่ มท 0808.2/8ว 1657 ลว 16 ก.ค
.2556 เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทยด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลว 9 มิ.ย.2558 เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย
.2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณเป็น
ครุภัณฑ์ ใช้ในการปฏิบัติงานทั่วไปของกองช่างสุขาภิบาล
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งานไฟฟ้าถนน

รวม

12,573,000 บาท

งบบุคลากร

รวม

4,805,600 บาท

รวม

4,805,600 บาท

จานวน

1,183,000 บาท

จานวน

273,600 บาท

จานวน

3,079,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปีใ ้กับ
พนักงานเทศบาลตามอัตราที่ระเบียบ/กฎ มาย รือประกาศ ก.ท
./ก.ท.จ.กา นดเป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบการบริ ารบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ าร
งานบุคคลและ นังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตาม นังสือสานัก
งาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/138 ลว 30 ธ.ค.2558
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริ าร
งานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าจ้างลกจ้างประจา
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลกจ้างประจา ตามอัตรา
ระเบียบ/กฎ มาย รือประกาศ ก.ท./ก.ท.จ.กา นดเป็นไปตาม พ
.ร.บ.ระเบียบการบริ ารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ ารงานบุคคลและ นังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง เป็นไปตาม นังสือสานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/138 ลว 30 ธ.ค.2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริ ารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามอัตรา
ระเบียบ/กฎ มาย รือประกาศ ก.ท./ก.ท.จ.กา นดเป็นไปตาม พ
.ร.บ.ระเบียบการบริ ารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ ารงานบุคคลและ นังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องเป็นไปตาม นังสือสานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/138 ลว 30 ธ.ค.2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริ ารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

จานวน

270,000 บาท

รวม

7,323,400 บาท

รวม

153,400 บาท

จานวน

150,000 บาท

จานวน

3,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามอัตรา
ระเบียบ/กฎ มาย รือประกาศ ก.ท./ก.ท.จ.กา นดเป็นไป
ตามพ.ร.บ.ระเบียบการบริ ารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ลัก
เกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ ารงานบุคคลและ นังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้องเป็นไปตาม นังสือสานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต
.ที่ มท 0809.2/138 ลว 30 ธ.ค.2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริ ารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใ ้แก่ผ้
ที่ได้รับคาสั่งใ ้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามระเบียบของ
ทางราชการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร ใ ้กับพนักงาน
เทศบาล ตามระเบียบของทางราชการเป็นไปตาม นังสือ ด่วนที่
สุด ที่ กค 0422.3/ว257 ลว 28 มิ.ย.2559 ประเภทและอัตราเงิน
ค่าบารุงการศึกษาและเล่าเรียน
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ค่าใช้สอย

รวม

600,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

500,000 บาท

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าทาป้าย ค่ารับ
วารสาร ค่าเข้าปกเย็บ นังสือ เข้าเล่ม ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่า
ทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่า
ธรรมเนียมติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ประปา ค่าจ้างเ มาบริการสวน
สาธารณะ ค่าจ้างเ มาปรับปรุงต่างๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้ง
ประปา รือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่อย่ในความดแลรับผิด
ชอบของกองช่าง เป็นไปตาม นังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว7120 ลว. 9 ธ.ค. 2559 และ นังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1536
ลว 19 มี.ค. 2561 และ นังสือที่ มท 0808.2/ ว 2633 ลว. 14 ส
.ค. 2552 รือ นังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินต่างๆเพื่อใ ้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่อย่ในความดแล
รับผิดชอบของกองช่าง เป็นไปตาม นังสือที่ มท 0808.2/ว
1536 ลว. 19 มี.ค. 2561 เรื่อง ลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณปโภค รือ นังสือสั่งการ
อื่นที่เกี่ยวข้อง
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ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

รวม

2,570,000 บาท

จานวน

1,000,000 บาท

จานวน

1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ใช้ในการปฏิบัติงานบารุง
รักษา ซ่อมแซม อุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะในเขต
เทศบาล เช่น ลอดไฟ โคมไฟ ม้อแปลงไฟฟ้า ฟิวส์ สวิตซ์ สาย
ไฟ เบรกเกอร์ เครื่องมือสา รับวัดค่าต่างๆ ทางไฟฟ้า และ
อุปกรณ์ทุกชนิด ฯลฯ เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว 16 ก.ค. 2556 เป็นไปตาม
นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว
9 มิ.ย.2558 เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย.2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม ลักการ
จาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เช่น ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม จอบ เสียม ขวาน สว่าน เลื่อย น้ามันทา
ไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ตะป อิฐ ิน ปน ทราย ยางแอ
สฟลท์ และอุปกรณ์ก่อสร้าง ฯลฯ เป็นไปตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว 16 ก.ค
. 2556 เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลว 9 มิ.ย.2558 เป็นไปตาม นังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว
27 มิ.ย.2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุยานพา นะและขนส่ง

จานวน

50,000 บาท

จานวน

500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพา นะและขนส่ง เช่น ยางรถ
จักรยานยนต์ แบตเตอรี่ น้ามันเบรก ประแจ ชิ้นส่วนรถ
จักรยานยนต์ อะไ ล่รถยนต์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับยาน
พา นะ ฯลฯเป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทยด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว 16 ก.ค. 2556 เป็นไปตาม
นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว 9
มิ.ย.2558 เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย.2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม ลักการ
จาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
วัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น น้ามันเชื้อ
เพลิง และน้ามัน ล่อลื่นต่าง ๆ ใช้กับรถจักรยานยนต์ รือ ยาน
พา นะ ที่อย่ในความรับผิดชอบของกองช่าง เป็นไปตาม นังสือ
กระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลว 19 มี.ค.2561
เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555
ลว 22 มี.ค.2560 เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลว 16 ก.ค. 2556 เป็นไปตาม นังสือ
กระทรวงม าดไทยด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว 9 มิ.ย
.2558 เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย.2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จานวน

20,000 บาท

รวม

4,000,000 บาท

จานวน

4,000,000 บาท

รวม

424,000 บาท

รวม

424,000 บาท

จานวน

94,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเผยแพร่โฆษณาประชา
สัมพันธ์ รือใช้ในการจัดสถานที่ จัดงานพิธีการต่างๆ ในส่วนที่อย่
ในความดแลรับผิดชอบของกองช่าง เช่น ป้ายโฆษณา
ป้ายไวนิล ฯลฯ เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลว 16 ก.ค. 2556 เป็นไปตาม นังสือ
กระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว 9 มิ.ย
.2558 เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย.2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าตลอดจนค่าบารุงรักษามิเตอร์ กระแส
ไฟฟ้าสาธารณะกรณีที่มีการใช้ไฟฟ้าสาธารณะ เกินกว่าปริมาณที่
ได้รับโควตาใ ้ใช้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย คานวณตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบ
ประมาณ และค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในกิจการของเทศบาล ฯลฯ
เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลว 19 ต.ค.2560 เป็นไปตาม นังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1846 ลว 12 ก.ย.2560 เป็น นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 1529 ลว 3 ส.ค.2560
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เครื่องปรับอากาศ 36000 BTU จานวน 2 เครื่อง
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ากว่า 36,000 บีที
ย พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จานวน 2 เครื่อง เป็นไปตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ สานักงบประมาณ

น้า : 176/234

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 15:09:02

โต๊ะพับ 100 ตัว

จานวน

330,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

20,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

20,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ โฟเมก้า น้า
ขาว ขนาด ยาว 1.80 เมตร กว้าง 0.75 เมตร สง 0.75
เมตร จานวน 100 ตัว

เงินอุด นุนส่วนราชการ
โครงการขยายเขตระบบประปา
เงินสนับสนุนกิจกรรม การประปาส่วนภมิภาค เพื่อจ่ายเป็นเงินอุด
นุน การประปาส่วนภมิภาค เช่น ค่าขยายเขตบริการน้า
ประปา ค่าปรับปรุงอุปกรณ์และระบบจา น่ายน้าประปาในเขต
เทศบาล เป็นไปตาม พ.ร.บ. เทศบาล 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่า
ด้วยเงินอุด นุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) น้า 78 ลาดับที่ 1
โครงการขยายเขตและติดตั้ง รือปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ
เงินสนับสนุนกิจกรรม การไฟฟ้าส่วนภมิภาค เพื่อจ่ายเป็นเงินอุด
นุน การไฟฟ้าส่วนภมิภาค เช่น ค่าขยายเขตไฟฟ้า ค่าปรับปรุง
อุปกรณ์และระบบจา น่ายไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล เป็นไป
ตาม พ.ร.บ. เทศบาล 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ
. 2552 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยเงินอุด นุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ. 2561 - 2565) น้า 74 ลาดับที่ 2
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งานสวนสาธารณะ

รวม

9,480,300 บาท

งบบุคลากร

รวม

1,991,300 บาท

รวม

1,991,300 บาท

จานวน

706,000 บาท

จานวน

1,150,400 บาท

จานวน

134,900 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปีใ ้กับ
พนักงานเทศบาลตามอัตราที่ระเบียบ/กฎ มาย รือประกาศ ก.ท
./ก.ท.จ.กา นดเป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบการบริ ารบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ าร
งานบุคคลและ นังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเป็นไปตาม นังสือสานัก
งาน กจ.กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/138 ลว 30 ธ.ค.2558
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริ าร
งานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามอัตรา
ระเบียบ/กฎ มาย รือประกาศ ก.ท./ก.ท.จ.กา นดเป็น
ไป ตาม พ.ร.บ.ระเบียบการบริ ารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
ลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ ารงานบุคคลและ นังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้องเป็นไปตาม นังสือสานักงาน กจ.กท. และ ก.อบ
ต. ที่ มท 0809.2/138 ลว 30 ธ.ค.2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริ ารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตามอัตรา
ระเบียบ/กฎ มาย รือประกาศ ก.ท./ก.ท.จ.กา นดเป็นไปตาม พ
.ร.บ.ระเบียบการบริ ารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ ารงานบุคคลและ นังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง เป็นไปตาม นังสือสานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/138 ลว 30 ธ.ค.2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริ ารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

รวม

4,911,000 บาท

รวม

35,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

รวม

4,266,000 บาท

จานวน

4,266,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใ ้แก่ผ้
ที่ได้รับคาสั่งใ ้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามระเบียบของ
ทางราชการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร
ใ ้กับพนักงานเทศบาล ตามระเบียบของทางราชการเป็นไปตาม
นังสือ ด่วนที่สุด
ที่ กค 0422.3/ว257 ลว 28 มิ.ย.2559 ประเภทและอัตราเงินค่า
บารุงการศึกษาและเล่าเรียน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
โครงการจ้างเ มาแรงงานดแลรักษาสวนสาธารณะ
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเ มาดแลรักษา
สวนสาธารณะของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ รวมทั้งเกาะกลางถนน
ภายในเขตเทศบาล เป็นไปตาม นังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว7120 ลว. 9 ธ.ค. 2559 และ นังสือที่ มท 0808.2/ว 1536
ลว 19 มี.ค. 2561 รือ นังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
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ค่าวัสดุ

รวม

530,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เช่น ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม จอบ เสียม ขวาน สว่าน เลื่อย น้ามันทา
ไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ตะป อิฐ ิน ปน ทราย ยางแอ
สฟลท์ และอุปกรณ์ก่อสร้าง ฯลฯ เป็นไปตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว 16 ก.ค
. 2556 เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลว 9 มิ.ย.2558 เป็นไปตาม นังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว
27 มิ.ย.2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
วัสดุการเกษตร
จานวน

500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ปฏิบัติงานด้านการ
เกษตร เช่น จอบ เสียม มีด พันธุ์พืช เมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ย กาก
น้าตาล สา รับทาน้า มักชีวภาพ ฯลฯ เป็นไปตาม นังสือ
กระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว 16 ก.ค
. 2556 เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลว 9 มิ.ย.2558 เป็นไปตาม นังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว
27 มิ.ย.2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ค่าสาธารณูปโภค

รวม

80,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

วัสดุก่อสร้าง

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาที่ติดตั้งไว้ใช้ในสถานที่ รือกิจการ
ต่างๆ ที่อย่ในความดแลรับผิดชอบของกองช่าง ตลอดจนค่า
ธรรมเนียมและค่าน้าประปากิจการต่างๆ ของเทศบาล ฯลฯ เป็น
ไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท
0810.8/ว2217 ลว19ต.ค.2560 เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริม
การาปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1846 ลว 12 ก
.ย.2560 เป็น นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.8/ว 1529 ลว 3 ส.ค.2560
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

2,578,000 บาท

รวม

2,578,000 บาท

จานวน

2,500,000 บาท

จานวน

78,000 บาท

ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนส่ง
รถยนต์บรรทุกน้า
เพื่อจ่ายเป็นค่ารถบรรทุก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จานวน 1 คัน มี
ปริมาตรกระบอกสบไม่ต่ากว่า 6,000 ซีซี รือกาลังเครื่องยนต์สง
สุดไม่ต่ากว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้า จุน้าได้ไม่น้อย
กว่า 6000 ลิตร น้า นักของรถรวมน้า นักบรรทุก ไม่ต่า
กว่า 12,000 กิโลกรัม พร้อมปมน้าและอุปกรณ์ และเครื่องปรับ
อากาศ เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สานักงบ
ประมาณ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) น้า 210 ลาดับที่ 68
ครุภัณฑ์การเกษตร
เครื่องตัด ญ้าแบบเข็น
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องตัด ญ้าแบบเข็น 2 ล้อ จานวน 6 คัน เป็น
เครื่องตัด ญ้าแบบเข็นชนิดสบนอน ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อย
กว่า 3.5 แรงม้า รัศมีตัด ญ้ากว้างไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว เป็นไปตาม
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สานักงบประมาณ เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) น้า 208 ลาดับที่ 64
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งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

รวม

48,958,680 บาท

รวม

9,779,080 บาท

รวม

9,779,080 บาท

จานวน

400,080 บาท

จานวน

8,636,000 บาท

จานวน

743,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปีใ ้กับ
พนักงานเทศบาลตามอัตราที่ระเบียบ/กฎ มาย รือประกาศ ก.ท
./ก.ท.จ.กา นดเป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบการบริ ารบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ าร
งานบุคคลและ นังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเป็นไปตาม นังสือสานัก
งาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/138 ลว 30 ธ.ค.2558
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริ าร
งานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามอัตราระเบียบ/กฎ มาย
รือประกาศ ก.ท./ก.ท.จ.กา นดเป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบการ
บริ ารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยว
กับการบริ ารงานบุคคลและ นังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเป็นไปตาม
นังสือสานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/138 ลว
30 ธ.ค.2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริ ารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามอัตรา
ระเบียบ/กฎ มาย รือประกาศ ก.ท./ก.ท.จ.กา นดเป็นไปตาม พ
.ร.บ.ระเบียบการบริ ารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ ารงานบุคคลและ นังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องเป็นไปตาม นังสือสานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต.ที่ มท
0809.2/138 ลว 30 ธ.ค.2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริ ารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

รวม

21,759,600 บาท

รวม

100,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

รวม

16,831,600 บาท

จานวน

189,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใ ้แก่ผ้
ที่ได้รับคาสั่งใ ้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามระเบียบของ
ทางราชการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านใ ้กับพนักงานเทศบาล ตามระเบียบของ
ทางราชการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าเช่า
บ้านของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเ มากวาดทาความสะอาดสวนรมย์บุรี 200 ปี
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเ มาทาความสะอาดสวนรมย์
บุรี 200 ปี เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลว. 9 ธ.ค. 2559 เป็นไปตาม
นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลว. 19
มี.ค. 2561 และ นังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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โครงการจ้างเ มาแรงงานดแลความเรียบร้อยบ่อกาจัดขยะมล
ฝอย(ยาม)

จานวน

204,000 บาท

โครงการจ้างเ มาแรงงานดแลทาความสะอาดสถานที่กาจัดขยะมล จานวน
ฝอย

204,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเ มาแรงงานดแลความเรียบร้อยบ่อ
กาจัดขยะมลฝอยเทศบาลเมืองบุรีรัมย์(ยาม)จานวน 2 คนดแล
รักษาความปลอดภัยทรัพย์สินของทางราชการเป็นไปตาม นังสือ
ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว7120 ลว 9 ธ.ค.559 และ นังสือที่ มท
0808.2/ว 1536 ลว 19 มี.ค. 2561 รือ นังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยว
ข้อง

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเ มาแรงงานดแลรักษาความสะอาด
บ่อกาจัดขยะมลฝอยเทศบาลเมืองบุรีรัมย์จานวน 2 คนดแลรักษา
ความสะอาดสถานที่กาจัดขยะมลฝอยเทศบาลเมืองบุรีรัมย์เป็นไป
ตาม นังสือด่วนมากที่ มท 0808.2/ว7120 ลว 9 ธ.ค.559 และ
นังสือที่ มท 0808.2/ว 1536 ลว 19 มี.ค. 2561 รือ นังสือสั่ง
การอื่นที่เกี่ยวข้อง
จ้างเ มากวาดทาความสะอาดคลองละลม

จานวน

1,896,000 บาท

จานวน

1,644,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเ มารักษาความสะอาดคเมือง
โบราณ (คลองละลม) ลกที่ 2,3,4 และสวนรมย์บุรี 200 ปี เป็น
ไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
7120 ลว. 9 ธ.ค. 2559 เป็นไปตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลว. 19 มี.ค. 2561 และ
นังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
จ้างเ มาทาความสะอาดชุมชน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเ มาจ้างเ มาชุมชนทาความ
สะอาดและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน 14 ชุมชน เป็นไปตาม
นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120
ลว. 9 ธ.ค. 2559 เป็นไปตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลว. 19 มี.ค. 2561 และ
นังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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จ้างเ มาทาความสะอาดตลาดชัยพฤกษ์

จานวน

291,600 บาท

จานวน

1,992,000 บาท

จานวน

936,000 บาท

จานวน

6,240,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเ มารักษาความสะอาดตลาด
ซอยทนายอาน ตลาดไนท์รมย์บุรี ตลาดชัยพฤกษ์ และซอยด้าน
ลัง เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว 7120 ลว. 9 ธ.ค. 2559 เป็นไปตาม นังสือ
กระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลว. 19 มี.ค
. 2561 และ นังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
จ้างเ มาทาความสะอาดตลาดไนท์บาซาร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเ มารักษาความสะอาดตลาด
ค้าส่ง – ค้าปลีก และตลาดไนท์บาซาร์ เป็นไปตาม นังสือ
กระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลว. 9 ธ
.ค. 2559 เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.2/ว1536 ลว. 19 มี.ค. 2561 และ นังสือสั่งการอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
จ้างเ มาทาความสะอาดถนนตอนเย็น
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเ มารักษาความสะอาดถนน
สาย ลักตอนเย็น เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลว. 9 ธ.ค. 2559 เป็นไปตาม
นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลว. 19
มี.ค. 2561 และ นังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
จ้างเ มาทาความสะอาดถนนในเขตเทศบาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเ มารักษาความสะอาด
ถนน ตรอก ซอยต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เป็นไปตาม
นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120
ลว. 9 ธ.ค. 2559 เป็นไปตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลว. 19 มี.ค. 2561 และ
นังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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จ้างเ มาทาความสะอาดที่สาธารณะ

จานวน

240,000 บาท

จานวน

284,400 บาท

จานวน

270,000 บาท

จานวน

90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเ มาทาความสะอาดที่
สาธารณะ เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลว. 9 ธ.ค. 2559 เป็นไปตาม
นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลว. 19
มี.ค. 2561 และ นังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
จ้างเ มาทาความสะอาด ้องน้าสาธารณะ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเ มารักษาความสะอาด ้องน้า
สาธารณะเป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลว. 9 ธ.ค. 2559 เป็นไปตาม
นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลว. 19
มี.ค. 2561 และ นังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
จ้างเ มายามตลาดสด/ตลาดไนท์บาซาร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเ มายามรักษาความปลอดภัย
ในตลาดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เป็นไปตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลว. 9 ธ.ค. 2559
เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536
ลว. 19 มี.ค. 2561 และ นังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่ารับวารสาร ค่าเข้าปก-เย็บ
เล่ม นังสือระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผย
แพร่ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ย
ประกัน ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดี ค่าจ้างเ มาบริการ ค่าติดตั้ง
ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตาม
อัตรา ที่ระเบียบกฎ มายกา นด เป็นไปตาม นังสือ มท ด่วน
มากที่ มท 0808.2/ว7120 ลว 9 ธ.ค.2559 และ นังสือที่มท
0808.2/ว 1536 ลว 19 มี.ค. 2561 เป็นไปตาม นังสือ มท
0808.2/ว2633 ลว 14 ส.ค.2552 รือ นังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยว
ข้อง
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จานวน

25,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการในการเดินทางไป
ราชการ ของพนักงานเทศบาลและลกจ้าง รือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ตามระเบียบของทางราชการ ตามอัตราที่กฎ มาย/ระเบียบ
กา นด เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) 2559
โครงการจัง วัดบุรีรัมย์ สะอาด ปราศจากถังขยะ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัง วัดบุรีรัมย์
สะอาด ปราศจากถังขยะ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย (1) ค่า
วัสดุโครงการ ค่าวัสดุเอกสารกิจกรรมการรณรงค์และประชา
สัมพันธ์ ค่าอา ารว่างและเครื่องดื่มในการจัดการ
ประชุม/ ประชาคม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัด
กิจกรรมใ ้ชุมชน น่วยงาน สถานศึกษา องค์กรต่างๆ ร่วม
กันพัฒนารักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยใน
ชุมชนบริเวณจุดเสี่ยงที่อาจเป็นแ ล่งเพาะพันธุ์สัตว์พา ะนาโรค
เป็นไปตาม พ.ร.บ.กา นดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจใ ้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เป็นไปตาม พ.ร.บ
.เทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ (13) พ.ศ
. 2552 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 เป็นไปตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 79 ลาดับที่ 3
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โครงการชุมชนชุมเ ็ดปลอดขยะ

จานวน

15,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในส่งเสริมชุมชนชุมเ ็ด ในการคัดแยกขยะทั้ง 4
ประเภท เช่น ป้ายไวนิล ตะกร้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดกิจกรรมใ ้ชุมชนเป็นไปตาม พรบ.รักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง(ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2560 เป็นไปตามประกาศกระทรวงม าดไทยเรื่องการจัดการ
ขยะมลฝอย พ.ศ.2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 เป็นไปตาม
นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ
.ศ.2561-2565) น้าที่ 81 ลาดับที่ 2
โครงการบ้านสะอาด ชุมชนสะอาด สิ่งแวดล้อมดี
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการบ้านสะอาด ชุมชน
สะอาด สิ่งแวดล้อมดี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย (1) ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ทาความสะอาด ค่าวัสดุกิจกรรมการรณรงค์ประชา
สัมพันธ์ ค่าอา ารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้องในการจัดกิจกรรมใ ้ชุมชน น่วยงาน สถาน
ศึกษา องค์กรต่างๆ ร่วมกันพัฒนารักษาความสะอาด และความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชนบริเวณจุดเสี่ยงที่อาจเป็นแ ล่ง
เพาะพันธุ์สัตว์พา ะนาโรค เป็นไปตาม พ.ร.บ.กา นดแผนและขั้น
ตอนการกระจายอานาจใ ้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติมถึงฉบับที่ (13) พ.ศ. 2552 เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
ม าดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตาม พ.ร.บ.รักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2560 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) น้า 80 ลาดับที่ 4
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โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและพัฒนาสภาพแวดล้อมในวัน
สาคัญและโอกาสต่างๆ

จานวน

30,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการรณรงค์รักษาความ
สะอาดและพัฒนาสภาพแวดล้อมในวันสาคัญและโอกาสต่าง ๆ
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ทาความสะอาด ค่า
วัสดุกิจกรรมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่าอา าร น้าดื่ม และค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมใ ้ชุมชน น่วย
งาน สถานศึกษา องค์กรต่างๆ ร่วมกันพัฒนารักษาความ
สะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ บ้านเมืองและชุมชน
ในวันสาคัญ ๆ และในโอกาสต่าง ๆ เป็นไปตาม พ.ร.บ.กา นด
แผนและขั้นตอนการกระจายอานาจใ ้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ (13) พ.ศ. 2552 เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงม าดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตาม พ
.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้าน
เมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ.2561-2565) น้าที่ 79 ลาดับที่ 1
โครงการศนย์เรียนร้ชุมชนบุลาดวนใต้ปลอดขยะ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดตั้งศนย์เรียนร้ชุมชนบุ
ลาดวนใต้ปลอดขยะ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เช่น ป้ายไว
นิล วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัด
กิจกรรมใ ้ชุมชน เป็นไปตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 เป็นไป
ตามประกาศกระทรวงม าดไทยเรื่องการจัดการขยะมลฝอย พ.ศ
.2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 เป็นไปตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.5/ว 0263 ลงวันที่ 16
มกราคม 2561เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 81 ลาดับ
ที่ 1
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โครงการศนย์เรียนร้เศรษฐกิจพอเพียง ณ สถานที่กาจัดขยะมลฝอยฯ จานวน
ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

15,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอา าร ค่าเครื่องดื่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยว
ข้องในการจัดกิจกรรม เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท 0891.4/ว1659 ลงวันที่ 24
สิง าคม 2553 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) น้าที่ 82 ลาดับที่ 7
โครงการอบรมและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริ ารจัดการ
ขยะมลฝอย
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม น่วยงาน/อปท.ที่นาขยะมาร่วม
กาจัดกับเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ใ ้มีการบริ ารจัดการขยะที่ต้นทาง
เพื่อลดภาระการกาจัดขยะที่ปลายทาง เช่น ค่าอา าร เครื่อง
ดื่ม ตลอดค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องเป็นไปตาม พ.ร.บ.รักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง(ฉบับที่ 2) พ
.ศ.2560 เป็นไปตามประกาศกระทรวงม าดไทย เรื่องการจัดการ
ขยะมลฝอย พ.ศ.2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 เป็นไปตาม
นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.5/ว 0263 ลง
วันที่ 16 มกราคม 2561 เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7
มีนาคม 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) น้าที่ 82 ลาดับที่ 6

จานวน

10,000 บาท
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ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

จานวน

2,200,000 บาท

รวม

4,705,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบารุงรักษาทรัพย์สินที่
ชารุด เสีย าย รือเสื่อมสภาพใ ้สามารถใช้งานได้ตามปกติทั้งใน
ส่วนครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ ยานพา นะ รถจักรยานยนต์ เครื่อง
ปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ เครื่องจักรกล อุปกรณ์เครื่องมือ
แพทย์ ฯลฯ สิ่งก่อสร้าง เช่น อาคารสานักงาน ตลาดสด ฯลฯ
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น เช่น อุปกรณ์การปฏิบัติ
งานที่เป็นวัสดุ ฯลฯ เป็นไปตาม นังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1536 ลว.19 มี.ค.2561 เรื่อง ลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณปโภค รือ นังสือสั่งการ
อื่นที่เกี่ยวข้อง
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ปฏิบัติงานสานัก
งาน เช่น กระดาษ ลวดเย็บ ลวดเย็บ
กระดาษ สมุด ดินสอ ปากกา แบบพิมพ์ต่าง ๆ เครื่อง
เขียน มึก ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ พระ
บรมฉายาลักษณ์ ฯลฯ เป็นไปตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว 16 ก.ค. 2556
เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลว 9 มิ.ย.2558 เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย
.2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

30,000 บาท

จานวน

305,000 บาท

จานวน

130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น อุปกรณ์เครื่องเสียง
ตามสาย สายไฟ ปลั๊กไฟ ลอดไฟ ลาโพง ไมค์โครโฟน
ัวแร้ง ถ่านไมค์โครโฟนฯลฯ เป็นไปตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว 16 ก.ค. 2556
เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่มท 0808.2/ว
1134 ลว 9 มิ.ย.2558 เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย
.2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้
กวาด แก้วน้า น้าสะอาดสา รับดื่ม กระติกน้า กาต้มน้า ฯลฯ เป็น
ไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1657 ลว 16 ก.ค. 2556 เป็นไปตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว 9 มิ.ย.2558
เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย.2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เช่น ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม จอบ เสียม ขวาน สว่าน เลื่อย น้ามันทา
ไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ตะป อิฐ ิน ปน ทราย ยางแอ
สฟลท์ และอุปกรณ์ก่อสร้าง ฯลฯ เป็นไปตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว 16 ก.ค
. 2556 เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลว 9 มิ.ย.2558 เป็นไปตาม นังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว
27 มิ.ย.2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุยานพา นะและขนส่ง

จานวน

550,000 บาท

จานวน

3,600,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพา นะและขนส่ง เช่น ยางรถ
จักรยานยนต์ แบตเตอรี่ น้ามันเบรก ประแจเลื่อน ฯลฯเป็นไปตาม
นังสือกระทรวงม าดไทยด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว
16 ก.ค. 2556 เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว 9 มิ.ย.2558 เป็นไปตาม นังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว
27 มิ.ย.2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
วัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น น้ามันเชื้อ
เพลิง และน้ามัน ล่อลื่นต่าง ๆ ใช้กับรถจักรยานยนต์ รือ ยาน
พา นะ ที่อย่ในความรับผิดชอบ เป็นไปตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลว 19 มี.ค.2561 เป็นไปตาม
นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลว 22 มี.ค
.2560 เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว1657 ลว 16 ก.ค. 2556 เป็นไปตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทยด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว 9 มิ.ย.2558 เป็น
ไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย.2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการแพทย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ รือสารเคมี เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ด้านวัสดุวิทยาศาสตร์ รือการแพทย์ ฯลฯ
เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลว 16 ก.ค. 2556 เป็นไปตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว 9 มิ.ย
.2558 เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย.2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุการเกษตร

จานวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ปฏิบัติงานด้านการ
เกษตร เช่น จอบ เสียม มีด พันธุ์พืช เมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ย กาก
น้าตาล สา รับทาน้า มักชีวภาพ ฯลฯ เป็นไปตาม นังสือ
กระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว 16 ก.ค
. 2556 เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลว 9 มิ.ย.2558 เป็นไปตาม นังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว
27 มิ.ย.2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จานวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ไม้
อัด กระดาษโปสเตอร์สี พ่กัน ฟิล์ม ล้างอัดขยาย แถบบันทึกเสียง
และภาพ เลนส์ซม อุปกรณ์กล้องถ่ายภาพ ฯลฯ เป็นไปตาม
นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลว
16 ก.ค. 2556 เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว 9 มิ.ย.2558 เป็นไปตาม นังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลว 27 มิ.ย.2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
วัสดุเครื่องแต่งกาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสวมใส่ปฏิบัติ
งาน เช่น เสื้อ มวก กระเป๋า ฯลฯ เป็นไปตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว 16 ก.ค
. 2556 เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท
808.2/ว 1134 ลว 9 มิ.ย.2558 เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย
.2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

จานวน

25,000 บาท
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วัสดุคอมพิวเตอร์

จานวน

10,000 บาท

รวม

123,000 บาท

จานวน

90,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เม้าส์ คีย์บอร์ด เครื่องอ่านและบันทึกข้อมล ัว
พิมพ์ แถบพิมพ์ ฯลฯ เป็นไปตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลว 16 ก.ค. 2556
เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทยด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลว 9 มิ.ย.2558 เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย
.2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าและค่าธรรมเนียมบารุงรักษา
มิเตอร์ กรณีที่การไฟฟ้าเรียกเก็บจากเทศบาล เป็นต้น เป็นไปตาม
นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8
/ว 2217 ลว 19 ต.ค.2560 เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลว 12 ก.ย
.2560 เป็น นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.8/ว 1529 ลว 3 ส.ค.2560
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาที่ติดตั้งไว้เพื่อใช้ในกิจการของส่วนการ
งาน รือสถานที่ต่างๆ ที่อย่ในความดแลรับผิดชอบของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.8/ว2217 ลว19ต.ค.2560
เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการาปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลว 12 ก.ย.2560 เป็น นังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.8/ว 1529 ลว 3 ส.ค
.2560

น้า : 195/234

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 15:09:02

ค่าบริการโทรศัพท์

จานวน

3,000 บาท

รวม

17,420,000 บาท

รวม

17,420,000 บาท

จานวน

2,400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในราชการ เป็นไปตาม นังสือ
กระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1551 ลว 26 พ.ค.2553
เรื่อง การติดตั้งและเบิกค่าใช้บริการเครื่องมือสื่อสารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลว 19 ต
.ค.2560 เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลว 12 ก.ย.2560 เป็น นังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 1529 ลว
3 ส.ค.2560
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนส่ง
รถยนต์บรรทุกขยะมลฝอย ขนาด 6 ตัน จานวน 1 คัน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมลฝอย ขนาด 6
ตัน จานวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะดังนี้ เป็นรถบรรทุกขยะ
แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน ชนิด 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสบไม่
ต่ากว่า 6,000 ซีซี รือกาลังเครื่องยนต์สงสุดไม่ต่ากว่า 170
กิโลวัตต์ เป็นไปตามครุภัณฑ์ที่กา นดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสานักงานงบประมาณ เป็นไปตาม นังสือ ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว.27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) น้า 189 ลาดับที่ 1
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ครุภัณฑ์การเกษตร
เครื่องตัด ญ้าแบบสะพายข้อแข็ง จานวน 2 คัน

จานวน

20,000 บาท

จานวน

15,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัด ญ้าแบบสะพาย (ข้อ
แข็ง) จานวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้ เป็นเครื่องตัด
ญ้าแบบสะพาย เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรง
ม้า ปริมาตรกระบอกสบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด เป็น
ครุภัณฑ์ที่มีกา นดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ ของสานัก
งบประมาณและมีความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อใ ้บริการ
ประชาชน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
) น้า 190 ลาดับที่ 2
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
รถแทรกเตอร์ตีนเป็ด ขนาดไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า จานวน 1 คัน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถแทรกเตอร์ชนิดตีน
เป็ด จานวน 1 คัน เครื่องยนต์ดีเซล ชนิด 6 สบ 4 จัง วะ มีกาลัง
แรงม้าสงสุดไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า (จัดซื้อนอกมาตรฐาน
ครุภัณฑ์) เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขถึงฉบับ
ที่ 13 พ.ศ.2552 เป็นไปตาม นังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลว 27 มิ.ย.2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณและมีความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อใช้สา รับสถานที่กาจัด
ขยะมลฝอย เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 3/2563 น้าที่ 3 ลาดับที่ 1
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งานบาบัดน้าเสีย

รวม

705,000 บาท

งบบุคลากร

รวม

120,000 บาท

รวม

120,000 บาท

จานวน

108,000 บาท

จานวน

12,000 บาท

รวม

585,000 บาท

รวม

25,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามอัตราระเบียบ/กฎ มาย
รือประกาศ ก.ท./ก.ท.จ.กา นดเป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบการ
บริ ารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยว
กับการบริ ารงานบุคคลและ นังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเป็นไปตาม
นังสือสานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/138 ลว 30
ธ.ค.2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริ ารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามอัตรา
ระเบียบ/กฎ มาย รือประกาศ ก.ท./ก.ท.จ.กา นดเป็นไป
ตามพ.ร.บ.ระเบียบการบริ ารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ลัก
เกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ ารงานบุคคลและ นังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้องเป็นไปตาม นังสือสานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต
.ที่ มท 0809.2/138 ลว 30 ธ.ค.2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริ ารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใ ้แก่ผ้
ที่ได้รับคาสั่งใ ้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามระเบียบของ
ทางราชการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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ค่าใช้สอย

รวม

255,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
โครงการเฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพน้าจากแ ล่งต่างๆ ในเขต
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
โครงการเฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพน้าจากแ ล่งต่างๆภายใน
เขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งตัวอย่างน้า
ไปตรวจวิเคราะ ์คุณภาพน้าปีละ 4 ครั้งเป็นไปตาม นังสือ มท
ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว7120 ลว 9 ธ.ค. 2559 และ นังสือ
ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลว 19 มี.ค. 2561 รือ นังสือสั่งการอื่น
ที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) น้าที่ 81ลาดับที่ 3
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่ารับวารสาร ค่าเข้าปก-เย็บ
เล่ม นังสือระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผย
แพร่ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ย
ประกัน ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดี ค่าจ้างเ มาบริการ ค่าติดตั้ง
ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตาม
อัตรา ที่ระเบียบกฏ มายกา นดเป็นไปตาม นังสือ มท ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว7120 ลว 9 ธ.ค.2559 และ นังสือที่มท 0808.2
/ว 1536 ลว 19 มี.ค. 2561 เป็นไปตาม นังสือ มท 0808.2
/ว2633 ลว 14 ส.ค.2552 รือ นังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ต่างๆ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาลและลกจ้าง รือบุคคลที่เกี่ยวข้องตามระเบียบของทาง
ราชการ ตามอัตราที่กฎ มาย/ระเบียบกา นด เป็นไปตาม
ระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) 2559
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ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

จานวน

150,000 บาท

รวม

305,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบารุงรักษาทรัพย์สินที่ชารุด
เสีย าย รือเสื่อมสภาพใ ้สามารถใช้งานได้ตามปกติทั้งในส่วน
ครุภัณฑ์ เช่น รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับ
อากาศ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สิน
อื่น เช่น อุปกรณ์การปฏิบัติงานที่เป็นวัสดุ ฯลฯ เป็นไปตาม
นังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลว.19 มี.ค.2561
เรื่อง ลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณปโภค รือ นังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ปฏิบัติงานสานัก
งาน เช่น กระดาษ ลวดเย็บ ลวดเย็บ
กระดาษ สมุด ดินสอ ปากกา แบบพิมพ์ต่าง ๆ เครื่อง
เขียน มึก ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ พระ
บรมฉายาลักษณ์ ฯลฯ เป็นไปตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว 16 ก.ค. 2556
เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลว 9 มิ.ย.2558 เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย
.2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

50,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น อุปกรณ์เครื่องเสียง
ตามสาย สายไฟ ปลั๊กไฟ ลอดไฟ ลาโพง ไมค์โครโฟน
ัวแร้ง ถ่านไมค์โครโฟนฯลฯ เป็นไปตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว 16 ก.ค. 2556
เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่มท 0808.2/ว
1134 ลว 9 มิ.ย.2558 เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย
.2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้
กวาด แก้วน้า น้าสะอาดสา รับดื่ม กระติกน้า กาต้มน้า ฯลฯ เป็น
ไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1657 ลว 16 ก.ค. 2556 เป็นไปตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว 9 มิ.ย.2558
เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย.2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เช่น ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม จอบ เสียม ขวาน สว่าน เลื่อย น้ามันทา
ไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ตะป อิฐ ิน ปน ทราย ยางแอ
สฟลท์ และอุปกรณ์ก่อสร้าง ฯลฯ เป็นไปตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว 16 ก.ค
. 2556 เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลว 9 มิ.ย.2558 เป็นไปตาม นังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว
27 มิ.ย.2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุยานพา นะและขนส่ง

จานวน

20,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพา นะและขนส่ง เช่น ยางรถ
จักรยานยนต์ แบตเตอรี่ น้ามันเบรก ประแจเลื่อน ฯลฯเป็นไปตาม
นังสือกระทรวงม าดไทยด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว
16 ก.ค. 2556 เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว 9 มิ.ย.2558 เป็นไปตาม นังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว 1248 ลว
27 มิ.ย.2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
วัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น น้ามันเชื้อ
เพลิง และน้ามัน ล่อลื่นต่าง ๆ ใช้กับรถจักรยานยนต์ รือ ยาน
พา นะ ที่อย่ในความรับผิดชอบ เป็นไปตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลว 19 มี.ค.2561 เป็นไปตาม
นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลว 22 มี.ค
.2560 เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว1657 ลว 16 ก.ค. 2556 เป็นไปตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว 9 มิ.ย.2558
เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย.2559เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการแพทย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ รือสารเคมี เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ด้านวัสดุวิทยาศาสตร์ รือการแพทย์ ฯลฯ
เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลว 16 ก.ค. 2556 เป็นไปตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว 9 มิ.ย
.2558 เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย.2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุการเกษตร

จานวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ปฏิบัติงานด้านการ
เกษตร เช่น จอบ เสียม มีด พันธุ์พืช เมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ย กาก
น้าตาล สา รับทาน้า มักชีวภาพ ฯลฯ เป็นไปตาม นังสือ
กระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว 16 ก.ค
. 2556 เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลว 9 มิ.ย.2558 เป็นไปตาม นังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว
27 มิ.ย.2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จานวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ไม้
อัด กระดาษโปสเตอร์สี พ่กัน ฟิล์ม ล้างอัดขยาย แถบบันทึกเสียง
และภาพ เลนส์ซม อุปกรณ์กล้องถ่ายภาพ ฯลฯ เป็นไปตาม
นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลว
16 ก.ค. 2556 เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว 9 มิ.ย.2558 เป็นไปตาม นังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลว 27 มิ.ย.2559เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
วัสดุเครื่องแต่งกาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสวมใส่ปฏิบัติ
งาน เช่น เสื้อ มวก กระเป๋า ฯลฯ เป็นไปตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว 16 ก.ค. 2556
เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 808.2/ว
1134 ลว 9 มิ.ย.2558 เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย
.2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

จานวน

5,000 บาท
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วัสดุคอมพิวเตอร์

จานวน

5,000 บาท

รวม

962,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

805,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

805,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เม้าส์ คีย์บอร์ด เครื่องอ่านและบันทึกข้อมล ัว
พิมพ์ แถบพิมพ์ ฯลฯ เป็นไปตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลว 16 ก.ค. 2556
เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทยด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลว 9 มิ.ย.2558 เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย
.2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ
โครงการกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว
-สา รับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาสตรีและ
สร้างเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว จัดอบรมใ ้ความร้
แก่สตรี เด็ก เยาวชนและครอบครัวชุมชนในเขตเทศบาล เพื่อ
พัฒนาตนเอง และครอบครัว จานวน 18 ชุมชน สา รับเป็นค่าใช้
จ่ายต่างๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าอา าร เครื่องดื่ม
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามอัตราที่ระเบียบ/กฎ มาย กา นดเป็นไป
ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่(14
) พ.ศ.2562 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้
จ่ายเพื่อช่วยเ ลือประชาชนตามอานาจ น้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
ม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 102 ลาดับที่ 4
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โครงการจัดทาแผนชุมชน

จานวน

30,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดาเนินกิจกรรมอบรมโครงการจัด
ทาแผนชุมชนในเขตเทศบาล เพื่อส่งเสริมการจัดทาแผน
ชุมชน สนับสนุนใ ้เกิดการขับเคลื่อนบรณาการกับแผนพัฒนา
ท้องถิ่น สา รับเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
อา าร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ตามอัตราที่ระเบียบ/กฎ มาย
กา นด เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่ ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทยที่ มท
0891.4/ว856 ลว.12 มี.ค. 2553 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 102 ลาดับที่ 3
โครงการเชิดชคุณธรรมพ่อตัวอย่างประจาชุมชน
สา รับเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการคัดเลือกพ่อตัวอย่าง
จากชุมชนในเขตเทศบาล ชุมชนละ 1 ท่าน สา รับเป็นค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ในการดาเนินงานในการคัดเลือกพ่อตัวอย่างประจา
ชุมชน เช่นค่าจัดทาใบประกาศเกียรติคุณแก่พ่อตัวอย่างที่ได้รับ
การคัดเลือก จานวน 18 ชุมชน ค่าอา ารว่างและเครื่อง
ดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ ตามอัตราที่ระเบียบ/กฎ มาย
กา นด เป็นไปตาม พ.ร.บ.กา นดแผนและขั้นตอนกระจาย
อานาจใ ้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542เป็นไปตาม พ
.ร.บ. เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ
. 2562 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565
) น้า 119 ลาดับที่ 1

น้า : 205/234

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 15:09:02

โครงการเชิดชคุ่ณธรรมแม่ตัวอย่างประจาชุมชน

จานวน

10,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

สา รับเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการคัดเลือกพ่อตัวอย่าง
จากชุมชน ในเขตเทศบาล ชุมชนละ 1 ท่าน สา รับเป็นค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ในการดาเนินงานในการคัดเลือกพ่อตัวอย่างประจา
ชุมชน เช่นค่าจัดทาใบประกาศเกียรติคุณแกพ่อตัวอย่างที่ได้รับ
การคัดเลือก จานวน 18 ชุมชน ค่าอา ารว่างและเครื่องดื่ม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ ตามอัตราที่ระเบียบ/กฎ มายกา นด เป็น
ไปตาม พ.ร.บ.กา นดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจใ ้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศ
บาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) น้า 119 ลาดับ
ที่ 2
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพในชุมชน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพในชุมชนใ ้
กับประชาชนในเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้มีความร้ในการประกอบ
อาชีพส่งผลใ ้เกิดการผลิต การบริการ การสร้างงานเพิ่มขึ้น โดย
ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆเช่น ค่าตอบแทน วิทยากร ค่า
เอกสาร ค่าวัสดุ ฝึกอบรม ค่าอา าร ค่าอา ารว่างและเครื่อง
ดื่ม ฯลฯ ตามอัตราที่ระเบียบ/กฎ มายกา นด เป็นไปตาม พ.ร.บ
.กา นดแผนขั้นตอนการกระจายอานาจใ ้แกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ. 2542 เป็นไปตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ.2496 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเ ลือประชาชนตาม
อานาจ น้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2560 เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 98 ลาดับ
ที่ 1
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โครงการโรงเรียนผ้สงอายุ

จานวน

100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการโรงเรียนผ้สงอายุเทศบาล
เมืองบุรีรัมย์ ประกอบด้วยสมาชิกผ้สงอายุในเขตเทศบาลเมือง
บุรีรัมย์ เพื่อใ ้ผ้สงอายุได้พบปะ เรียนร้ ทากิจกรรม และแลก
เปลี่ยนความร้ซึ่งกันและกันโดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่า
อา าร-เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้
จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตามอัตราที่ระเบียบ/กฎ มายกา นด เป็นไป
ตาม พ.ร.บ. กา นดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจใ ้แก่
องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 เป็นไปตาม พ.ร.บ. เทศ
บาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2552 เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) น้าที่ 102 ลาดับที่ 2
โครงการวันผ้สงอายุแ ่งชาติ
จานวน

90,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดาเนินงานจัดโครงการวันผ้สงอายุ
แ ่งชาติ สา รับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและกิจกรรมในการ
จัดงานวันผ้สงอายุแ ่งชาติ ในเขตเทศบาลเมือง
บุรีรัมย์ จานวน 18 ชุมชน เช่น ทาบุญตักบาตร รดน้าขอ
พร ฯลฯ ระ ว่างวันที่ 12 - 15 เมษายน 2562 โดยมีค่าใช้
จ่าย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าอา าร ค่าป้าย
โครงการฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามอัตราที่ระเบียบ/กฎ มาย
กา นด เป็นไปตามพ.ร.บ. กา นดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจใ ้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 เป็นไปตาม พ
.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไชเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ
.2562 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 103
ลาดับที่ 7
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โครงการสงเคราะ ์ผ้ประสบสาธารณภัย ผ้่ยากไร้ และด้อยโอกาสใน จานวน
เขตเมือง

5,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการสงเคราะ ์ช่วยเ ลือผ้ที่ประสบ
สาธารณภัย ผ้ยากไร้ และผ้ด้อยโอกาสในเขตเมือง เช่นไฟไ ม้ น้า
ท่วม อากาศ นาวคนพิการ คนเร่ร่อนขอทาน ไร้ที่พึ่งในเขต
เมือง เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ช่วยเ ลือเบื้องต้น
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามอัตราที่ระเบียบ/กฎ มาย
กา นด กา นดเป็นไปตาม พ.ร.บ. กา นดแผน และขั้นตอนการ
กระจายอานาจใ ้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เป็น
ไปตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเ ลือประชาชนตามอานาจ น้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) น้าที่ 117 ลาดับที่ 1
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาการดาเนินกิจกรรม อพักมีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการการคุ้มครองพิทักษ์เยาวชน
สา รับเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมใ ้ความร้ความเข้าใจเกี่ยว
กับ พ.ร.บ. อพัก พ.ศ.2558 และกฎ มายอื่นที่เกี่ยวข้องในการ
ดาเนินกิจการ อพักใ ้เป็นไปตามกฎ มายและมีส่วนร่วมในการ
คุ้มครองพิทักษ์เยาวชนกลุ่มเป้า มาย ได้แก่ ผ้ประกอบกิจการ
อพัก พนักงาน เจ้า น้าที่ และผ้ที่เกี่ยวข้องกับกิจการงาน อ
พัก โดยประกอบด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าจัดทาเอกสาร
ประกอบการอบรม ค่าอา าร ค่าวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตาม
อัตราที่ระเบียบ/และกฎ มายกา นดเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 118 ลาดับที่ 1

จานวน

20,000 บาท

น้า : 208/234

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 15:09:02

โครงการอบรมและทัศนศึกษาดงานของคณะกรรมการชุมชน

จานวน

500,000 บาท

รวม

137,000 บาท

รวม

137,000 บาท

จานวน

40,200 บาท

จานวน

5,500 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดงาน
ของคณะกรรมการชุมชนทั้ง 18 ชุมชน สา รับเป็นค่าใช้จ่าย
ต่างๆ เช่น ค่าเช่าค่าจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดปิด
การอบรม ค่าอา ารเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าจ้างเ มายานพา นะ ค่าจ้างเ มาที่พัก และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) น้าที่ 102 ลาดับที่ 1
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังแบบแยกส่วน
ขนาดไม่ต่ากว่า 30000 BTU จานวน 1เครื่อง เป็นครุภัณฑ์ที่
กา นดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบ
ประมาณ เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทยด่วนมากที่ มท
0808.2/ว 1657 ลว 16 ก.ค. 2556 เป็นไปตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทยด่วนมากที่มท 0808.2/ว 1134 ลว 9 มิถุนายน 2558
เป็นไป นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 เรื่อง แนวทางการ พิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนก
ประเภท รายจ่าย ตามงบประมาณเป็นครุภัณฑ์ สา รับใช้ใน
การปฏิบัติงานส่วนการงานของกองสวัสดิการสังคม
ต้เ ล็กแบบ 2 บาน
เพื่อจัดซื้อต้เ ล็กแบบ 2 บาน จานวน 1 ลัง มีมือจับชนิดบิดมี
แผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ อุตสา กรรม (มอก.) สา รับใช้ในการปฏิบัติงานส่วน
การงานของกองสวัสดิการสังคม
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ต้เ ล็กแบบ 4 ลิ้นชัก

จานวน

21,000 บาท

จานวน

16,000 บาท

จานวน

34,000 บาท

จานวน

7,500 บาท

เพื่อจัดซื้อต้เ ล็กแบบ 4 ลิ้นชัก มี ลิ้นชัก จานวน 3
ลัง คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสา กรรม (มอก
.) สา รับใช้ในการปฏิบัติงานส่วนการงานของกองสวัสดิการสังคม
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สา รับงานสานัก
งาน จานวน 1เครื่อง มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 12
นิ้ว รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม สา รับใช้ในการปฏิบัติงานส่วนการงานของกองสวัสดิการ
สังคม

เครื่องคอมพิวเตอร์สา รับประมวลผลแบบที่ 1
เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์สา รับงานประมวลผลแบบที่1 จานวน 2
เครื่อง ขนาดจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า19 นิ้ว รายละเอียดตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สา รับใช้
ในการปฏิบัติงานส่วนการงานของกองสวัสดิการสังคม
เครื่องพิมพ์ Multifunction
เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด มึกพร้อมติด
ตั้ง ถัง มึกพิมพ์ (ink Tank Printer) จานวน 1 เครื่อง แบบถ่าย
เอกสาร และcopyรายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมสา รับใช้ในการปฏิบัติงานส่วนการงานของ
กองสวัสดิการสังคม

น้า : 210/234

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 15:09:02

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์

จานวน

7,800 บาท

จานวน

5,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

20,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ รือ LED ขาวดา จานวน 3
เครื่อง สามารถพิมพ์เอกสาร18 น้า/นาทีรายละเอียดตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สา รับใช้ในการปฏิบัติงานส่วน
การงานของกองสวัสดิการสังคม
เครื่องสารองไฟ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟ ขนาด 800 Va จานวน 2
เครื่อง รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม สา รับใช้ในการปฏิบัติงานส่วนการงานของกองสวัสดิการ
สังคม

เงินอุด นุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
โครงการสนับสนุนงบประมาณแก่คณะกรรมการพัฒนาสตรีตาบล
อาเภอเมืองบุรีรัมย์
สา รับเป็นเงินอุด นุนสนับสนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี ตาบล
อาเภอเมืองบุรีรัมย์ ในการดาเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมการ
พัฒนาสตรีด้านต่างๆ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) น้าที่ 103 ลาดับที่ 5
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

1,005,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

1,005,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

1,000,000 บาท

จานวน

1,000,000 บาท

รวม

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ
โครงการจัดงานม กรรมดนตรี "เทิดไท้คีตราชัน" ประกวดวงตนตรี
คอมโบพร้อม างเครื่อง
สา รับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานม กรรมดนตรีแสดงดนตรี “
เทิดไท้คีตราชัน” อุปกรณ์การจัดกิจกรรม รือการแสดง ค่าตอบ
แทน ค่าเครื่องดื่ม อา ารว่าง ค่าสัมมนาคุณ ค่าของขวัญของ
รางวัลและเงินรางวัลตอบแทนต่างๆ ในการจัดกิจกรรม และแสดง
ดนตรีศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน รือกิจกรรมการแสดงประกวดแข่ง
ขัน รือการละเล่นอื่น ๆ ที่เ มาะสมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 164 ลาดับที่ 1
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาที่ติดตั้งไว้ใช้ในกิจการของศนย์วิทยาการ
ส่งเสริมสุขภาพ ลานวัฒนธรรมเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ตลอดจนค่า
ธรรมเนียม ค่าบารุงรักษามิเตอร์ ใ ้กับการประปาภมิภาค
บุรีรัมย์ เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217ลว 19 ต.ค.2560 เป็นไปตาม นังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1846 ลว 12 ก.ย. 2560 เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 1529 ลว 3 ส.ค
. 2560
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

2,190,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

2,170,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

2,170,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

700,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ
โครงการจัดงานประเพณีทาบุญตักบาตรวันขึ้นปีใ ม่
สา รับเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดงานประเพณีทาบุญตัก
บาตรวันขึ้นปีใ ม่ พ.ศ. 2564 เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ค่า
เครื่องไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ค่าน้าปานะ ดอกไม้ธปเทียน ค่า
อา ารและเครื่องดื่ม ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่า
ยานพา นะ ค่าจ้างม รสพ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจาเป็นต่อการจัดงาน เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) น้าที่ 158 ลาดับที่ 1
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
สา รับเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดงานประเพณีลอย
กระทง ประจาปี 2564 เช่น ค่าตอบแทนกรรมการอานวยการ
และกรรมการตัดสิน ค่าอา ารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างม รสพการ
แสดง ค่าไฟประดับ ค่าของขวัญของรางวัล รือเงินรางวัล ค่าใช้
จ่ายในการจัดตกแต่งสถานที่และยานพา นะ ค่าวัสดุและ
อุปกรณ์ ค่าจ้างทาของ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ และค่าใช้
จ่ายอื่น ๆที่เกี่ยวข้องและจาเป็นต่อการจัดงาน เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่ง
ขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 159 ลาดับที่ 4
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โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และสมโภชศาลพระ ลักเมือง

จานวน

600,000 บาท

จานวน

800,000 บาท

สา รับเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดงานประเพณี
สงกรานต์ ประจาปี พ.ศ. 2564 และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดพิธี
บวงสรวงเฉลิมฉลอง และสมโภชศาล ลักเมือง เช่น ค่าตกแต่ง
สถานที่ ค่าจัดตกแต่งขบวนแ ่ร่วมประกวดตามนโยบายของ
จัง วัด ค่าตอบแทนกรรมการอานวยการและกรรมการตัดสิน ค่า
อา ารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างม รสพ ค่าของขวัญของรางวัล รือ
เงินรางวัล ค่ายานพา นะ ค่าจ้างทาของค่าใช้จ่ายในการประชา
สัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา พิธีสงฆ์ค่าเครื่องเซ่นบวง
สรวง ค่าปจจัยถวายพระ ค่าสัมมนาคุณผ้นาพิธีกรรมการแสดง
ประกอบพิธีและการสมโภช และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และจาเป็นต่อการจัดงาน เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
ม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561
-2565) น้าที่ 158 ลาดับที่ 2
โครงการจัดงานประเพณีแ ่เทียนเข้าพรรษา
สา รับเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดงานประเพณีแ ่เทียน
พรรษา ประจาปี พ.ศ. 2564 เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ค่า
ตอบแทนกรรมการอานวยการและกรรมการตัดสิน ค่าอา ารและ
เครื่องดื่ม ค่าจ้างม รสพ ค่าของขวัญของรางวัล รือเงิน
รางวัล ค่าจัดและตกแต่งสถานที่ ยานพา นะ ค่าวัสดุและอุปกรณ์
ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ค่าไฟประดับ ค่าจ้างทาของ ค่าใช้จ่ายใน
การประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจาเป็นต่อ
การจัดงาน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรกกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 158
ลาดับที่ 3
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โครงการจัดงานวันวิสาขบชา

จานวน

20,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

20,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

สา รับเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดงานวันวิสาข
บชา ประจาปี 2564 เช่น ค่าพิธีการทางศาสนา ค่าเครื่อง
ไทยธรรม ค่าน้าปานะ ดอกไม้ธปเทียน อา ารและเครื่องดื่ม ค่า
จัดตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการประชา
สัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจาเป็นต่อการจัด
งาน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 159 ลาดับ
ที่ 5

เงินอุด นุนส่วนราชการ
โครการสนับสนุนงบประมาณการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง
เงินอุด นุน น่วยงานรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อื่น สา รับจ่ายเป็นเงินอุด นุนใ ้ น่วยงานที่เป็นเจ้าภาพในการ
จัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
ม าดไทย ว่าด้วยเงินอุด นุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 3616ลว 24 มิ.ย. 2559 เป็นไปตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลว 3 เม.ย. 2560
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561- 2565) น้าที่ 159
ลาดับที่ 7
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

รวม

2,222,400 บาท

รวม

1,886,800 บาท

รวม

1,886,800 บาท

จานวน

1,463,400 บาท

จานวน

67,200 บาท

จานวน

85,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปีใ ้กับ
พนักงานเทศบาลตามอัตราที่ระเบียบ/กฎ มาย รือประกาศ ก.ท
./ก.ท.จ.กา นดเป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบการบริ ารบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ าร
งานบุคคลและ นังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตาม นังสือสานัก
งาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/138 ลว 30 ธ.ค.2558
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริ าร
งานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล ตามอัตรา
ระเบียบ/กฎ มาย รือประกาศ ก.ท./ก.ท.จ.กา นดเป็นไปตาม พ
.ร.บ.ระเบียบการบริ ารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยว กับการบริ ารงานบุคคลและ นังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง เป็นไปตาม นังสือสานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/138 ลว 30 ธ.ค.2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริ าร งานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินประจาตาแ น่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแ น่งของพนักงานเทศบาล ตามอัตรา
ระเบียบ/กฎ มาย รือประกาศ ก.ท./ก.ท.จ.กา นดเป็นไปตาม พ
.ร.บ.ระเบียบการบริ ารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ ารงานบุคคลและ นังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องเป็นไปตาม นังสือสานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต.ที่ มท
0809.2/138 ลว 30 ธ.ค.2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริ ารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

235,000 บาท

จานวน

36,000 บาท

รวม

335,600 บาท

รวม

63,600 บาท

จานวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามอัตรา
ระเบียบ/กฎ มาย รือประกาศ ก.ท./ก.ท.จ.กา นดเป็นไปตาม พ
.ร.บ.ระเบียบการบริ ารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยว กับการบริ ารงานบุคคลและ นังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง เป็นไปตาม นังสือสานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/138 ลว 30 ธ.ค.2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริ าร งานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตามอัตรา
ระเบียบ/กฎ มาย รือประกาศ ก.ท./ก.ท.จ.กา นดเป็นไปตาม พ
.ร.บ.ระเบียบการบริ ารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ ารงานบุคคลและ นังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องเป็นไปตาม นังสือสานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/138 ลว 30 ธ.ค.2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริ ารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใ ้แก่ผ้
ที่ได้รับคาสั่งใ ้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามระเบียบของ
ทางราชการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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ค่าเช่าบ้าน

จานวน

36,000 บาท

จานวน

7,600 บาท

รวม

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านใ ้กับพนักงานเทศบาล ตามระเบียบของ
ทางราชการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าเช่า
บ้านของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร ใ ้กับพนักงาน
เทศบาล ตามระเบียบของทางราชการเป็นไปตาม นังสือ ด่วนที่
สุด ที่ กค 0422.3/ว257 ลว 28 มิ.ย.2559 ประเภทและอัตราเงิน
ค่าบารุงการศึกษาและเล่าเรียน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราชอาณาจักร รือนอกราชอาณาจักรของ
พนักงานเทศบาล ลกจ้างประจาและพนักงานจ้างที่สังกัดกอง
ช่าง เป็นไปตาม นังสือด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 2244 ลงวัน
ที่ 19 ตุลาคม 2560 ตามระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม ฯ ของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบ มท ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 รือ
นังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

น้า : 218/234

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 15:09:02

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน

รวม

210,000 บาท

จานวน

120,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ปฏิบัติงานสานัก
งาน เช่น กระดาษ ลวดเย็บ ลวดเย็บ
กระดาษ สมุด ดินสอ ปากกา แบบพิมพ์ต่าง ๆ เครื่อง
เขียน มึก ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ พระ
บรมฉายาลักษณ์ ฯลฯ เป็นไปตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว 16 ก.ค. 2556
เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลว 9 มิ.ย.2558 เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย
.2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้
กวาด แก้วน้า น้าสะอาดสา รับดื่ม กระติกน้า กาต้มน้า ฯลฯ เป็น
ไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1657 ลว 16 ก.ค. 2556 เป็นไปตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว 9 มิ.ย.2558
เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย.2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จานวน

10,000 บาท

จานวน

70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ในการเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์ รือใช้ในการจัดสถาน
ที่ จัดงานพิธีการต่างๆ ใน่วนที่อย่ในความดแลรับผิดชอบของกอง
ช่าง เช่น ป้ายโฆษณา ป้ายไวนิล ฯลฯ เป็นไปตาม นังสือ
กระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลว 16 ก.ค
. 2556 เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลว 9 มิ.ย.2558 เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย
.2559เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตาม ลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เม้าส์ คีย์บอร์ด เครื่องอ่านและบันทึกข้อมล ัว
พิมพ์ แถบพิมพ์ ตลับ มึก มึกเครื่องพิมพ์ ฯลฯ เป็นไปตาม
นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลว
16 ก.ค. 2556 เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทยด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว 9 มิ.ย.2558 เป็นไปตาม นังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลว 27 มิ.ย.2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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ค่าสาธารณูปโภค

รวม

12,000 บาท

ค่าบริการโทรศัพท์

จานวน

12,000 บาท

รวม

4,936,320 บาท

รวม

3,909,120 บาท

รวม

3,909,120 บาท

จานวน

1,540,420 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในราชการของสานักงานเทศบาล รือ
เครือข่ายเลข มายกลางของเทศบาล ค่าโทรศัพท์ที่ใช้บริการ
อินเตอร์เน็ตสาธารณะของเทศบาล ฯลฯ เป็นไปตาม นังสือ
กระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1551 ลว 26 พ.ค.2553
เรื่อง การติดตั้งและเบิกค่าใช้บริการเครื่องมือสื่อสารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลว 19 ต
.ค.2560 เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลว 12 ก.ย.2560 เป็น นังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 1529 ลว
3 ส.ค.2560
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปีใ ้กับ
พนักงานเทศบาลตามอัตราที่ระเบียบ/กฎ มาย รือประกาศ ก.ท
./ก.ท.จ.กา นดเป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบการบริ ารบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ าร
งานบุคคลและ นังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเป็นไปตาม นังสือสานัก
งาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/138 ลว 30 ธ.ค.2558
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริ าร
งานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

2,170,700 บาท

จานวน

198,000 บาท

รวม

1,027,200 บาท

รวม

179,600 บาท

จานวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามอัตรา
ระเบียบ/กฎ มาย รือประกาศ ก.ท./ก.ท.จ.กา นดเป็น
ไป ตามพ.ร.บ.ระเบียบการบริ ารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
ลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ ารงานบุคคลและ นังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตาม นังสือสานักงาน กจ.กท. และ ก
.อบต. ที่ มท 0809.2/138 ลว 30 ธ.ค.2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริ ารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามอัตรา
ระเบียบ/กฎ มาย รือประกาศ ก.ท./ก.ท.จ.กา นดเป็นไปตาม พ
.ร.บ.ระเบียบการบริ ารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ ารงานบุคคลและ นังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องเป็นไปตาม นังสือสานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต.ที่ มท
0809.2/138 ลว 30 ธ.ค.2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริ ารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใ ้แก่ผ้
ที่ได้รับคาสั่งใ ้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามระเบียบของ
ทางราชการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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ค่าเช่าบ้าน

จานวน

144,000 บาท

จานวน

25,600 บาท

รวม

637,600 บาท

โครงการจ้างเ มาดาเนินการสารวจกา นดแนวเขตการบันทึกข้อมล จานวน
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเข้าส่ระบบ GIS

237,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านใ ้กับพนักงานเทศบาลตามระเบียบของ
ทางราชการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าเช่า
บ้านของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร ใ ้กับพนักงาน
เทศบาล ตามระเบียบของทางราชการเป็นไปตาม นังสือ ด่วนที่
สุด ที่ กค 0422.3/ว257 ลว 28 มิ.ย.2559 ประเภทและอัตราเงิน
ค่าบารุงการศึกษาและเล่าเรียน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการสารวจกา นดแนวเขตการบันทึกข้อมล
แผนที่ ฯ เช่น ค่าจ้างเ มาออกสารวจและบันทึกข้อมลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินเข้าส่ระบบ GIS ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดทา
เอกสารในการจัดเก็บข้อมลต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2550 นังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.3/ว 462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551
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โครงการจ้างเ มาลอกท่อระบายน้าและระบบรวบรวมน้าเสียในเขต จานวน
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการในการจ้าง น่วยงานรัฐ รือเอกชนเพื่อ
ดาเนินการลอกท่อระบายน้าในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ รวมถึงค่า
ใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตาม นังสือ มท ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว7120 ลว 9 ธ.ค.2559 เป็นไปตาม นังสือที่ มท
0808.2/ว 1536 ลว 19 มี.ค. 2561 รือ นังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยว
ข้อง เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล 2496 มาตราที่ 53 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 87 ลาดับที่ 1
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่ารับวารสาร ค่าเข้าปก-เย็บ
เล่ม นังสือระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผย
แพร่ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ย
ประกัน ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดี ค่าจ้างเ มาบริการ ค่าติดตั้ง
ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตาม
อัตรา ที่ระเบียบกฎ มายกา นด เป็นไปตาม นังสือ มท ด่วน
มากที่ มท 0808.2/ว7120 ลว 9 ธ.ค.2559
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ต่างๆ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาลและลกจ้าง รือบุคคลที่เกี่ยวข้องตามระเบียบของทาง
ราชการ ตามอัตราที่กฎ มาย/ระเบียบกา นด เป็นไปตาม
ระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) 2559
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ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

จานวน

80,000 บาท

รวม

210,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบารุงรักษาทรัพย์สินที่
ชารุด เสีย าย รือเสื่อมสภาพใ ้สามารถใช้งานได้ตามปกติทั้งใน
ส่วนครุภัณฑ์ เช่น รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับ
อากาศ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สิน
อื่น เช่น อุปกรณ์การปฏิบัติงานที่เป็นวัสดุ ฯลฯ เป็นไปตาม
นังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลว.19 มี.ค.2561
เรื่อง ลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณปโภค รือ นังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ปฏิบัติงานสานัก
งาน เช่น กระดาษ ลวดเย็บ ลวดเย็บ
กระดาษ สมุด ดินสอ ปากกา แบบพิมพ์ต่าง ๆ เครื่อง
เขียน มึก ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ พระ
บรมฉายาลักษณ์ ฯลฯ เป็นไปตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว 16 ก.ค. 2556
เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลว 9 มิ.ย.2558 เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย
.2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

10,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น อุปกรณ์เครื่องเสียง
ตามสาย สายไฟ ปลั๊กไฟ ลอดไฟ ลาโพง ไมค์โครโฟน
ัวแร้ง ถ่านไมค์โครโฟนฯลฯ เป็นไปตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว 16 ก.ค. 2556
เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่มท 0808.2/ว
1134 ลว 9 มิ.ย.2558 เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย
.2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้
กวาด แก้วน้า น้าสะอาดสา รับดื่ม กระติกน้า กาต้มน้า ฯลฯ เป็น
ไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1657 ลว 16 ก.ค. 2556 เป็นไปตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว 9 มิ.ย.2558
เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย.2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เช่น ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม จอบ เสียม ขวาน สว่าน เลื่อย น้ามันทา
ไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ตะป อิฐ ิน ปน ทราย ยางแอ
สฟลท์ และอุปกรณ์ก่อสร้าง ฯลฯ เป็นไปตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว 16 ก.ค
. 2556 เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลว 9 มิ.ย.2558 เป็นไปตาม นังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว
27 มิ.ย.2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น

จานวน

10,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น น้ามันเชื้อ
เพลิง และน้ามัน ล่อลื่นต่าง ๆ ใช้กับรถจักรยานยนต์ รือ ยาน
พา นะ ที่อย่ในความรับผิดชอบ เป็นไปตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลว 19 มี.ค.2561 เป็นไปตาม
นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลว 22 มี.ค
.2560 เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว1657 ลว 16 ก.ค. 2556 เป็นไปตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทยด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว 9 มิ.ย.2558 เป็น
ไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย.2559เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
วัสดุการเกษตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ปฏิบัติงานด้านการ
เกษตร เช่น จอบ เสียม มีด พันธุ์พืช เมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ย กาก
น้าตาล สา รับทาน้า มักชีวภาพ ฯลฯ เป็นไปตาม นังสือ
กระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว 16 ก.ค
. 2556 เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลว 9 มิ.ย.2558 เป็นไปตาม นังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว
27 มิ.ย.2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จานวน

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ไม้
อัด กระดาษโปสเตอร์สี พ่กัน ฟิล์ม ล้างอัดขยาย แถบบันทึกเสียง
และภาพ เลนส์ซม อุปกรณ์กล้องถ่ายภาพ ฯลฯ เป็นไปตาม
นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลว
16 ก.ค. 2556 เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว 9 มิ.ย.2558 เป็นไปตาม นังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลว 27 มิ.ย.2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
วัสดุเครื่องแต่งกาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสวมใส่ปฏิบัติ
งาน เช่น เสื้อ มวก กระเป๋า ฯลฯ เป็นไปตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว 16 ก.ค. 2556
เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 808.2/ว
1134 ลว 9 มิ.ย.2558 เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย
.2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตาม ลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เม้าส์ คีย์บอร์ด เครื่องอ่านและบันทึกข้อมล ัว
พิมพ์ แถบพิมพ์ ฯลฯ เป็นไปตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลว 16 ก.ค. 2556
เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทยด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลว 9 มิ.ย.2558 เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย
.2559เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตาม ลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
ค่าชาระ นี้เงินต้น

รวม

55,049,110 บาท

รวม

55,049,110 บาท

รวม

55,049,110 บาท

จานวน

3,700,000 บาท

จานวน

1,900,000 บาท

จานวน

1,795,120 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชาระ นี้เงินต้นเงินก้จากจากธนาคารออมสินเป็น
ค่าก่อสร้างอาคารสานักงานและบ้านพัก เมื่อปี 2550 ตั้งไว้เพื่อส่ง
ชาระงวดประจาปี เลขที่สัญญาเงินก้ ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2550
วงเงินก้ 50,000,000 บาทเป็นไปตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 4715 ลว 23 พ.ย. 2554
เรื่อง ลักเกณฑ์ในการพิจารณาการขอก้เงินของ อบจ
. เทศบาล และเมืองพัทยา
ค่าชาระดอกเบี้ย
เพื่อจ่ายชาระ นี้ดอกเบี้ยเงินก้จากธนาคารออมสินเป็นค่าก่อสร้าง
อาคารสานักงานและบ้านพัก เมื่อปี 2550 ตั้งไว้เพื่อส่งชาระงวด
ประจาปี เลขที่สัญญาเงินก้ ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2550 วงเงิน
ก้ 50,000,000 บาท เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 4715 ลว 23 พ.ย.2554 เรื่อง ลักเกณฑ์
ในการพิจารณาการขอก้เงินของ อบจ. เทศบาล และเมือง
พัทยา
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เงินสมบทเข้ากองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างที่ได้รับค่าจ้าง
จากเงินรายได้ในส่วนของนายจ้างเพื่อส่งเป็นเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างพร้อมกับ ักค่าจ้างของ
พนักงานจ้าง ส่งเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกันด้วย ตามอัตราที่
กฎ มายกา นด เป็นไปตาม นังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท 0809.5/ว 9 ลว 22 ม.ค.2557 เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ตลอดจนระเบียบ
และ นังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

จานวน

65,000 บาท

เพื่อจ่ายสมทบเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
ประจาปี 2563 (.ท.26) ใ ้กับสานักงานประกันสังคม จัง วัด
บุรีรัมย์ อัตราเงินสมทบร้อยละ 0.20 ของค่าจ้าง
ประจาปี 2563 จานวนเงินค่าจ้าง (ตาม มวดค่าจ้างลกจ้างชั่ว
คราว) รวมทั้งปีที่จ่ายจริงใ ้กับลกจ้างทุกคนตั้งแต่ 1 มกราคม –
31 ธันวาคม 2563 และจานวนลกจ้าง ณ วัน
ที่ 31 ธันวาคม 2563 ตาม นังสือสานักงานประกันสังคมจัง วัด
บุรีรัมย์ที่ บร 0030/ว 223896 ลงวัน
ที่ 17 ธันวาคม 2561 ตลอดจนระเบียบและ นังสือสั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
เบี้ยยังชีพผ้สงอายุ
จานวน

26,858,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะ ์ช่วยเ ลือเบี้ยยังชีพผ้สงอายุในชุมชนใน
เขตเทศบาล ตามอัตราและ ลักเกณฑ์ที่
ระเบียบ กฎ มาย กา นด เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
ม าดไทย ว่าด้วย ลักเกณฑ์การจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพผ้สงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ตลอดจนระเบียบและ นังสือสั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 25612565) น้าที่ 116 ลาดับที่ 3
เบี้ยยังชีพคนพิการ
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะ ์ช่วยเ ลือเบี้ยยังชีพคนพิการในชุมชน
ในเขตเทศบาล ตามอัตราและ ลักเกณฑ์ที่ระเบียบ
กฎ มาย กา นด เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วย
ลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการใ ้คนพิการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3
) พ.ศ. 2561ตลอดจนระเบียบและ นังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
) น้าที่ 116 ลาดับที่ 2

จานวน

6,792,000 บาท
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เบี้ยยังชีพผ้ป่วยเอดส์

จานวน

162,000 บาท

จานวน

2,009,390 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะ ์ช่วยเ ลือเบี้ยยังชีพผ้ป่วยเอดส์ในชุมชน
ในเขตเทศบาล ตามอัตราและ ลักเกณฑ์ที่
ระเบียบ กฎ มาย กา นด เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
ม าดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะ ์เพื่อการยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ตลอดจนระเบียบและ นังสือสั่ง
การอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) น้าที่ 116 ลาดับที่ 1

สารองจ่าย
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามภารกิจที่มีความจาเป็นเร่งด่วนแต่มิได้ตั้งงบ
ประมาณไว้และ ากไม่ดาเนินการโดยเร็วอาจเกิดความเสีย ายแก่
ราชการ รือความเดือดร้อนแก่ประชาชนได้ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
กรณีเ ตุจาเป็น รือกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้นโดยมิได้คาดคิดมาก่อน
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เช่น การช่วยเ ลือผ้
ประสบภัย รือเพื่อแก้ไขปญ าจากภัยธรรมชาติต่างๆ จ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ รือนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล กระทรวง
รือของทางราชการที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ สารองไว้เพื่อโอน
ไปเพิ่มจ่ายในภารกิจที่ตั้งงบประมาณไว้แล้ว แต่ไม่เพียงพอที่จะ
ดาเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายเพื่อช่วยเ ลือประชาชนตามอานาจ น้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560เป็นไปตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลว 12 มี.ค.2545 เป็น
ไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
3215 ลว 6 มิ.ย.2559 เป็นไปตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768 ลว 29 พ.ย. 2560
เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.4/ว 1077 ลว 17 เม.ย. 2561 ตลอดจนระเบียบ
และ นังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
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รายจ่ายตามข้อผกพัน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร

จานวน

200,000 บาท

จานวน

294,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการและปรับปรุงการจราจร ตาม
ลักษณะและรายการ ดังนี้ ค่าติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ค่าจัดซื้อ
อุปกรณ์ปรับปรุงสัญญาณ ไฟจราจร เช่น แผงจราจร เครื่องทา
จัง วะสัญญาณไฟ แผงวงจรระบบควบคุมไฟจราจร ค่าซ่อม
แซม ปรับปรุงเสาและไฟโคมสัญญาณจราจร ค่าจัดซื้อ วัสดุ
อุปกรณ์ เพื่อการจัดการจราจร เช่น แผงกั้นถนน ค่าทาสีตีเส้นแบ่ง
ถนนและขอบทางค่าติดตั้งป้ายบังคับ รือแนะนาการจราจร ค่า
ซ่อมแซมบารุงรักษา สัญญาณไฟจราจรและอุปกรณ์ทางการ
จราจร ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงและจัดการ
จราจร ฯลฯ เป็นไปโดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ประเภทค่าปรับ
จราจรตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 ที่จัดสรรใ ้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยดาเนินการตามอานาจ น้าที่ในการ
บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานตาม พ.ร.บ.กา นดแผน
และขั้นตอนกระจายอานาจใ ้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 เป็นไปตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
ค่าบารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแ ่งประเทศไทย
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงสันนิบาตแ ่งประเทศไทยเป็นรายปีในอัตรา
ร้อยละเศษ นึ่งส่วน กของรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว(ไม่รวม
เงินก้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุด นุนทุกประเภท)แต่ทั้งนี้
ไม่เกิน ้าแสนบาทถ้วน ตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาล
แ ่งประเทศไทย พ.ศ. 2556 มวดที่ 3 ข้อ 16 เป็นไปตาม
นังสือที่ บร 0037.5/ว 17430 ลว 28 ก.ย.2554 เรื่อง ารือการ
ชาระค่าบารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแ ่งประเทศไทย เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบารุงสมาคม พ.ศ. 2555
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คืนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม

จานวน

385,000 บาท

จานวน

900,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายคืนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม จากการได้รับการสนับสนุนงบ
ประมาณตามโครงการจัด าเครื่องจักรกลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบกาจัดขยะของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เงื่อนไขเทศบาลเมือง
บุรีรัมย์ต้องส่งคืนเงินเข้ากองทุนสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 3.5 ของค่า
กาจัดขยะมลฝอยที่เทศบาลเมืองบุรีรัมย์จัดเก็บได้ เป็นไปตาม
นังสือที่ ทส 1004.4/ว 14797 ลว 1 ธ.ค.2559 เรื่อง การ
ดาเนินงานตามมาตรา 88 และมาตรา 93 แ ่งพระราชบัญญัติส่ง
เสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแ ่งชาติ พ.ศ. 2535
เงินสมทบกองทุน ลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น รือพื้นที่
เพื่อจ่ายสมทบเข้ากองทุน ลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตาม
อัตราที่กา นดเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ลักประกัน
สุขภาพแ ่งชาติลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 โดยสมทบไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุน ลัก
ประกันสุขภาพ
เงินสมทบกองทุนออมวันละบาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการชุมชนตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 โดยใ ้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชนโดยยึด ลัก
การบริการประชาชนออม 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สมทบ 1 ส่วน และรัฐบาลสมทบ 1 ส่วน ตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทยด่วนที่สุดที่ มท 0891.4/ว 2502 ลว 20 สิง าคม 2553
เรื่อง แนวทางสนับสนุนการดาเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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เงินสมทบใ ้องค์การจัดการน้าเสีย

จานวน

4,000,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

2,947,900 บาท

จานวน

652,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินใ ้องค์การจัดการน้าเสีย เพื่อดาเนินการบริ าร
จัดการน้าเสียรวมของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ตามบันทึกข้อตกลง
การใ ้บริ ารจัดการระบบบาบัดน้าเสียกับองค์การจัดการน้า
เสีย เลขที่ 04/2559 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นไปตาม พ
.ร.บ. กา นดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจใ ้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (มาตรา 16) (มาตรา 21)
เงินช่วยพิเศษ
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเ ลือค่าทาศพกรณีพนักงานลกจ้างและ
พนักงานจ้างของเทศบาลกรณีตายในระ ว่างรับราชการ โดยใ ้
จ่ายจานวนสามเท่าของอัตราค่าตอบแทน ปกติทั้งเดือนในเดือน
สุดท้ายก่อนวันถึงแก่ความตายและเป็นไปตาม นังสือที่ บร
0023.2/ว 3485 ลว 21 มิ.ย.2561 ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจัง วัดบุรีรัมย์ เรื่อง ลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
จ่ายเงินช่วยพิเศษกรณีพนักงานเทศบาลผ้รับบานาญ ลกจ้าง และ
พนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ. 2560
เงินสมทบกองทุนบาเ น็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
เพื่อจ่ายสมทบเข้ากองทุนบาเ น็จบานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ก.บ.ท.) โดยถือปฏิบัติตาม นังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 35 ลงวันที่ 19 กันยายน 2557 และ
ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 โดย
ใ ้เทศบาลตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้โดยไม่รวมราย
ได้ จากพันธบัตร เงินก้ เงินที่มีผ้อุทิศใ ้และเงินอุด นุนทุกชนิด
เงินช่วยค่าครองชีพผ้รับบานาญ (ชคบ.)
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเ ลือค่าครองชีพใ ้กับพนักงานเทศบาลผ้รับ
บานาญ(ช.ค.บ.)โดยตั้งจ่ายจากจานวนที่จะต้องจ่ายจริง ตาม
ระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยเงินช่วยเ ลือค่าครองชีพผ้รับ
บานาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 16) พ.ศ.2558

น้า : 234/234

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 15:09:02

เงินบาเ น็จลกจ้างประจา
เพื่อจ่ายเป็นเงินบาเ น็จปกติ รือเงินบาเ น็จรายเดือนใ ้แก่
ลกจ้างประจา ที่เกษียณอายุราชการ โดยถือปฏิบัติตาม นังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 896 ลงวัน
ที่ 29 มีนาคม 2556 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่า
ด้วยบาเ น็จลกจ้างของ น่วยการบริ ารราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552

จานวน

2,372,500 บาท

ส่วนที่ 4
เทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย

นา : 1/60

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 15:09:40

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบกลาง

คาชาระดอ บีย

1,900,000

งินบา น็จล จางประจา

2,372,500

งินชวยพิ ศษ

5,000

รายจายตามขอผ พัน

งบกลาง

งบกลาง

คาใชจายใน ารจัด าร
จราจร

200,000

คาบารง มาคม
ันนิบาต ทศบาลแ ง
ประ ทศไทย

294,500

คืน งิน องทน ิ่งแวด
ลอม

385,000

งิน มทบ องทน ลั
ประ ัน ขภาพในระดับ
ทองถิ่น รือพืนที่

900,000

งิน มทบ องทนออม
วันละบาท

10,000

งิน มทบใ องค์ าร
จัด ารนา ีย
บียยังชีพผป่วย อด ์
คาชาระ นี งินตน

4,000,000
162,000
3,700,000

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
สุข

นา : 2/60

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 15:09:40

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

คาชาระดอ บีย

1,900,000

งินบา น็จล จางประจา

2,372,500

งินชวยพิ ศษ

5,000

รายจายตามขอผ พัน

งบกลาง

งบกลาง

คาใชจายใน ารจัด าร
จราจร

200,000

คาบารง มาคม
ันนิบาต ทศบาลแ ง
ประ ทศไทย

294,500

คืน งิน องทน ิ่งแวด
ลอม

385,000

งิน มทบ องทน ลั
ประ ัน ขภาพในระดับ
ทองถิ่น รือพืนที่

900,000

งิน มทบ องทนออม
วันละบาท

10,000

งิน มทบใ องค์ าร
จัด ารนา ีย
บียยังชีพผป่วย อด ์
คาชาระ นี งินตน

4,000,000
162,000
3,700,000

นา : 3/60

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 15:09:40

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งิน มทบ องทนประ ัน
ังคม
บียยังชีพผ งอาย
งิน มทบ องทน งินทดแทน
งบกลาง

งบกลาง

งิน มทบ องทนบา น็จ
บานาญขาราช าร วนทอง
ถิ่น ( บท.)

แผนงานงบกลาง

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
สุข

1,795,120
26,858,400
65,000
2,947,900

ารองจาย

2,009,390

บียยังชีพคนพิ าร

6,792,000

งินชวยคาครองชีพผรับ
บานาญ (ชคบ.)

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

652,300

งินคาตอบแทนประจา
ตาแ นงนาย /รองนาย
งินคาตอบแทน มาชิ ภา
องค์ รป ครอง วนทองถิ่น

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งินคาตอบแทน ลขาน าร/ที่
ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย
องค์ ารบริ าร วนตาบล
งิน ดือนนาย /รองนาย
งินคาตอบแทนพิ ศษ
นาย /รองนาย

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

คาตอบแทนพนั งานจาง

2,405,700

12,973,400

254,300

3,833,000

5,789,650

นา : 4/60

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 15:09:40

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

งิน มทบ องทนประ ัน
ังคม

1,795,120

บียยังชีพผ งอาย

26,858,400

งิน มทบ องทน งินทดแทน
งบกลาง

งบกลาง

65,000

งิน มทบ องทนบา น็จ
บานาญขาราช าร วนทอง
ถิ่น ( บท.)

2,947,900

ารองจาย

2,009,390

บียยังชีพคนพิ าร

6,792,000

งินชวยคาครองชีพผรับ
บานาญ (ชคบ.)

652,300

งินคาตอบแทนประจา
ตาแ นงนาย /รองนาย

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

351,000

351,000

งินคาตอบแทน มาชิ ภา
องค์ รป ครอง วนทองถิ่น

3,563,640

3,563,640

งินคาตอบแทน ลขาน าร/ที่
ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย
องค์ ารบริ าร วนตาบล

513,000

513,000

1,429,920

1,429,920

351,000

351,000

4,932,940

32,316,990

งิน ดือนนาย /รองนาย
งินคาตอบแทนพิ ศษ
นาย /รองนาย
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

รวม

คาตอบแทนพนั งานจาง

2,128,000

นา : 5/60

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 15:09:40

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบกลาง

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งิน พิ่มตาง ๆของล จาง
ประจา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
สุข
18,000

15,130

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งาน

67,200

67,200

67,200

776,400

7,515,600

งิน พิ่มตาง ๆของพนั งาน
จาง

234,000

1,159,900

25,200

369,600

517,820

3,003,820

3,375,080

2,030,200

6,969,600

80,725,900

งิน ดือนพนั งาน
งินวิทยฐานะ

9,951,600

คาจางล จางประจา

273,600

538,000

448,520

งินประจาตาแ นง

85,200

85,200

85,200

121,200

170,400

งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร

33,200

70,700

10,000

121,000

63,000

คา บียประชม

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผปฏิบัติราช าร
อัน ป็นประโยชน์แ องค์ ร
ป ครอง วนทองถิ่น
คา ชาบาน

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

249,800
180,000

96,000

120,000

702,000

230,000

คาตอบแทน ารปฏิบัติงาน
นอ วลาราช าร

30,000

235,000

20,000

300,000

30,000

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

10,000

215,000

560,000

60,000

953,600

คาจาง มา วาดทา
ความ ะอาด วนรมย์บรี
200 ปี

189,600

นา : 6/60

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 15:09:40

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

งิน พิ่มตาง ๆของล จาง
ประจา

33,130

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งาน
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

งิน พิ่มตาง ๆของพนั งาน
จาง
งิน ดือนพนั งาน

496,860

8,990,460

156,000

322,260

2,784,780

2,461,880

16,143,800

114,710,280

งินวิทยฐานะ
คาจางล จางประจา

9,951,600
875,160

838,700

2,973,980

580,200

1,127,400

357,400

725,300

20,000

20,000

360,000

80,000

689,800

72,000

946,800

2,346,800

100,000

465,000

1,180,000

20,000

520,000

2,338,600

งินประจาตาแ นง
งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร

70,000

คา บียประชม

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผปฏิบัติราช าร
อัน ป็นประโยชน์แ องค์ ร
ป ครอง วนทองถิ่น
คา ชาบาน

งบดาเนินงาน

คาตอบแทน ารปฏิบัติงาน
นอ วลาราช าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
ค่าใช้สอย

คาจาง มา วาดทา
ความ ะอาด วนรมย์บรี
200 ปี

รวม

189,600

นา : 7/60

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 15:09:40

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

คาจาง มาชวยปฏิบัติ
งานศนย์บริ าร าธารณ
ข

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครง ารจาง มาบคคล
ภายนอ ปฏิบัติงาน
จัด ารจราจรความ
ปลอดภัยใน ขต ทศบาล
โครง ารจาง มาบคคล
ภายนอ นับ นนงาน
ป้อง ัน
โครง ารจาง มาแรง
งานควบคมดแลระบบ
ครื่อง ียงงานประชา
ัมพันธ์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
สุข

115,200

คาจาง มาทาความ
ะอาดศนย์บริ าร
าธารณ ข
โครง ารจาง มา
ดา นิน าร ารวจ
า นดแนว ขต าร
บันทึ ขอมลแผนที่ภาษี
และทะ บียนทรัพย์ ิน
ขา ระบบ GIS

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

99,600

237,600

นา : 8/60

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 15:09:40

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

คาจาง มาชวยปฏิบัติ
งานศนย์บริ าร าธารณ
ข

115,200

คาจาง มาทาความ
ะอาดศนย์บริ าร
าธารณ ข

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวม

99,600

โครง ารจาง มา
ดา นิน าร ารวจ
า นดแนว ขต าร
บันทึ ขอมลแผนที่ภาษี
และทะ บียนทรัพย์ ิน
ขา ระบบ GIS

237,600

โครง ารจาง มาบคคล
ภายนอ ปฏิบัติงาน
จัด ารจราจรความ
ปลอดภัยใน ขต ทศบาล

927,000

927,000

โครง ารจาง มาบคคล
ภายนอ นับ นนงาน
ป้อง ัน

634,000

634,000

โครง ารจาง มาแรง
งานควบคมดแลระบบ
ครื่อง ียงงานประชา
ัมพันธ์

115,200

115,200

นา : 9/60

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 15:09:40

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
โครง ารจาง มาแรง
งานดแลความ รียบรอย
บอ าจัดขยะมล
ฝอย(ยาม)

204,000

โครง ารจาง มาแรง
งานดแลทาความ ะอาด
ถานที่ าจัดขยะมล
ฝอย

204,000

โครง ารจาง มาแรง
งานดแลรั ษา วน
าธารณะ
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานงบกลาง

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
สุข

4,266,000

โครง ารจาง มาแรง
งาน พื่อดา นิน ารตาม
ระ บียบ ระทรวง าร
คลัง วาดวย ารจัดซือ
จัดจางและ ารบริ าร
พั ดภาครัฐ พ.ศ. 2560
โครง ารจาง มาแรง
งาน พื่อปฏิบัติงานดาน
าร งินและบัญชี
โครง ารจาง มาแรง
งาน รือจาง มาบริ าร
ของ อง ารศึ ษา

956,400

นา : 10/60

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 15:09:40

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

โครง ารจาง มาแรง
งานดแลความ รียบรอย
บอ าจัดขยะมล
ฝอย(ยาม)

204,000

โครง ารจาง มาแรง
งานดแลทาความ ะอาด
ถานที่ าจัดขยะมล
ฝอย

204,000

โครง ารจาง มาแรง
งานดแลรั ษา วน
าธารณะ
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวม

4,266,000

โครง ารจาง มาแรง
งาน พื่อดา นิน ารตาม
ระ บียบ ระทรวง าร
คลัง วาดวย ารจัดซือ
จัดจางและ ารบริ าร
พั ดภาครัฐ พ.ศ. 2560

594,000

594,000

โครง ารจาง มาแรง
งาน พื่อปฏิบัติงานดาน
าร งินและบัญชี

216,000

216,000

โครง ารจาง มาแรง
งาน รือจาง มาบริ าร
ของ อง ารศึ ษา

956,400

นา : 11/60

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 15:09:40

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

โครง ารจาง มาแรง
งาน รือจาง มาบริ าร
ของ านั ปลัด ทศบาล
โครง ารจาง มาลอ
ทอระบายนาและระบบ
รวบรวมนา ียใน ขต
ทศบาล มืองบรีรัมย์

300,000

โครง ารบันทึ ขอมล
แผนที่ภาษีและทะ บียน
ทรัพย์ ิน ขา ระบบ
าร น ทศภมิศา ตร์
(GIS)
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครง าร ฝ้าระวังและ
ควบคมคณภาพนาจา
แ ลงตางๆ ใน ขต
ทศบาล มืองบรีรัมย์

80,000

จาง มา วาดทาความ
ะอาดคลองละลม

1,896,000

จาง มาทาความ
ะอาดชมชน

1,644,000

จาง มาทาความ
ะอาดตลาดชัยพฤ ษ์

291,600

จาง มาทาความ ะ
อาดตลาดไนท์บาซาร์

1,992,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
สุข

นา : 12/60

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 15:09:40

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
โครง ารจาง มาแรง
งาน รือจาง มาบริ าร
ของ านั ปลัด ทศบาล

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

1,510,000

โครง ารจาง มาลอ
ทอระบายนาและระบบ
รวบรวมนา ียใน ขต
ทศบาล มืองบรีรัมย์
โครง ารบันทึ ขอมล
แผนที่ภาษีและทะ บียน
ทรัพย์ ิน ขา ระบบ
าร น ทศภมิศา ตร์
(GIS)
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครง าร ฝ้าระวังและ
ควบคมคณภาพนาจา
แ ลงตางๆ ใน ขต
ทศบาล มืองบรีรัมย์

รวม

1,510,000

300,000

237,600

237,600

80,000

จาง มา วาดทาความ
ะอาดคลองละลม

1,896,000

จาง มาทาความ
ะอาดชมชน

1,644,000

จาง มาทาความ
ะอาดตลาดชัยพฤ ษ์

291,600

จาง มาทาความ ะ
อาดตลาดไนท์บาซาร์

1,992,000

นา : 13/60

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 15:09:40

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

จาง มาทาความ
ะอาดถนนตอน ย็น

936,000

จาง มาทาความ
ะอาดถนนใน ขต
ทศบาล

6,240,000

จาง มาทาความ
ะอาดที่ าธารณะ

240,000

จาง มาทาความ
ะอาด องนา าธารณะ

284,400

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

จาง มาพนั งานชวย
งาน ัตวแพทย์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
สุข

115,200

จาง มายามตลาด
ด/ตลาดไนท์บาซาร์

270,000

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง
และพิธี าร
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ าร
ปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใชจายใน าร ดินทาง
ไปราช าร
ค่าใชจายใน าร ดินทาง
ไปราช าร

60,000

35,000
20,000

30,000

70,000

500,000

นา : 14/60

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 15:09:40

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

จาง มาทาความ
ะอาดถนนตอน ย็น

936,000

จาง มาทาความ
ะอาดถนนใน ขต
ทศบาล

6,240,000

จาง มาทาความ
ะอาดที่ าธารณะ

240,000

จาง มาทาความ
ะอาด องนา าธารณะ

284,400

จาง มาพนั งานชวย
งาน ัตวแพทย์

115,200

จาง มายามตลาด
ด/ตลาดไนท์บาซาร์

270,000

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง
และพิธี าร

400,000

400,000

940,000

1,776,400

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ าร
ปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใชจายใน าร ดินทาง
ไปราช าร

141,400

ค่าใชจายใน าร ดินทาง
ไปราช าร

40,000

60,000

นา : 15/60

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 15:09:40

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
โครง าร ิจ รรมดาน
ารพัฒนา ตรีและ
ครอบครัว

แผนงานงบกลาง

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
สุข

20,000

โครง ารแขงขัน ีฬานั
รียนปฐมวัย ม ์ ถาน
ศึ ษา ัง ัด ทศบาล

40,000

โครง ารคัด ลือ และ
ประ าศ ียรติคณ
พนั งานและล จางดี
ดน
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครง ารจัง วัดบรีรัมย์
ะอาด ปราศจา ถัง
ขยะ

20,000

โครง ารจัด าร ลือ ตัง
นาย ทศมนตรี มาชิ
ภา ทศบาล ( รณีครบ
วาระ)
โครง ารจัด ิจ รรม 5
. านั งาน ทศบาล
โครง ารจัด ิจ รรม
นันทนา าร พื่อ ยาวชน

15,000

โครง ารจัด ิจ รรม
ยาวชน ัมพันธ์

10,000

นา : 16/60

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 15:09:40

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

ค่าใช้สอย

รวม

โครง าร ิจ รรมดาน
ารพัฒนา ตรีและ
ครอบครัว

20,000

โครง ารแขงขัน ีฬานั
รียนปฐมวัย ม ์ ถาน
ศึ ษา ัง ัด ทศบาล

40,000

โครง ารคัด ลือ และ
ประ าศ ียรติคณ
พนั งานและล จางดี
ดน
งบดาเนินงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

10,000

โครง ารจัง วัดบรีรัมย์
ะอาด ปราศจา ถัง
ขยะ
โครง ารจัด าร ลือ ตัง
นาย ทศมนตรี มาชิ
ภา ทศบาล ( รณีครบ
วาระ)
โครง ารจัด ิจ รรม 5
. านั งาน ทศบาล

10,000

20,000

1,500,000

1,500,000

5,000

5,000

โครง ารจัด ิจ รรม
นันทนา าร พื่อ ยาวชน

15,000

โครง ารจัด ิจ รรม
ยาวชน ัมพันธ์

10,000

นา : 17/60

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 15:09:40

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

โครง ารจัด ิจ รรมวัน
ทศบาลและรวม
ิจ รรมวันทองถิ่นไทย
โครง ารจัดงาน
ประ พณีทาบญตั บาตร
วันขึนปีใ ม

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

50,000

โครง ารจัดงาน
ประ พณีลอย ระทง

700,000

โครง ารจัดงาน
ประ พณี ง รานต์และ
มโภชศาลพระ ลั
มือง

600,000

โครง ารจัดงาน
ประ พณีแ ทียน ขา
พรรษา

800,000

โครง ารจัด
งานม รรมดนตรี " ทิด
ไทคีตราชัน" ประ วดวง
ตนตรีคอมโบพรอม าง
ครื่อง

1,000,000

โครง ารจัดงานวันวิ าข
บชา

20,000

โครง ารจัดทาแผน
ชมชน

30,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
สุข

นา : 18/60

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 15:09:40

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
โครง ารจัด ิจ รรมวัน
ทศบาลและรวม
ิจ รรมวันทองถิ่นไทย
โครง ารจัดงาน
ประ พณีทาบญตั บาตร
วันขึนปีใ ม

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

40,000

รวม

40,000

50,000

โครง ารจัดงาน
ประ พณีลอย ระทง

700,000

โครง ารจัดงาน
ประ พณี ง รานต์และ
มโภชศาลพระ ลั
มือง

600,000

โครง ารจัดงาน
ประ พณีแ ทียน ขา
พรรษา

800,000

โครง ารจัด
งานม รรมดนตรี " ทิด
ไทคีตราชัน" ประ วดวง
ตนตรีคอมโบพรอม าง
ครื่อง

1,000,000

โครง ารจัดงานวันวิ าข
บชา

20,000

โครง ารจัดทาแผน
ชมชน

30,000

นา : 19/60

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 15:09:40

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
สุข

โครง ารจัดประชม ัว
นา วน ารงานของ
ทศบาล
โครง ารจัดพิธีมอบใบ
ประ าศนียบัตรแ นั
รียนจบ ารศึ ษาภาค
บังคับและ ารศึ ษาขัน
พืนฐานโรง รียน ัง ัด
ทศบาล มืองบรีรัมย์

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

50,000

โครง ารจัด วที
ประชาคม มือง พื่อ ง
ริม ารมี วนรวมของ
ประชาชนใน ารวาง
แผนพัฒนา ทศบาล
มืองบรีรัมย์
โครง ารจัด วที ภา
มือง ง ริม ารมี วน
รวมของประชาชนใน
ดาน าร มืองและ าร
บริ ารงานของ ทศบาล
โครง ารจัด งนั ีฬา
ขารวม ารแขงขัน ีฬา
นั รียน อปท.
โครง ารชมชนชม ็ด
ปลอดขยะ

700,000

15,000

นา : 20/60

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 15:09:40

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
โครง ารจัดประชม ัว
นา วน ารงานของ
ทศบาล

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

6,000

โครง ารจัดพิธีมอบใบ
ประ าศนียบัตรแ นั
รียนจบ ารศึ ษาภาค
บังคับและ ารศึ ษาขัน
พืนฐานโรง รียน ัง ัด
ทศบาล มืองบรีรัมย์

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวม

6,000

50,000

โครง ารจัด วที
ประชาคม มือง พื่อ ง
ริม ารมี วนรวมของ
ประชาชนใน ารวาง
แผนพัฒนา ทศบาล
มืองบรีรัมย์

20,000

20,000

โครง ารจัด วที ภา
มือง ง ริม ารมี วน
รวมของประชาชนใน
ดาน าร มืองและ าร
บริ ารงานของ ทศบาล

20,000

20,000

โครง ารจัด งนั ีฬา
ขารวม ารแขงขัน ีฬา
นั รียน อปท.

700,000

โครง ารชมชนชม ็ด
ปลอดขยะ

15,000

นา : 21/60

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 15:09:40

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

โครง าร ชิดชคณธรรม
พอตัวอยางประจา
ชมชน

10,000

โครง าร ชิดชค่ณธรรม
แมตัวอยางประจาชมชน

10,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
สุข

โครง ารติดตามผลและ
ปรับปรงระบบควบคม
ภายใน

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครง ารถนนคน ดิน
ซราะ ราว

100,000

โครง าร ทศบาล มือง
บรีรัมย์ปลอดบ รี่และ
ครื่องดื่มแอล อฮอล์

20,000

โครง ารบริ ารศนย์
พัฒนา ด็ ล็ ทศบาล
มืองบรีรัมย์
โครง ารบาน ะอาด
ชมชน ะอาด ิ่งแวด
ลอมดี
โครง ารประชา ัมพันธ์
ง ริมความรดาน าร
ป้อง ันและบรร ทา
าธารณภัย

100,000

20,000

นา : 22/60

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 15:09:40

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

โครง าร ชิดชคณธรรม
พอตัวอยางประจา
ชมชน

10,000

โครง าร ชิดชค่ณธรรม
แมตัวอยางประจาชมชน

10,000

โครง ารติดตามผลและ
ปรับปรงระบบควบคม
ภายใน

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวม

5,000

5,000

โครง ารถนนคน ดิน
ซราะ ราว

100,000

โครง าร ทศบาล มือง
บรีรัมย์ปลอดบ รี่และ
ครื่องดื่มแอล อฮอล์

20,000

โครง ารบริ ารศนย์
พัฒนา ด็ ล็ ทศบาล
มืองบรีรัมย์

100,000

โครง ารบาน ะอาด
ชมชน ะอาด ิ่งแวด
ลอมดี

20,000

โครง ารประชา ัมพันธ์
ง ริมความรดาน าร
ป้อง ันและบรร ทา
าธารณภัย

10,000

10,000

นา : 23/60

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 15:09:40

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
สุข

โครง ารประชม ัมมนา
ชิงปฏิบัติ ารดา นิน
งานประ ันคณภาพ าร
ศึ ษาของ ถานศึ ษา
ัง ัด ทศบาล มือง
บรีรัมย์

50,000

โครง ารประชม ัมมนา
รปผล ารปฏิบั่ติงาน
แ ดงผลงานทาง าร
ศึ ษาและ ชิดช ียรติ
พนั งานคร/บคลา ร
ทาง ารศึ ษาใน ัง ัดฯ

100,000

โครง ารประ มิน
คณภาพภายในศนย์
พัฒนา ด็ ล็ ทศบาล
มืองบรีรัมย์

10,000

โครง ารฝึ ซอมแผน
ปฏิบัติ ารป้อง ันและ
บรร ทา าธารณภัย
โครง ารฝึ อบรม
ทบทวน/ ริม ราง
ทั ษะ ารปฏิบัติงาน
ของ มาชิ อปพร.

นา : 24/60

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 15:09:40

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครง ารประชม ัมมนา
ชิงปฏิบัติ ารดา นิน
งานประ ันคณภาพ าร
ศึ ษาของ ถานศึ ษา
ัง ัด ทศบาล มือง
บรีรัมย์

50,000

โครง ารประชม ัมมนา
รปผล ารปฏิบั่ติงาน
แ ดงผลงานทาง าร
ศึ ษาและ ชิดช ียรติ
พนั งานคร/บคลา ร
ทาง ารศึ ษาใน ัง ัดฯ

100,000

โครง ารประ มิน
คณภาพภายในศนย์
พัฒนา ด็ ล็ ทศบาล
มืองบรีรัมย์

10,000

โครง ารฝึ ซอมแผน
ปฏิบัติ ารป้อง ันและ
บรร ทา าธารณภัย

10,000

10,000

โครง ารฝึ อบรม
ทบทวน/ ริม ราง
ทั ษะ ารปฏิบัติงาน
ของ มาชิ อปพร.

5,000

5,000

นา : 25/60

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 15:09:40

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

โครง ารฝึ อบรม
ทบทวน ริม ราง
ทั ษะ ารปฏิบัติงาน จา
นาที่ป้อง ัน/พนั งาน
ดับ พลิง
โครง ารฝึ อบรมและ
ง ริมอาชีพในชมชน
โครง ารฝึ อบรม
ัมมนาและศึ ษาดงาน
พื่อ ารพัฒนาบคลา ร

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครง ารฝึ อบรม ริม
รางความรดาน าร
ป้อง ันและบรร ทา
าธารณภัยแ ด็ และ
ยาวชน
โครง ารฝึ อบรม ริม
รางความรดาน าร
ป้อง ันและบรร ทา
าธารณภัยแ
ประชาชนใน ขต
ทศบาล
โครง ารฝึ อบรม ริม
รางวินัยและป้อง ัน
ารทจริตและประพฤติ
มิชอบ

20,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
สุข

นา : 26/60

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 15:09:40

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
โครง ารฝึ อบรม
ทบทวน ริม ราง
ทั ษะ ารปฏิบัติงาน จา
นาที่ป้อง ัน/พนั งาน
ดับ พลิง

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

20,000

20,000

โครง ารฝึ อบรมและ
ง ริมอาชีพในชมชน

20,000

โครง ารฝึ อบรม
ัมมนาและศึ ษาดงาน
พื่อ ารพัฒนาบคลา ร

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวม

100,000

100,000

โครง ารฝึ อบรม ริม
รางความรดาน าร
ป้อง ันและบรร ทา
าธารณภัยแ ด็ และ
ยาวชน

10,000

10,000

โครง ารฝึ อบรม ริม
รางความรดาน าร
ป้อง ันและบรร ทา
าธารณภัยแ
ประชาชนใน ขต
ทศบาล

20,000

20,000

โครง ารฝึ อบรม ริม
รางวินัยและป้อง ัน
ารทจริตและประพฤติ
มิชอบ

15,000

15,000

นา : 27/60

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 15:09:40

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
สุข

โครง ารพัฒนาครตน
แบบดาน าร รียนรใน
ศตวรรษที่ 21

80,000

โครง ารพัฒนาครอา า
อน ด็ ดอยโอ า

6,000

โครง ารพัฒนาย
ระดับตลาด ตลาดดี มี
มาตรฐาน และตลาด ด
นาซือ ตลาด ด
ปลอดภัยไรโฟม

20,000

โครง ารพัฒนาย
ระดับ ถานประ อบ
ารตาม พ.ร.บ.
าธารณ ข พ.ศ. 2535
ใ ไดมาตรฐาน

25,000

โครง ารพัฒนาระบบ
บริ าร าธารณ ข
มลฐานและ ารพัฒนา
ขภาพภาคประชาชน

500,000

โครง ารรณรงค์ป้อง ัน
โรคพิษ นัขบา

60,000

นา : 28/60

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 15:09:40

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครง ารพัฒนาครตน
แบบดาน าร รียนรใน
ศตวรรษที่ 21

80,000

โครง ารพัฒนาครอา า
อน ด็ ดอยโอ า

6,000

โครง ารพัฒนาย
ระดับตลาด ตลาดดี มี
มาตรฐาน และตลาด ด
นาซือ ตลาด ด
ปลอดภัยไรโฟม

20,000

โครง ารพัฒนาย
ระดับ ถานประ อบ
ารตาม พ.ร.บ.
าธารณ ข พ.ศ. 2535
ใ ไดมาตรฐาน

25,000

โครง ารพัฒนาระบบ
บริ าร าธารณ ข
มลฐานและ ารพัฒนา
ขภาพภาคประชาชน

500,000

โครง ารรณรงค์ป้อง ัน
โรคพิษ นัขบา

60,000

นา : 29/60

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 15:09:40

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

โครง ารรณรงค์พัฒนา
ย ระดับมาตรฐาน
อา ารปลอดภัย (Food
Safety) ถนนอา าร
ปลอดภัยไรโฟม
โครง ารรณรงค์รั ษา
ความ ะอาดและพัฒนา
ภาพแวดลอมในวัน
าคัญและโอ า ตางๆ

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
สุข

30,000

30,000

โครง ารรวมประ วด
แขงขันทั ษะทาง
วิชา ารในงานม รรม
ารจัด ารศึ ษาทองถิ่น
ระดับภาคตะวันออ
ฉียง นือ รือ ป็น จา
ภาพ

300,000

โครง ารรวมประ วด
แขงขันทั ษะทาง
วิชา ารในงานม รรม
จัด ารศึ ษาทองถิ่น
ระดับประ ทศ

250,000

โครง ารรั ารอาน
ศนย์พัฒนา ด็ ล็
ทศบาล มืองบรีรัมย์

10,000

นา : 30/60

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 15:09:40

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครง ารรณรงค์พัฒนา
ย ระดับมาตรฐาน
อา ารปลอดภัย (Food
Safety) ถนนอา าร
ปลอดภัยไรโฟม

30,000

โครง ารรณรงค์รั ษา
ความ ะอาดและพัฒนา
ภาพแวดลอมในวัน
าคัญและโอ า ตางๆ

30,000

โครง ารรวมประ วด
แขงขันทั ษะทาง
วิชา ารในงานม รรม
ารจัด ารศึ ษาทองถิ่น
ระดับภาคตะวันออ
ฉียง นือ รือ ป็น จา
ภาพ

300,000

โครง ารรวมประ วด
แขงขันทั ษะทาง
วิชา ารในงานม รรม
จัด ารศึ ษาทองถิ่น
ระดับประ ทศ

250,000

โครง ารรั ารอาน
ศนย์พัฒนา ด็ ล็
ทศบาล มืองบรีรัมย์

10,000

นา : 31/60

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 15:09:40

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
โครง ารโรง รียนผ ง
อาย

แผนงานงบกลาง

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

30,000
90,000

โครง ารศนย์ รียนร
ชมชนบลาดวนใตปลอด
ขยะ

15,000

โครง ารศนย์ รียนร
ศรษฐ ิจพอ พียง ณ
ถานที่ าจัดขยะมล
ฝอยฯ ของ ทศบาล มือง
บรีรัมย์

15,000

โครง าร ง คราะ ์ผ
ประ บ าธารณภัย ผ่
ยา ไร และดอยโอ า
ใน ขต มือง
โครง าร ง ริม
คณธรรมและจริยธรรม
พนั งานและล จาง

แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
สุข

100,000

โครง ารวัน ด็ แ งชาติ
โรง รียน ัง ัด ทศบาล
โครง ารวันผ งอาย
แ งชาติ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

5,000

นา : 32/60

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 15:09:40

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

โครง ารโรง รียนผ ง
อาย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวม

100,000

โครง ารวัน ด็ แ งชาติ
โรง รียน ัง ัด ทศบาล

30,000

โครง ารวันผ งอาย
แ งชาติ

90,000

โครง ารศนย์ รียนร
ชมชนบลาดวนใตปลอด
ขยะ

15,000

โครง ารศนย์ รียนร
ศรษฐ ิจพอ พียง ณ
ถานที่ าจัดขยะมล
ฝอยฯ ของ ทศบาล มือง
บรีรัมย์

15,000

โครง าร ง คราะ ์ผ
ประ บ าธารณภัย ผ่
ยา ไร และดอยโอ า
ใน ขต มือง
โครง าร ง ริม
คณธรรมและจริยธรรม
พนั งานและล จาง

5,000

10,000

10,000

นา : 33/60

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 15:09:40

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
สุข

โครง าร ง ริม
ประชาธิปไตย าร
ป ครองทองถิ่นและ
นับ นน ารจัด าร
ลือ ตังระดับตางๆ
โครง าร ง ริมและ
นับ นน ีฬา ด็ และ
ยาวชนทองถิ่น

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

20,000

โครง าร ง ริมใ
ความร ี่ยว ับ าร ปิด
ผยขอมล ขาว ารของ
ราช าร
โครง าร นับ นนคาใช
จายใน ารบริ าร ถาน
ศึ ษา
โครง าร ริม ราง
ความรความ ขาใจใน
รื่องผลประโยชน์ทับ
ซอนใ ับพนั งาน
ทศบาลและพนั งาน
จาง ทศบาล มืองบรีรัมย์

45,783,900

นา : 34/60

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 15:09:40

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
โครง าร ง ริม
ประชาธิปไตย าร
ป ครองทองถิ่นและ
นับ นน ารจัด าร
ลือ ตังระดับตางๆ

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

20,000

โครง าร ง ริมและ
นับ นน ีฬา ด็ และ
ยาวชนทองถิ่น

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครง าร ง ริมใ
ความร ี่ยว ับ าร ปิด
ผยขอมล ขาว ารของ
ราช าร

20,000

20,000

10,000

โครง าร นับ นนคาใช
จายใน ารบริ าร ถาน
ศึ ษา
โครง าร ริม ราง
ความรความ ขาใจใน
รื่องผลประโยชน์ทับ
ซอนใ ับพนั งาน
ทศบาลและพนั งาน
จาง ทศบาล มืองบรีรัมย์

รวม

10,000

45,783,900

10,000

10,000

นา : 35/60

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 15:09:40

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
โครง าร ริม รางและ
พัฒนา ารดา นิน
ิจ รรม อพั มี วน
รวมรับผิดชอบตอ ังคม
พื่อ าร ารคมครอง
พิทั ษ์ ยาวชน

แผนงานงบกลาง

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
สุข

20,000

โครง าร ริม ราง
ศั ยภาพของ มาชิ
ภา ทศบาล

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครง ารอบรมความร
ฎ มายและระ บียบที่
ี่ยวของ ับ ารปฏิบัติ
ราช ารของผบริ าร
มาชิ ภา และ
พนั งาน จา นาที่
โครง ารอบรมนวดแผน
ไทยและนวด ทา พื่อ
ขภาพ

80,000

โครง ารอบรม พื่อ
พัฒนาย ระดับราน
จา นายของชาใ ได
มาตรฐานดาน ขาภิบาล

20,000

โครง ารอบรมและ
ทัศนศึ ษาดงานของ
คณะ รรม ารชมชน

500,000

นา : 36/60

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 15:09:40

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

โครง าร ริม รางและ
พัฒนา ารดา นิน
ิจ รรม อพั มี วน
รวมรับผิดชอบตอ ังคม
พื่อ าร ารคมครอง
พิทั ษ์ ยาวชน

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวม

20,000

โครง าร ริม ราง
ศั ยภาพของ มาชิ
ภา ทศบาล

50,000

50,000

โครง ารอบรมความร
ฎ มายและระ บียบที่
ี่ยวของ ับ ารปฏิบัติ
ราช ารของผบริ าร
มาชิ ภา และ
พนั งาน จา นาที่

10,000

10,000

โครง ารอบรมนวดแผน
ไทยและนวด ทา พื่อ
ขภาพ

80,000

โครง ารอบรม พื่อ
พัฒนาย ระดับราน
จา นายของชาใ ได
มาตรฐานดาน ขาภิบาล

20,000

โครง ารอบรมและ
ทัศนศึ ษาดงานของ
คณะ รรม ารชมชน

500,000

นา : 37/60

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 15:09:40

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
โครง ารอบรมและ
บันทึ ขอต ลงความ
รวมมือ ารบริ าร
จัด ารขยะมลฝอย

แผนงานงบกลาง

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
สุข

10,000

โครง ารอบรม ง ริม
ความรและความ ขาใจ
ตามพระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและ ิ่งปล
ราง พ.ศ. 2562

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครง ารอบรม ัมมนา
คณะ รรม าร ภานั
รียนโรง รียนใน ัง ัด
ทศบาล

5,000

โครง ารอบรม ัมมนา
ชิงปฏิบัติ ารคณะ
รรม ารประ านงาน
วิชา าร ารจัด าร
ศึ ษาทองถ่น ัง ัด
ทศบาล มืองบรีรัมย์

80,000

โครง ารอบรม ัมมนา
ชิงปฏิบัติ ารและศึ ษา
ดงานพนั งานครและ
บคลา รทาง ารศึ ษา
ัง ัด ทศบาล มือง
บรีรัมย์

500,000

นา : 38/60

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 15:09:40

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

โครง ารอบรมและ
บันทึ ขอต ลงความ
รวมมือ ารบริ าร
จัด ารขยะมลฝอย
โครง ารอบรม ง ริม
ความรและความ ขาใจ
ตามพระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและ ิ่งปล
ราง พ.ศ. 2562

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวม

10,000

50,000

50,000

โครง ารอบรม ัมมนา
คณะ รรม าร ภานั
รียนโรง รียนใน ัง ัด
ทศบาล

5,000

โครง ารอบรม ัมมนา
ชิงปฏิบัติ ารคณะ
รรม ารประ านงาน
วิชา าร ารจัด าร
ศึ ษาทองถ่น ัง ัด
ทศบาล มืองบรีรัมย์

80,000

โครง ารอบรม ัมมนา
ชิงปฏิบัติ ารและศึ ษา
ดงานพนั งานครและ
บคลา รทาง ารศึ ษา
ัง ัด ทศบาล มือง
บรีรัมย์

500,000

นา : 39/60

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 15:09:40

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าใช้สอย

แผนงานงบกลาง

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
สุข

โครง ารอบรม ัมมนา
และศึ ษาดงาน ารจัด
ทาแผนพัฒนา ารศึ ษา
ของคณะ รรม ารจัด
ทาแผนพัฒนา ารศึ ษา
ของ อง ารศึ ษา ัง ัด
ทศบาล มืองบรีรัมย์

80,000

โครง ารออ ารวจผที่
อยในขาย ียภาษีแตยัง
ไมไดยื่นแบบแ ดง
ราย ารภาษี
คาบารงรั ษาและซอมแซม
งบดาเนินงาน

วั ด ครื่องแตง าย

80,000

2,860,000

5,000

35,000

วั ดยานพา นะและขน ง

ค่าวัสดุ

5,000

625,000

1,000

85,000

350,000
10,000

วั ดคอมพิว ตอร์

80,000

45,000

20,000

50,000

100,000

วั ดไฟฟ้าและวิทย

10,000

1,080,000

2,000

20,000

80,000

วั ด ชือ พลิงและ ลอลื่น

10,000

4,155,000

3,000

10,000

50,000

วั ด ีฬา

10,000

วั ด ครื่องดับ พลิง
วั ดงานบานงานครัว
วั ดวิทยาศา ตร์ รือ าร
แพทย์
คาอา าร ริม (นม)

15,000

320,000

10,000

220,000

30,000

10,000

10,000

80,000

20,000
10,161,060

นา : 40/60

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 15:09:40

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าใช้สอย

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

โครง ารอบรม ัมมนา
และศึ ษาดงาน ารจัด
ทาแผนพัฒนา ารศึ ษา
ของคณะ รรม ารจัด
ทาแผนพัฒนา ารศึ ษา
ของ อง ารศึ ษา ัง ัด
ทศบาล มืองบรีรัมย์

80,000

โครง ารออ ารวจผที่
อยในขาย ียภาษีแตยัง
ไมไดยื่นแบบแ ดง
ราย ารภาษี
คาบารงรั ษาและซอมแซม
งบดาเนินงาน

320,000

50,000

50,000

360,000

4,060,000

วั ด ครื่องแตง าย

40,000

วั ดยานพา นะและขน ง

35,000

70,000

741,000

วั ดคอมพิว ตอร์

30,000

450,000

775,000

วั ดไฟฟ้าและวิทย

10,000

45,000

1,247,000

290,000

208,000

4,726,000

วั ด ชือ พลิงและ ลอลื่น
ค่าวัสดุ

รวม

80,000

วั ด ีฬา

10,000

วั ด ครื่องดับ พลิง

250,000

วั ดงานบานงานครัว

20,000

วั ดวิทยาศา ตร์ รือ าร
แพทย์
คาอา าร ริม (นม)

250,000
80,000

695,000
120,000
10,161,060

นา : 41/60

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 15:09:40

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วั ด าร ษตร
วั ด อ ราง
ค่าวัสดุ

วั ดโฆษณาและ ผยแพร
วั ด านั งาน

แผนงานงบกลาง

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
สุข

5,000

535,000

5,000

10,000

150,000

1,310,000

10,000

10,000

15,000

40,000

2,000

130,000

45,000

60,000

90,000

80,000

วั ดอื่น
วั ด ารศึ ษา

งบดาเนินงาน

11,000

คาบริ าร ื่อ ารและโทร
คมนาคม
ค่าสาธารณูปโภค

คานาประปา คานาบาดาล

5,000

คาไฟฟ้า

110,000

1,000

75,000

4,090,000

1,000

600,000

9,000

10,000

50,000

500,000

คาบริ ารไปรษณีย์
คาบริ ารโทรศัพท์
ครภัณฑ์ านั งาน
าอีทางานปรับโชค
แบบมีพนั พิง

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

าอีทางานปรับโชคมี
พนั พิง
าอีประชม
ครื่องปรับอา าศ
ครื่องปรับอา าศ
13,000 BTU จานวน 1
ครื่อง

12,000

45,000

นา : 42/60

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 15:09:40

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

วั ด าร ษตร

ค่าวัสดุ

10,000

565,000

วั ด อ ราง

10,000

15,000

1,505,000

วั ดโฆษณาและ ผยแพร

20,000

80,000

157,000

วั ด านั งาน

35,000

850,000

1,290,000

10,000

10,000

วั ดอื่น
วั ด ารศึ ษา

งบดาเนินงาน

คาบริ าร ื่อ ารและโทร
คมนาคม
ค่าสาธารณูปโภค

รวม

11,000
282,000

292,000

คานาประปา คานาบาดาล

108,000

799,000

คาไฟฟ้า

310,000

5,001,000

คาบริ ารไปรษณีย์

100,000

100,000

100,000

229,000

14,000

14,000

คาบริ ารโทรศัพท์

10,000

3,000

ครภัณฑ์ านั งาน
าอีทางานปรับโชค
แบบมีพนั พิง

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

าอีทางานปรับโชคมี
พนั พิง
าอีประชม

4,500

4,500
65,000

65,000

ครื่องปรับอา าศ

84,600

84,600

ครื่องปรับอา าศ
13,000 BTU จานวน 1
ครื่อง

23,000

23,000

นา : 43/60

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 15:09:40

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
สุข

ครื่องปรับอา าศ
36,000 BTU จานวน 1
ครื่อง
ครื่องปรับอา าศ
36000 BTU จานวน 2
ครื่อง

94,000

ครื่องปรับอา าศ
จานวน 1 ครื่อง
ครื่องปรับอา าศขนาด
24,000 BTU จานวน 2
ครื่อง
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

64,800

ครื่องปรับอา าศขนาด
ไมนอย วา 36,000
BTU จานวน 1 ครื่อง
ครื่องปรับอา าศแบบ
แย วนชนิดแขวน

47,000

40,200

ชันวาง อ ารแบบ
ล็
ชันวาง อ าร ล็
แบบ 4 ชัน
ตบาน ลื่อนแบบ ระจ
ต ล็ แบบ 2 บาน

5,500

ต ล็ แบบ 4 ลินชั

21,000

นา : 44/60

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 15:09:40

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

ครื่องปรับอา าศ
36,000 BTU จานวน 1
ครื่อง

47,000

ครื่องปรับอา าศ
36000 BTU จานวน 2
ครื่อง
ครื่องปรับอา าศ
จานวน 1 ครื่อง

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวม

47,000

94,000

47,000

47,000

ครื่องปรับอา าศขนาด
24,000 BTU จานวน 2
ครื่อง

64,800

ครื่องปรับอา าศขนาด
ไมนอย วา 36,000
BTU จานวน 1 ครื่อง

47,000

ครื่องปรับอา าศแบบ
แย วนชนิดแขวน

40,200

ชันวาง อ ารแบบ
ล็

20,000

20,000

ชันวาง อ าร ล็
แบบ 4 ชัน

10,000

10,000

8,000

8,000

ตบาน ลื่อนแบบ ระจ
ต ล็ แบบ 2 บาน

5,500

ต ล็ แบบ 4 ลินชั

21,000

นา : 45/60

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 15:09:40

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

โต๊ะพับ 100 ตัว

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
สุข

330,000

โต๊ะพับอ น ประ งค์
ครภัณฑ์คอมพิว ตอร์
คอมพิว ตอร์ All In
One
คอมพิว ตอร์โนตบ๊ค

460,000
16,000

ครื่องคอมพิว ตอร์

23,000

ครื่องคอมพิว ตอร์โนต
บ๊ า รับงานประมวล
ผล
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครื่องคอมพิว ตอร์แบบ
พ พา (โน๊ตบ๊ค)

22,000

ครื่องคอมพิว ตอร์
า รับงานประมวล
แบบที่ 1

22,000

ครื่องคอมพิว ตอร์
า รับงานประมวลผล
ครื่องคอมพิว ตอร์
า รับงาน านั งาน
ครื่องคอมพิว ตอร์
า รับประมวลผลแบบ
ที่ 1

680,000

34,000

นา : 46/60

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 15:09:40

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

โต๊ะพับ 100 ตัว

รวม
330,000

โต๊ะพับอ น ประ งค์

50,000

50,000

ครภัณฑ์คอมพิว ตอร์
คอมพิว ตอร์ All In
One

460,000

คอมพิว ตอร์โนตบ๊ค

16,000

ครื่องคอมพิว ตอร์

23,000

ครื่องคอมพิว ตอร์โนต
บ๊ า รับงานประมวล
ผล
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

22,000

22,000

ครื่องคอมพิว ตอร์แบบ
พ พา (โน๊ตบ๊ค)

22,000

ครื่องคอมพิว ตอร์
า รับงานประมวล
แบบที่ 1

22,000

ครื่องคอมพิว ตอร์
า รับงานประมวลผล
ครื่องคอมพิว ตอร์
า รับงาน านั งาน
ครื่องคอมพิว ตอร์
า รับประมวลผลแบบ
ที่ 1

17,000

22,000

22,000

51,000

748,000

22,000

56,000

นา : 47/60

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 15:09:40

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
ครื่องพิมพ์
Multifunction

แผนงานงบกลาง

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
สุข

7,500

ครื่องพิมพ์
Multifunction แบบฉีด
มึ พรอมติดตังถัง มึ
พิมพ์
ครื่องพิมพ์
Multifuntion
ครื่องพิมพ์ชนิด ล ซอร์
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

15,000
7,800

ครื่องพิมพ์ชนิด ล ซอร์
รือชนิด LED ขาวดา
ชนิด Network แบบที่
1
ครื่องพิมพ์ชนิด ล ซอร์
รือชนิด LED ขาวดา
ชนิด Network แบบที่
1
ครื่องพิมพ์แบบฉีด มึ
พรอมติดตังถัง มึ พิมพ์
1 ครื่อง
ครื่องพิมพ์ ล ซอร์ รือ
LED ขาวดา

13,000

นา : 48/60

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 15:09:40

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

ครื่องพิมพ์
Multifunction

7,500

ครื่องพิมพ์
Multifunction แบบฉีด
มึ พรอมติดตังถัง มึ
พิมพ์

22,500

ครื่องพิมพ์
Multifuntion

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

22,500

15,000

ครื่องพิมพ์ชนิด ล ซอร์
ครื่องพิมพ์ชนิด ล ซอร์
รือชนิด LED ขาวดา
ชนิด Network แบบที่
1

รวม

7,800

8,900

8,900

ครื่องพิมพ์ชนิด ล ซอร์
รือชนิด LED ขาวดา
ชนิด Network แบบที่
1

17,800

17,800

ครื่องพิมพ์แบบฉีด มึ
พรอมติดตังถัง มึ พิมพ์
1 ครื่อง

4,300

4,300

ครื่องพิมพ์ ล ซอร์ รือ
LED ขาวดา

13,000

นา : 49/60

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 15:09:40

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
สุข

ครื่องพิมพ์ ล ซอร์ รือ
LED ขาวดา ชนิด
Network

8,900

ครื่องพิมพ์ ล ซอร์ รือ
LED ขาวดาชนิด
Network แบบที่ 1
ครื่อง ารองไฟ

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

5,000

2,500

ครื่อง ารองไฟฟ้า

2,500

โต๊ะคอมพิว ตอร์

4,000

อป รณ์ ระจาย
ัญญาณ 24 ชอง

21,000

อป รณ์ ระจาย
ัญญาณแบบไร าย

69,000

ครภัณฑ์ ารศึ ษา
ระดานไวท์บอร์ด
าอี ลค ซอร์

12,000
190,000

ครื่อง ลนบานนอย 2
ชัน 1 ชด

49,300

ชด ระดานลื่น ระตาย
พาชต 1 ชด

6,300

ชด ระดานลื่นยีราฟพา
ชต 1 ชด

6,300

นา : 50/60

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 15:09:40

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

ครื่องพิมพ์ ล ซอร์ รือ
LED ขาวดา ชนิด
Network

8,900

ครื่องพิมพ์ ล ซอร์ รือ
LED ขาวดาชนิด
Network แบบที่ 1
ครื่อง ารองไฟ
ครื่อง ารองไฟฟ้า

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวม

2,500

8,900

8,900

5,000

15,000

5,000

7,500

โต๊ะคอมพิว ตอร์

4,000

อป รณ์ ระจาย
ัญญาณ 24 ชอง

21,000

อป รณ์ ระจาย
ัญญาณแบบไร าย

69,000

ครภัณฑ์ ารศึ ษา
ระดานไวท์บอร์ด
าอี ลค ซอร์

12,000
190,000

ครื่อง ลนบานนอย 2
ชัน 1 ชด

49,300

ชด ระดานลื่น ระตาย
พาชต 1 ชด

6,300

ชด ระดานลื่นยีราฟพา
ชต 1 ชด

6,300

นา : 51/60

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 15:09:40

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบกลาง

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
สุข

ชดโต๊ะ าอีนั รียน
ระดับประถมศึ ษา

474,100

ชดโต๊ะ าอีโรงอา าร

84,000

ครภัณฑ์ อ ราง
รถแทร ตอร์ตีน ป็ด
ขนาดไมนอย วา 200
แรงมา จานวน 1 คัน

15,000,000

ครภัณฑ์งานบานงานครัว

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครื่อง รองนา RO

18,900

ครื่อง รองนา แตน ล

65,500

ครื่องตัด ญาแบบขอ
ออน

21,800

ต ย็น
ถังนา แตน ล 3 ัว
๊อ

100,000

พัดลมตังพืน า รับ
บริ ารประชาชน
จานวน 2 ตัว

10,000

ครภัณฑ์ าร ษตร
ครื่องตัด ญาแบบ ข็น

78,000

นา : 52/60

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 15:09:40

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

ชดโต๊ะ าอีนั รียน
ระดับประถมศึ ษา

474,100

ชดโต๊ะ าอีโรงอา าร

84,000

ครภัณฑ์ อ ราง
รถแทร ตอร์ตีน ป็ด
ขนาดไมนอย วา 200
แรงมา จานวน 1 คัน

15,000,000

ครภัณฑ์งานบานงานครัว

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครื่อง รองนา RO

18,900

ครื่อง รองนา แตน ล

65,500

ครื่องตัด ญาแบบขอ
ออน

21,800

ต ย็น

6,500

6,500

ถังนา แตน ล 3 ัว
๊อ

100,000

พัดลมตังพืน า รับ
บริ ารประชาชน
จานวน 2 ตัว

10,000

ครภัณฑ์ าร ษตร
ครื่องตัด ญาแบบ ข็น

78,000

นา : 53/60

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 15:09:40

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
ครื่องตัด ญาแบบ
ะพายขอแข็ง จานวน
2 คัน

แผนงานงบกลาง

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
สุข

20,000

ครื่อง บนาแบบ อย
โขง

11,000

ครภัณฑ์วิทยาศา ตร์ รือ าร
แพทย์
ลองจลทัศน์งาน อน 2
ตา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

97,500

ลองจลทัศน์ชนิด
ระบอ ค

57,000

โม ดลความ ัมพันธ์
ระ วาง ายตา

6,350

ครภัณฑ์ยานพา นะและขน
ง
รถจั รยานยนต์ จานวน
1 คัน
รถยนต์ดับ พลิงอ น
ประ งค์แบบปิคอัพ
รถยนต์บรรท ขยะมล
ฝอย ขนาด 6 ตัน
จานวน 1 คัน

2,400,000

รถยนต์บรรท นา

2,500,000

นา : 54/60

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 15:09:40

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

ครื่องตัด ญาแบบ
ะพายขอแข็ง จานวน
2 คัน

20,000

ครื่อง บนาแบบ อย
โขง

11,000

ครภัณฑ์วิทยาศา ตร์ รือ าร
แพทย์
ลองจลทัศน์งาน อน 2
ตา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

97,500

ลองจลทัศน์ชนิด
ระบอ ค

57,000

โม ดลความ ัมพันธ์
ระ วาง ายตา

6,350

ครภัณฑ์ยานพา นะและขน
ง
รถจั รยานยนต์ จานวน
1 คัน
รถยนต์ดับ พลิงอ น
ประ งค์แบบปิคอัพ

55,000
2,500,000

55,000
2,500,000

รถยนต์บรรท ขยะมล
ฝอย ขนาด 6 ตัน
จานวน 1 คัน

2,400,000

รถยนต์บรรท นา

2,500,000

นา : 55/60

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 15:09:40

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบกลาง

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
สุข

ครภัณฑ์โฆษณาและ ผยแพร
ลองถายภาพระบบ
ดิจิตอล

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครื่องมัลติมี ดียโปร จค
ตอร์ ระดับ XGA
จานวน 3 ครื่อง

88,600

จอรับภาพชนิดมอ ตอร์
ไฟฟ้า จานวน 1 ครื่อง

24,300

โทรทัศน์แอลอีดี (LED
TV) แบบ Smart TV

273,000

ครภัณฑ์ ครื่องดับ พลิง
ชดอลมิไนซ์ จานวน 2
ชด
รายจายอื่น
งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

โครง ารประ มินความ
พึงพอใจตอผล าร
ปฏิบัติงานบริ าร
ประชาชนของ ทศบาล
ประจาปี
งินอด นน ิจ ารที่ ป็น
าธารณประโยชน์

นา : 56/60

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 15:09:40

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

ครภัณฑ์โฆษณาและ ผยแพร
ลองถายภาพระบบ
ดิจิตอล

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

19,300

19,300

ครื่องมัลติมี ดียโปร จค
ตอร์ ระดับ XGA
จานวน 3 ครื่อง

88,600

จอรับภาพชนิดมอ ตอร์
ไฟฟ้า จานวน 1 ครื่อง

24,300

โทรทัศน์แอลอีดี (LED
TV) แบบ Smart TV

273,000

ครภัณฑ์ ครื่องดับ พลิง
ชดอลมิไนซ์ จานวน 2
ชด

480,000

480,000

รายจายอื่น
งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

โครง ารประ มินความ
พึงพอใจตอผล าร
ปฏิบัติงานบริ าร
ประชาชนของ ทศบาล
ประจาปี
งินอด นน ิจ ารที่ ป็น
าธารณประโยชน์

30,000

30,000

นา : 57/60

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 15:09:40

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

โครง าร นับ นนงบ
ประมาณแ คณะ
รรม ารพัฒนา ตรี
ตาบลอา ภอ มือง
บรีรัมย์

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
สุข

20,000

โครง าร นับ นนงบ
ประมาณ า รับชวย
ลือประชาชนใ ับ
านั งาน ลา าชาด
จัง วัดบรีรัมย์
งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

อด นนชมชน

360,000

งินอด นน วนราช าร
โคร าร นับ นนงบ
ประมาณ ารจัดงาน
ประ พณีขึน ขาพนมรง

20,000

โครง ารขยาย ขตระบบ
ประปา

10,000

โครง ารขยาย ขตและ
ติดตัง รือปรับปรง
ไฟฟ้า าธารณะ

10,000

นา : 58/60

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 15:09:40

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

โครง าร นับ นนงบ
ประมาณแ คณะ
รรม ารพัฒนา ตรี
ตาบลอา ภอ มือง
บรีรัมย์
โครง าร นับ นนงบ
ประมาณ า รับชวย
ลือประชาชนใ ับ
านั งาน ลา าชาด
จัง วัดบรีรัมย์
งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

อด นนชมชน

รวม

20,000

30,000

30,000

360,000

งินอด นน วนราช าร
โคร าร นับ นนงบ
ประมาณ ารจัดงาน
ประ พณีขึน ขาพนมรง

20,000

โครง ารขยาย ขตระบบ
ประปา

10,000

โครง ารขยาย ขตและ
ติดตัง รือปรับปรง
ไฟฟ้า าธารณะ

10,000

นา : 59/60

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 15:09:40

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
สุข

โครง าร งินอด นน
า รับ นับ นนอา าร
ลางวัน า รับ ถาน
ศึ ษา ัง ัด านั งาน
คณะ รรม าร าร
ศึ ษาขันพืนฐาน ( พฐ.)
รวม

8,884,000

55,049,110

7,158,720

3,195,000

962,000

73,226,680

3,337,100

16,828,100

179,572,730

นา : 60/60

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 15:09:40

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

แผนงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

โครง าร งินอด นน
า รับ นับ นนอา าร
ลางวัน า รับ ถาน
ศึ ษา ัง ัด านั งาน
คณะ รรม าร าร
ศึ ษาขันพืนฐาน ( พฐ.)
รวม

รวม

8,884,000

12,193,340

41,577,220

393,100,000

ส่วนที่ 5
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ
เทศบาลเมืองบุรีรมั ย์
อาเภอเมืองบุรีรมั ย์ จังหวัดบุรีรมั ย์

ส่วนที่ 5.1
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบุรีรมั ย์

ของ
เทศบาลเมืองบุรีรมั ย์
อาเภอเมืองบุรีรมั ย์ จังหวัดบุรีรมั ย์

- ประมาณการรายรับ

63,010,000

บาท

- ประมาณการรายจ่าย 41,195,000

บาท

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุ บาล
เทศบาลเมืองบุรีรม
ั ย์

ปี งบประมาณ 2563

ปี งบประมาณ 2564

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล

45,289,900

บาท

41,195,000 บาท

1. แผนงานการพาณิชย์
2. แผนงานงบกลาง

37,289,900
8,000,000

บาท
บาท

36,195,000 บาท
5,000,000 บาท

รายการย่องบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุ บาล
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองบุรีรม
ั ย์

จ่ายจริง
รายการ

งบประมาณ

ปี 2562

ปี 2563

+

เพิ่ม

-

ลด

รหัส
ปี 2564

1. รายจ่ายงบกลาง
ค่าชาระดอกเบีย้ เงินกู้
ค่าธรรมเนียมดอกเบีย้ ธนาคาร
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
รวมรายจ่ายงบกลาง

2,536,148

-

1,000,000
29

746,319
3,282,467

6,000,000

1,000,000
-

1,000,000
29

8,000,000

-

3,000,000

3,000,000

-

1,000,000

3,000,000

5,000,000

2.รายจ่ายประจา
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา

3,026,181

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,293,706

31

2,970,000

-

30,000

2,940,000

หมวดสาธารณู ปโภค

112,066

73

200,000

-

40,000

160,000

หมวดรายจ่ายอืน
่

187,500

220,000

-

20,000

200,000

7,190,000

-

90,000

7,100,000

รวมรายจ่ายประจา

4,619,454

3,800,000

04

3,800,000

3. รายจ่ายเพื่อการลงทุน
หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้าง

82,560

99,900

-

4,900

95,000

รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน

82,560

99,900

-

4,900

95,000

4. รายจ่ายจากกาไรสุทธิ
รายจ่ายประจา
หมวดรายจ่ายอืน
่

27,806,964

97

30,000,000

-

1,000,000

29,000,000

รวมรายจ่ายจากกาไรสุทธิ

27,806,964

97

30,000,000

-

1,000,000

29,000,000

รวมรายจ่ายทัง้ สิน
้

35,791,446

30

45,289,900

-

1,094,900

41,195,000

ยอดประมาณการรายรับ

62,051,248

68,010,000

-

5,000,000

63,010,000

รายได้สูงกว่ารายจ่าย

26,259,802

22,720,100

-

905,100

21,815,000

75
45

บัญชี

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองบุรีรม
ั ย์
หมวด/ประเภท/รายละเอียด

รับจริง
ปี 2563

ปี 2562
1. รายได้ (ยอดรวม)
- ดอกเบีย้ รับจานา
- ดอกเบีย้ เงินฝากธนาคาร
- กาไรจากการจาหน่ ายทรัพย์หลุด
- รายได้เบ็ดเตล็ด
- เงินอุดหนุน
2. เงินได้อน
ื่
กาไรสุทธิ ประจาปี 2563(รวม)
- บาเหน็จรางวัล
(20%)
- บารุงท้องถิน
่
(30%)
- ทุนดาเนินการ
(50%)

34,244,283.
30,013,540
5,713
4,224,910
120
27,806,964
27,806,964
5,561,392
8,342,089
13,903,482

78
50
28
00
00

รวมรายรับทัง้ สิน
้

62,051,248

+
+

97
97
99
49
49

38,010,000
35,000,000
10,000
3,000,000
30,000,000
30,000,000
6,000,000
9,000,000
15,000,000

75

68,010,000

งบประมาณ
เพิ่ม
ลด

ปี 2564

-

4,000,000
5,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
200,000
300,000
500,000

34,010,000
30,000,000
10,000
4,000,000
29,000,000
29,000,000
5,800,000
8,700,000
14,500,000

-

5,000,000

63,010,000

รหัส
บัญชี

ประมาณการรายรับ งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
สถานธนานุบาล เทศบาลเมืองบุรีรมั ย์
-------------------------------------------ประมาณการรายรับทัง้ สิน
้
1. หมวดรายได้

จานวน 63,010,000 บาท

แยกเป็ น

ตัง้ รับไว้รวม 34,010,000 บาท

แยกเป็ น

1.1 ประเภทดอกเบีย้ รับจานา จานวน 30,000,000- บาท ประมาณการรับโดยคานวณตัง้ รับ
จากดอกเบีย้ เงินรับจานาทีไ่ ด้รบั จริงในปี 2562 (จานวน30,013,540.50 บาท) และทีค
่ าดว่าจะได้รบั
ในปี 2563
1.2 ประเภทดอกเบีย้ เงินฝากธนาคาร จานวน 10,000 บาท โดยคานวณตัง้ รับจากดอกเบีย้
เงินฝากธนาคารทีไ่ ด้รบั จริงในปี 2562 (จานวน 5,713.28 บาท) และทีค
่ าดว่าจะได้รบั ใกล้เคียงกันในปี
2563
1.3 ประเภทกาไรจากการจาหน่ ายทรัพย์หลุด จานวน 4,000,000 บาท โดยทีใ่ นปี 2562
้
ได้รบั เป็ นจานวน 4,224,910บาท และในปี 2563 คาดว่าได้เพิม
่ ขึน
2. หมวดเงินได้อน
ื่ ตัง้ รับไว้รวม
กาไรสุทธิปี 2563 จานวน
กาหนด ประกอบด้วย
- บาเหน็จรางวัล
- บารุงท้องถิน
่
- ทุนดาเนินการ

29,000,000 บาท แยกเป็ น
29,000,000 บาท คานวณตามหลักเกณฑ์ใหม่ทส
ี่ านักงาน จ.ส.ท.
20 %
30 %
50%

ของกาไรสุทธิ
ของกาไรสุทธิ
ของกาไรสุทธิ

เป็ นเงิน
เป็ นเงิน
เป็ นเงิน

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

5,800,000 บาท
8,700,000 บาท
14,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
สถานธนานุบาล เทศบาลเมืองบุรีรมั ย์
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย์
วัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ช่วยเหลือประชาชนทีย่ ากจน ขัดสนเงินทอง เพือ
่ บรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไข
เหตุการณ์ เฉพาะหน้า ไม่ตอ
้ งไปกูย้ ืมเงินจากแหล่งเงินกูอ
้ น
ื่ ทีต
่ อ
้ งเสียดอกเบีย้ สูงกว่า
2. เพือ
่ ประโยชน์ในการควบคุม การตรวจสอบทรัพย์สน
ิ ทีไ่ ด้มาโดยการกระทาความผิดและ
สามารถติดตามตัวผูก
้ ระทาความผิดได้
3. เพือ
่ ประโยชน์ในการควบคุมการรับซื้อของโจร
4. เพือ
่ เพิม
่ ประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปของกิจการสถานธนานุ
้
บาลให้มป
ี ระสิทธิผลเพิม
่ ขึน
งานทีท
่ า
1.
2.
3.
4.

งานให้บริการประชาชน โดยรับจานาสิง่ ของ ทรัพย์สน
ิ
งานให้บริการจาหน่ ายทรัพย์หลุดจานา
งานกากับดูแลการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน เก็บรักษาเงินและรักษาทรัพย์รบ
ั จานา
งานจัดทาบัญชีประกอบการดาเนินงานกิจการสถานธนานุบาล

หน่ วยงานทีร่ บ
ั ผิดชอบ
สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบุรีรมั ย์

งบประมาณรวม 36,195,000.บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองบุรีรมั ย์
รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
แผนงานการพาณิชย์
จ่ายจากรายได้
งาน

เงินเดือน
และ
ค่าจ้างประจา

งานกิจการสถานธนานุบาล

3,800,000

รวม

3,800,000

ค่าจ้าง
ชั่วคราว

ค่าตอบแทน
ใช้สอย
และวัสดุ

-

-

ค่า
สาธารณู ปโภค

รายจ่ายอืน
่

ค่าครุภ ัณฑ์
ทีด
่ น
ิ และ
สิง่ ก่อสร้าง

2,940,000

160,000

200,000

95,000

7,195,000

2,940,000

160,000

200,000

95,000

7,195,000

รวม

หมายเหตุ

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองบุรีรมั ย์
รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
แผนงานการพาณิชย์
จ่ายจากเงินกาไรสุทธิ
งาน

เงินเดือน
และ
ค่าจ้างประจา

ค่าจ้าง
ชั่วคราว

ค่าตอบแทน
ใช้สอย
และวัสดุ

ค่า
สาธารณู ปโภค

งานกิจการสถานธนานุบาล

-

-

-

-

29,000,000

29,000,000

รวม

-

-

-

-

29,000,000

29,000,000

รายจ่ายอืน
่

ค่าครุภ ัณฑ์
ทีด
่ น
ิ และ
สิง่ ก่อสร้าง

รวม

หมายเหตุ

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
สถานธนานุบาล เทศบาลเมืองบุรีรมั ย์
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านการดาเนินงานอืน
่
แผนงานงบกลาง
วัตถุประสงค์
1. เพือ
่ บริหารจัดการชาระหนี้เงินกูจ้ ากกองทุน สถาบัน แหล่งเงินกูต
้ า่ ง ๆ ให้เป็ นไปโดยเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ
2. เพือ
่ บริหารจัดการชาระดอกเบีย้ เงินยืม เป็ นเงินช่วยเหลือบูรณะท้องถิน
่ กรณี พเิ ศษ (กรณี
เทศบาลให้สถานธนานุบาลฯ ยืมเงินฯ)
3. เพือ
่ บริหารจัดการชาระเป็ นค่าธรรมเนียมดอกเบีย้ ธนาคาร
4. เพือ
่ จ่ายเงินตามข้อผูกพัน ส่งเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็ นพนักงานสถานธนานุ
บาล ตามระเบียบหลักเกณฑ์ทก
ี่ าหนดไว้ของสานักงาน จ.ส.ท
งานทีท
่ า
1. กากับดูแลและดาเนินการชาระหนี้เงินกู้ ดอกเบีย้ ให้เป็ นไปตามสัญญาและข้อผูกพัน
ทีก
่ าหนดไว้
2. ชาระค่าธรรมเนียมดอกเบีย้ ธนาคาร เช่น กรณี เบิกเงินเกินบัญชี
3. ส่งเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็ นพนักงานสถานธนานุบาลฯ ให้สานักงาน จ.ส.ท
ตามหนังสือสั่งการทีก
่ าหนดจานวนเงินให้สง่ ทุกปี
หน่ วยงานทีร่ บ
ั ผิดชอบ
สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบุรีรมั ย์

งบประมาณรวม 5,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองบุรีรมั ย์
รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
แผนงานงบกลาง
งาน

เป็ นค่าชาระ
ดอกเบีย้ เงินกู้

เป็ นค่าธรรมเนียม
ดอกเบีย้ ธนาคาร

รายจ่าย
ตามข้อผูกพัน

เงินสารองจ่าย

งบเฉพาะการ
ช่วยเหลืองบทั่วไป

รวม

งานงบกลาง

1,000,000

3,000,000

1,000,000

-

-

5,000,000

รวม

1,000,000

3,000,000

1,000,000

-

-

5,000,000

หมายเหตุ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองบุรีรมั ย์
แผนงาน/งาน/โครงการ

ค่าจ้าง
ประจา

ค่าตอบแทน
ใช้สอย
และวัสดุ

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการสถานธนานุ บาล
ก. จ่ายจากรายได้
ข. จ่ายจากเงินกาไรสุทธิ

3,800,000
-

2,940,000
-

160,000
-

200,000
29,000,000

95,000
-

29,000,000

รวมทัง้ สิน
้

3,800,000

2,940,000

160,000

29,200,000

95,000

36,195,000

ค่า
สาธารณู ปโภค

แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง
- เงินทีง่ บเฉพาะการส่งใช้เทศบาล
- ค่าชาระดอกเบีย้ เงินกู้
- รายจ่ายตามข้อผูกพัน
- เงินสารองจ่าย
- เงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิน
่ กรณี พเิ ศษ
- ค่าธรรมเนียมดอกเบีย้ ธนาคาร
- งบเฉพาะการช่วยเหลืองบทั่วไป

รายจ่ายอืน
่

5,000,000
1,000,000
1,000,000
3,000,000
-

ค่าครุภณ
ั ฑ์
ทีด
่ น
ิ และ
สิง่ ก่อสร้าง

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รวม

7,195,000

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง
หมวด/ประเภท

จ่ายจริง
ปี 2563

ปี 2562
1. ค่าชาระดอกเบีย้ เงินกู้
2. ค่าธรรมเนียมดอกเบีย้ ธนาคาร
3. รายจ่ายตามข้อผูกพัน
- เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้น
จากการเป็ นพนักงานสถานธนานุบาล

รวมรายจ่ายงบกลาง

+
-

งบประมาณ
เพิ่ม
ลด

ปี 2564

0
2,536,148

29

1,000,000
6,000,000

-

3,000,000

1,000,000
3,000,000

746,319

00

1,000,000

-

-

1,000,000

29

8,000000

3,282,467

3,000,000

5,000,000

รหัส
บัญชี

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนงานการพาณิชย์
งบประมาณรายจ่ายประจา
งานกิจการสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองบุรรี มั ย์
(จ่ายจากรายได้)
หมวด/ประเภท

จ่ายจริง
ปี 2563

ปี 2562
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา (รวม)
ค่าจ้างประจา
-ค่าจ้างลูกจ้างประจา
-เงินประจาตาแหน่ งพนักงานฯ
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ(รวม)
ค่าตอบแทน
(รวม)
-ค่าเช่าบ้าน
-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
-เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
-ค่าอาหาร
-ค่าเบีย้ เลี้ยงจาหน่ ายทรัพย์หลุด
-เงินรางวัลเจ้าหน้าที่
*-ค่าพาหนะเหมาจ่ายนายกเทศมนตรี
-เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
-เงินสมทบเงินสะสมพนักงาน
-ค่าตอบแทนพิเศษพนักงาน
ค่าใช้สอย
(รวม)
1. รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ
-ค่าสอบบัญชี
-ค่าธรรมเนียมต่างๆ
-ค่าเบีย้ ประกัน
-ค่าจ้างเหมาบริการ
-ค่าภาษี ทด
ี่ น
ิ และสิง่ ปลูกสร้าง
-ค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรมคอม
2. รายจ่ายเพือ
่ บารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สน
ิ

3,026,181
2,929,826
2,929,826
96,355
1,293,706
793,822
30,000
24,842
25,203
185,500
22,200
95,400
84,000
9,032
287,477
30,168
359,387
221,577
40,000
1,000
11,854
155,660
3,062
10,000
57,200

31

15
15
82
33

3,800,000
3,600,000
3,600,000
200,000
2,970,000
2,080,000
50,000
200,000
500,000
350,000
30,000
200,000
150,000
40,000
360,000
200,000
580,000
180,000
60,000
20,000
30,000
50,000
10,000
10,000
250,000

+
-

+
-

+
+
-

งบประมาณ
เพิ่ม
ลด
30,000
70000
60,000
150,000
150000
40,000
50,000
-

ปี 2564
3,800,000
3,600,000
3,600,000
200,000
2,940,000
2,080,000
120,000
140,000
500,000
350,000
30,000
350,000
0
80,000
360,000
150,000
580,000
180,000
60,000
20,000
30,000
50,000
10,000
10,000
250,000

รหัส
บัญชี

หมวด/ประเภท

จ่ายจริง
ปี 2563

ปี 2562
- ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์
- ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สน
ิ อืน
่
- ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมสิง่ ก่อสร้าง
3. รายจ่ายเกีย่ วกับการรับรองและพิธีการ
- ค่ารับรอง
4. รายจ่ายทีเ่ กีย่ วเนือ
่ งกับการปฏิบตั ริ าชการ
ทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
- ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
ค่าวัสดุ
(รวม)
- ค่าวัสดุสานักงาน
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
- ค่าวัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
- ค่าวัสดุอน
ื่
หมวดค่าสาธารณู ปโภค
(รวม)
- ค่าไปรษณีย์โทรเลข
- ค่าน้าประปา
- ค่าไฟฟ้ า
- ค่าโทรศัพท์
- ค่าสือ่ สารอืน
่
หมวดรายจ่ายอืน
่
(รวม)
ค่าใช้จา่ ยฝ่ ายอานวยการ

รวมรายจ่ายประจา

54,800
2,400
0
0
80,610

100,000
50,000
100,000
30,000
30,000
120,000

80,610

120,000

140,497
110,967
3,270
0
23,360
2,900
112,066
0
4,671
93,825
8,055
5,515
187,500
187,500

16
16
73
62
11
-

310,000
200,000
10,000
10,000
80,000
10,000
200,000
10,000
20,000
140,000
20,000
10,000
220,000
220,000

4,619,454

04

7,190,000

+
-

งบประมาณ
เพิ่ม
ลด
-

ปี 2564
100,000
50,000
100,000
30,000
30,000
120,000
120,000

-

-

-

30,000
30,000
40,000
10,000
20,000
10,000
20,000
20,000

90,000

280,000
200,000
10,000
10,000
50,000
10,000
160,000
10,000
10,000
120,000
10,000
10,000
200,000
200,000

7,100,000

รหัส
บัญชี

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนงานการพาณิชย์
งบประมาณรายจ่ายเพือ
่ การลงทุน
งานกิจการสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองบุรีรมั ย์
(จ่ายจากรายได้)
หมวด/ประเภท
หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้าง (รวม)
ค่าครุภณ
ั ฑ์
(รวม)
- ค่าครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
- ค่าครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

รวมรายจ่ายเพือ
่ การลงทุน

จ่ายจริง
ปี 2562
82,560
82,560
82,560
0

82,560

ปี 2563
99,900
99,900
0
99,900

99,900

งบประมาณ
+
เพิ่ม
ลด
4,900
4,900
+
73,000
77,900

-

4,900

ปี 2564
95,000
95,000
73,000
22,000

95,000

รหัส
บัญชี

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนงานการพาณิชย์
งบประมาณรายจ่ายประจา
งานกิจการสถานธนานุบาล
เทศบาลเมืองบุรีรม
ั ย์
(จ่ายจากเงินกาไรสุทธิ)
หมวด/ประเภท

จ่ายจริง
ปี 2563

ปี 2562
หมวดรายจ่ายอืน
่
(รวม)
เงินกาไรสุทธิ ปี 2563
- บารุงท้องถิน
่
30 %
- บาเหน็จรางวัล
20 %
- เงินทุนดาเนินการ 50 %

รวมรายจ่ายประจา

+

งบประมาณ
เพิ่ม
ลด

ปี 2564

-

27,806,964
27,806,964
8,342,089
5,561,392
13,903,482

97
97
49
99
49

30,000,000
30,000,000
9,000,000
6,000,000
15,000,000

-

27,806,964

97

30,000,000

-

1,000,000
1,000,000
300,000
200,000
500,000

1,000,000

29,000,000
29,000,000
8,700,000
5,800,000
14,500,000

29,000,000

รหัส
บัญชี

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล
ประจาปี งบประมาณ 2564
เทศบาลเมืองบุรีรม
ั ย์
อาเภอเมืองบุรีรมั ย์ จังหวัดบุรีรมั ย์
รายจ่ายจาแนกตามหน่ วยงาน
หน่ วยงาน สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบุรีรมั ย์
-------------------------------------------------รายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ตัง้ ไว้รวมทัง้ สิน
้ 41,195,000 บาท แยกเป็ น
ก. จ่ายจากรายได้ ตัง้ ไว้รวม 36,195,000 บาท
1. รายจ่ายงบกลางตัง้ ไว้รวม

5,000,000 บาท แยกเป็ น

1.1 ประเภทค่าชาระดอกเบีย้ เงินกู้ ตัง้ ไว้ 1,000,000 บาท สาหรับเป็ นค่าดอกเบีย้
เงินกูท
้ ส
ี่ ถานธนานุบาลกูม
้ าเพือ
่ ใช้จา่ ยเป็ นเงินทุนหมุนเวียนรับจานา สาหรับการชาระหนี้เงินต้นใช้วธิ ีทางการ
บัญชี (ปรากฏตามแผนงานงบกลาง) กูเ้ งินกองทุน ก.บ.ท ฯลฯ
1.2 ประเภทค่าธรรมเนียมดอกเบีย้ ธนาคาร ตัง้ ไว้ 3,000,000 บาท สาหรับจ่าย เป็ น
ค่าธรรมเนียมดอกเบีย้ ธนาคาร กรณี ทส
ี่ ถานธนานุบาลเบิกเงินเกินบัญชีธนาคาร เพือ
่ ใช้เป็ นทุนหมุนเวียนรับ
จานา ตัง้ จ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนงานงบกลาง)
1.3 ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน ส่งเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็ นพนักงาน
สถานธนานุบาล ตัง้ ไว้จานวนเงิน 1,000,000 บาท สาหรับจ่าย ส่งสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็ น
พนักงานสถานธนานุบาลในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปี งบประมาณทีล่ ว่ งมา ให้สานักงาน จ.ส.ท (ปรากฏ
ตามแผนงานงบกลาง)
2. รายจ่ายประจา ตัง้ ไว้รวม 7,195,000 บาท แยกเป็ น
2.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา ตัง้ ไว้รวม 3,800,000 บาท
2.1.1 ค่าจ้างประจา ตัง้ ไว้ 3,800,000 บาท
(1) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจา ตัง้ ไว้ 3,600,000 บาท สาหรับจ่ายเป็ นเงินค่าจ้าง
และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจาปี ให้พนักงานสถานธนานุบาล ตามอัตราทีส
่ านักงาน จ.ส.ท กาหนด จานวน 9
อัตรา ตัง้ จ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์)
(2) ประเภทเงินประจาตาแหน่ งพนักงานสถานธนานุบาล ตัง้ ไว้ 200,000 บาท
สาหรับจ่ายให้พนักงานฝ่ ายบริหาร ผูจ้ ดั การเขตและผูช
้ ่วยผูจ้ ดั การฯ ตามระเบียบกาหนด(ปรากฏตามแผนงาน
การพาณิชย์)
2.2 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตัง้ ไว้รวม 2,940,000.บาท
2.2.1 ค่าตอบแทน ตัง้ ไว้รวม 2,080,000 บาท
(1) ประเภทค่าเช่าบ้าน ตัง้ ไว้ 120,000 บาท สาหรับจ่ายเป็ นค่าเช่าบ้านให้กบั พนักงาน
สถานธนานุบาลผูม
้ ส
ี ท
ิ ธิได้รบ
ั ค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบของทางราชการ ตัง้ จ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนงาน
การพาณิชย์)
(2) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตัง้ ไว้ 140,000 บาท สาหรับจ่ายเป็ นเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสถานธนานุบาล ตามระเบียบของทางราชการ ตัง้ จ่ายจากรายได้
(ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์)
(3) ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตัง้ ไว้ 500,000 บาท สาหรับจ่ายเป็ นเงิน
ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานสถานธนานุบาล ตามระเบียบของทางราชการ ตัง้ จ่ายจากรายได้
(ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์)
(4) ประเภทค่าอาหาร ตัง้ ไว้ 350,000 บาท สาหรับจ่ายเป็ นค่าอาหารประจาวันทาการให้
พนักงานสถานธนานุบาล ตามระเบียบของทางราชการ ตัง้ จ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์)

(5) ประเภทค่าเบีย้ เลี้ยงจาหน่ ายทรัพย์หลุด ตัง้ ไว้ 30,000 บาท สาหรับจ่ายเป็ นเบีย้ เลี้ยง
ให้กบั คณะกรรมการและเจ้าหน้าทีท
่ ม
ี่ าปฏิบตั งิ าน ในการจาหน่ ายทรัพย์ หลุดจานา ตามระเบียบและอัตราทีท
่ าง
ราชการกาหนด ตัง้ จ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์)
(6) ประเภทเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ ตัง้ ไว้ 350,000 บาท สาหรับจ่ายเป็ นเงินรางวัลให้กบั
ผูต
้ รวจการสถานธนานุบาล(ปลัดเทศบาล) หรือผูท
้ ไี่ ด้รบ
ั แต่งตัง้ หรือมอบหมายให้ปฏิบตั ห
ิ น้าทีแ
่ ทนผูต
้ รวจการ
สถานธนานุบาลตลอดจนจ่ายให้กบั คณะกรรมการและพนักงานของสถานธนานุบาลในการปฏิบตั งิ านตรวจทรัพย์
รับจานาคงเหลือตามระเบียบและอัตราทีท
่ างราชการกาหนด ตัง้ จ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการ
พาณิชย์) ตามหนังสือสานักงาน จ.ส.ท วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 รายการเงินตอบแทนผูบ
้ ริหารให้
ค่าตอบแทน นายกเทศมนตรีตง้ ั ในเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ ตัง้ แต่วน
ั ที่ 1 ตุลาคม 2563
(7) ประเภทเงินเพิม
่ ค่าครองชีพชั่วคราว ตัง้ ไว้ 80,000 บาท สาหรับจ่ายให้
พนักงานสถานธนานุบาลตามระเบียบกาหนด
(8) ประเภทเงินสมทบเงินสะสมพนักงาน ตัง้ ไว้ 360,000 บาท สาหรับจ่าย
สมทบเป็ นเงินสะสมของพนักงานสถานธนานุบาล ตามระเบียบของทางราชการ ตัง้ จ่ายจากรายได้
(ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์)
(9) ประเภทค่าตอบแทนพิเศษพนักงาน ตัง้ ไว้ 150,000 บาท สาหรับจ่ายให้พนักงาน
สถานธนานุบาลทีเ่ งินเดือนเต็มขัน
้ ตามระเบียบกาหนด
2.2.2. ค่าใช้สอย ตัง้ ไว้รวม 580,000 บาท
(1) ประเภทรายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ ตัง้ ไว้ 180,000 บาท ตัง้ จ่ายจากรายได้
สาหรับถัวจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยต่างๆ ตามลักษณะ ดังนี้
- ค่าสอบบัญชี 60,000 บาท สาหรับจ่ายให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินในการ
ตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของสถานธนานุบาล โดยกาหนดตามชัน
้ ของสถานธนานุบาลฯ
-ค่าธรรมเนียมต่างๆ 20,000 บาท สาหรับเป็ นค่าธรรมเนียมต่างๆ ประกอบการ
ปฏิบ ัติงานของสถานธนานุบาล เช่น ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตัง้ สถานธนานุบาลฯลฯ
-ค่าเบีย้ ประกัน 30,000 บาท สาหรับจ่ายเป็ นค่าเบีย้ ประกันภัย ประกันอัคคีภยั ทรัพย์สน
ิ ที่
รับจานาของสถานธนานุบาลฯ
-ค่าจ้างเหมาบริการ 50,000 บาท สาหรับจ่ายเป็ นค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอกให้ทาการ
ใดๆ ในกิจการของสถานธนานุบาลฯ
-ค่าภาษี ทด
ี่ น
ิ และสิง่ ปลูกสร้าง 10,000 บาท สาหรับจ่ายเป็ นค่าภาษี ทด
ี่ น
ิ และสิง่ ปลูกสร้าง
-ค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรมคอมฯ 10,000 บาท ตัง้ ไว้จา่ ยสาหรับงานคอมพิวเตอร์
ปรับปรุงและรักษาโปรแกรมระบบงานต่างฯ เพือ
่ ใช้งานสถานธนานุบาลฯ
(2) ประเภทรายจ่ายเพือ
่ บารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สน
ิ ตัง้ ไว้ 250,000 บาท
ตัง้ จ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์) สาหรับจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการซ่อมแซมและบารุงรักษา
ทรัพย์สน
ิ ทีช
่ ารุดทรุดโทรมเสือ่ มสภาพตามลักษณะดังนี้
- ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์ เช่น อุปกรณ์ เครือ
่ งมือเครือ
่ งใช้ในการปฏิบตั งิ านทีเ่ ป็ น
ครุภ ัณฑ์ จานวน 100,000 บาท
- ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สน
ิ อืน
่ ๆ เช่น อุปกรณ์ การปฏิบตั งิ านทีเ่ ป็ นวัสดุทรัพย์สน
ิ ที่
หลุดจานา หรือทรัพย์สน
ิ ประเภทอืน
่ จานวน 50,000 บาท
- ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมสิง่ ก่อสร้าง เช่น อาคารสานักงานสถานธนานุบาลทีช
่ ารุด ทรุด
โทรมและจาเป็ นเร่งด่วนเพือ
่ ให้ใช้งานได้ ฯลฯ จานวน 100,000 บาท
(3) รายจ่ายเกีย่ วกับการรับรองและพิธีการ ตัง้ ไว้ 30,000 บาท ตัง้ จ่ายจากรายได้ (ปรากฏ
ตามแผนงานการพาณิชย์) สาหรับเป็ นค่าใช้จา่ ยตามลักษณะดังนี้
- ค่ารับรอง จานวน 30,000 บาท สาหรับเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดเลี้ยงรับรองบุคคล คณะ
บุคคลทีม
่ าตรวจงาน การนิเทศงาน หรือตรวจเยีย่ มกิจการสถานธนานุบาลฯ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม

วันสถาปนาสถานธนานุบาลฯ
(4) ประเภทรายจ่ายทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ ตัง้ ไว้
120,000 บาท ตัง้ จ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์) สาหรับเป็ นค่าใช้จา่ ยตามลักษณะดังนี้
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ 120,000 บาท สาหรับเป็ นเบีย้ เลี้ยง ค่าเช่าทีพ
่ กั ค่าพาหนะ
และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั ริ าชการในการเดินทางไปราชการทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
เพือ
่ เดินทางไปราชการและศึกษาดูงานของพนักงานสถานธนานุบาล ตลอดจนค่าขนย้ายครอบครัวสัมภาระของ
พนักงานทีโ่ อนย้าย ฯลฯ
2.2.3 ค่าวัสดุ ตัง้ ไว้รวม 280,000 บาท ประกอบด้วย
(1) ประเภทค่าวัสดุสานักงาน ตัง้ ไว้ 200,000 บาท สาหรับเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุอป
ุ กรณ์ การ
ปฏิบ ัติงานสานักงานของสถานธนานุบาล เช่น เครือ
่ งเขียน แบบพิมพ์ตา่ งๆ ตัง้ จ่ายจากรายได้ (ปรากฏตาม
แผนงานการพาณิชย์)
(2) ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตัง้ ไว้ 10,000 บาท สาหรับเป็ นค่าจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์ ตา่ งๆ ใช้ในการปฏิบตั งิ านของสถานธนานุบาล เช่น อุปกรณ์ ทาความสะอาด แก้วน้า จานรอง
กระติกน้าร้อนฯลฯ ตัง้ จ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์)
(3) ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ ตัง้ ไว้ 10,000 บาท สาหรับเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุอป
ุ กรณ์
ไฟฟ้ าและวิทยุใช้ในกิจการของสถานธนานุบาล เช่น หลอดไฟ สายไฟ ปลัก
๊ ไฟ ฯลฯ ตัง้ จ่ายจากรายได้
(ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์)
(4) ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตัง้ ไว้ 50,000 บาท สาหรับเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
เครือ
่ งคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล ฯลฯ (ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์)
(5) ประเภทค่าวัสดุอน
ื่ ๆ ตัง้ ไว้ 10,000 บาท สาหรับเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ทไี่ ม่สามารถ
จัดเข้าพวกเข้าลักษณะวัสดุประเภทใดประเภทหนึ่งได้ใช้ในกิจการของสถานธนานุบาล ตัง้ จ่ายจากรายได้
(ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์)
2.3 หมวดค่าสาธารณู ปโภค ตัง้ ไว้รวม 160,000 บาท ประกอบด้วย
(1) ประเภทค่าไปรษณี ย์โทรเลข ตัง้ ไว้ 10,000 บาท สาหรับเป็ นค่าจัดส่งหรือซื้อดวงตรา
ไปรษณี ย์กรสาหรับจัดส่งเอกสารทางไปรษณี ย์ของสถานธนานุบาล ตัง้ จ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการ
พาณิชย์)
(2) ประเภทค่าน้าประปา ตัง้ ไว้ 10,000 บาท สาหรับจ่ายเป็ นค่าน้าประปาหรือค่าบารุงรักษา
มาตรวัดน้าประปาทีต
่ ด
ิ ตัง้ ไว้เพือ
่ การใช้งานในกิจการสถานธนานุบาล ตัง้ จ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนงาน
การพาณิชย์)
(3) ประเภทค่าไฟฟ้ า ตัง้ ไว้ 120,000 บาท สาหรับจ่ายค่าไฟฟ้ าตลอดจนค่าบารุงรักษามิเตอร์
ไฟฟ้ าทีต
่ ด
ิ ตัง้ ไว้ใช้งานในกิจการของสถานธนานุบาลตัง้ จ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์)
(4) ประเภทค่าโทรศัพท์ ตัง้ ไว้ 10,000 บาท สาหรับจ่ายเป็ นค่าโทรศัพท์ทต
ี่ ด
ิ ตัง้ ไว้เพือ
่ การใช้
งานในกิจการของสถานธนานุบาล ตัง้ จ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์)
(5) ประเภทค่าสือ่ สารและงานประชาสัมพันธ์ ตัง้ ไว้ 10,000 บาท สาหรับจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ย
บริการสือ
่ สารและประชาสัมพันธ์ เช่น ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์งานสถานธนานุบาล ค่าใช้จา่ ยในการสือ่ สาร
อืน
่ ฯ เพือ
่ ประชาสัมพันธ์งานของสถานธนานุบาลและงานติดต่อสือ
่ สาร ตัง้ จ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนการ
พาณิชย์)
2.4 หมวดรายจ่ายอืน
่ ตัง้ ไว้รวม 200,000 บาท สาหรับจ่ายให้กบั สานักงาน จ.ส.ท เป็ นค่าใช้จา่ ยของฝ่ าย
อานวยการตามทีส
่ านักงาน จ.ส.ท กาหนดไว้ ตัง้ จ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์)
3. หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้าง ตัง้ ไว้รวม 95,000 บาท ใช้งบประมาณสถานธนานุบาลฯ
1.เครือ
่ งพิมพ์ชนิด DOT Matrix Printer แบบ แคร่สน
้ ั 1 เครือ
่ ง จานวนเงิน 22,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อเครือ
่ งพิมพ์ ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สน
้ ั จานวน 1 เครือ
่ ง

รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
กระทรวงดิจท
ิ ลั เพือ
่ เศรษฐกิจและสังคม
2. เครือ
่ งปั้มน้า จานวน 1 เครือ
่ ง เงิน 10,000 บาท
ปั้มน้าแบบอัตโนมัตริ องรับการใช้น้าพร้อมกันหลายจุดขนาด 350 วัต แรงดัน 4.0
3. ถังเก็บน้า จานวน 2 ถัง เงิน 20,000 บาท
ถังเก็บน้าขนาด 1,500 ลิตร
4. ตูเ้ ซฟจานวน 1 ตู้ จานวนเงิน 43,000 บาท
ตูน
้ ิรภัยเก็บทรัพย์สน
ิ มีคา่ จานวน 1 ตู้
ภายนอกตู้ ขนาดกว้าง x
x สูง W 59.0xD60.0xH 93.6 CM
ภายในตู้ ขนาด W45.0xD35.5xH72.0 CM ขนาดน้าหนัก 190 กิโลกรัม
มีลน
ิ้ ชักพร้อมกุญแจล็อก และแผ่นชัน
้ 1 แผ่น มี 2 กุญแจ 1 รหัส
4. รายจ่ายกาไรสุทธิ ตัง้ ไว้รวม 29,000,000 บาท
1. หมวดรายจ่ายอืน
่
ตัง้ ไว้
29,000,000 บาท
เงินกาไรสุทธิ ปี 2563 ตัง้ ไว้ จานวน 29,000,000 บาท
บาเหน็จรางวัลร้อยละ 20 ของกาไรสุทธิ จานวนเงิน 5,800,000 บาท
บารุงท้องถิน
่ ร้อยละ
30 ของกาไรสุทธิ จานวนเงิน 8,700,000 บาท
ทุนดาเนินการร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิ จานวนเงิน 14,500,000 บาท
...............................................................

