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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป   ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 

อําเภอเมืองบุรีรัมย์    จังหวัดบุรีรัมย์ 
รายจ่ายจําแนกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน    กองวิชาการและแผนงาน 
------------------------------------------- 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น    ตั้งไว้รวม   3,136,500   บาท 
1.   รายจ่ายประจํา     ตั้งไว้รวม   3,116,500   บาท   แยกเป็น 

1.1   หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา   ตั้งไว้รวม   1,276,900    บาท   ประกอบด้วย 
1.1.1   เงินเดือน   ตั้งไว้   1,113,600   บาท 

 1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน     ตั้งไว้     954,000      บาท    สําหรับจ่ายเป็นเงินเดือน
และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้กับพนักงานเทศบาลในสังกัดส่วนต่างๆ ของกองวิชาการและแผนงาน   
จํานวน   4   อัตรา    ตั้งจ่ายจากรายได้   ปรากฏตามแผนงานต่างๆ ดังนี้ 
                         *  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (งานบริหารท่ัวไป   614,000   บาท) 
                         *  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (งานวางแผนสถิติและวิชาการ  340,000  บาท)  
 2) ประเภทเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร   ตั้งไว้   67,200 บาท สําหรับจ่ายเป็นเงิน
ประจําตําแหนง่ของผู้บริหารสําหรับพนักงานสายผู้บริหาร สังกัดกองวิชาการและแผนงาน ตั้งจ่ายจากรายได้   
ปรากฏตามแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป) 
 3) ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆ   ตั้งไว้ 92,400 บาท สําหรับจ่ายเปน็เงินเพ่ิมค่าตอบแทนใน
ลักษณะต่างๆ ตามอัตราท่ีกฎหมาย/ระเบียบกําหนด   ประกอบด้วย 
      -  เงินเพ่ิมค่าตอบแทนผู้บริหาร  สําหรับพนักงานผู้ได้รับเงินประจําตําแหน่ง  ตั้งไว้  
67,200  บาท  สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน  สําหรับพนักงานสังกัดกองวิชาการและแผนงาน  ท่ี
ได้รับเงินประจําตําแหน่ง  ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง่ ซึ่งมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน
เป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่งท่ีได้รับอยู่เดิม   ตั้งจ่ายจากรายได ้   ปรากฏตามแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป   (งานบริหารท่ัวไป) 

 -   เงินเพ่ิมตามคุณวุฒ ิ ตั้งไว้  25,200   บาท   สําหรับจ่ายเป็นเงินท่ีปรับเพ่ิมสําหรับ
คุณวุฒิ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรอง  ว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งท่ีได้รับแต่งตั้ง  สําหรับจ่ายเป็นเงินท่ีปรับเพ่ิมสําหรับคุณวุฒิท่ี ก.พ. หรือคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งท่ีได้รับแต่งตั้งสําหรับผู้ได้รับการ
บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล ตามระเบียบของทางราชการ  สําหรับพนักงานสังกัดกองวิชาการ
และแผนงาน ตั้งจ่ายจากรายได ้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานท่ัวไป  (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)    

1.1.2   ค่าจ้างประจํา   ตั้งไว้   163,300   บาท 
1) ประเภทค่าจา้งลูกจ้างประจํา ตั้งไว้ 157,000 บาท สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงิน

ปรับปรุงค่าจ้างประจําปีให้กับลูกจ้างประจําในส่วนของกองวิชาการและแผนงาน ตั้งจ่ายจากรายได ้ ปรากฏ
ตามแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป)  

2)  ประเภทเงินเพ่ิมต่าง ๆ    ตั้งไว้    6,300   บาท    สาํหรับเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ
ของลูกจ้างประจําในลักษณะต่าง ๆ   ตามอัตราท่ีกฎหมาย/ระเบียบกําหนด   ประกอบด้วย    



    -  เงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจํา   ตั้งไว้   6,300   บาท   สําหรับจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจําผู้สมควรได้รับเลื่อนข้ันค่าจ้าง      แต่เป็นผู้ได้รับค่าจ้างเต็มถึงข้ันสูงสุด 
ตามระเบียบของทางราชการ  ตั้งจ่ายจากรายได ้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานท่ัวไป  (งานบริหารท่ัวไป) 

       1.2   หมวดค่าจ้างช่ัวคราว    ตั้งไว้รวม   234,000   บาท  
1) ประเภทเงินเดือนหรือเงินท่ีจ่ายเพ่ิมให้แก่พนักงานจ้าง   ตัง้ไว้   234,000   บาท   

สําหรับจ่ายเป็นเงินเดือนหรือค่าจ้างท่ีจ่ายเพ่ิมให้แก่พนักงานจ้างในลักษณะต่าง ๆ         ตามอัตราท่ี
กฎหมาย / ระเบียบกําหนด   ประกอบด้วย   
 -  เงินเดือนพนักงานจ้าง   ตั้งไว้  198,000   บาท   สําหรับจ่ายเป็นเงินเดือนหรือ
ค่าจ้างของพนักงานจ้างในสังกัดส่วนงานต่าง ๆ ของกองวิชาการและแผนงาน   ตั้งจ่ายจากรายได ้  ปรากฏ
ตามแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป)    
 -   เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง    ตั้งไว้   36,000   บาท   สําหรับ
จ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้พนักงานจ้างในสังกัดส่วนงานต่าง ๆ   ของกองวิชาการและแผนงาน     
ตั้งจ่ายจากรายได ้  ปรากฏตามแผนงาน (งานบริหารท่ัวไป)    

1.3   หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   ตั้งไว้รวม   1,565,600   บาท   ประกอบด้วย        
1.3.1   ค่าตอบแทน   ตั้งไว้   237,600   บาท 

1) ประเภทค่าเบี้ยประชุม    ตั้งไว้   10,000    บาท     สําหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม
ให้กับคณะกรรมการต่าง ๆ เก่ียวกับการวางแผนพัฒนาเทศบาล เช่น คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล       
ตามระเบียบของทางราชการ     ตั้งจ่ายจากรายได ้  ปรากฏตามแผนงานบริหารท่ัวไป   (งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ) 

2) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   ตั้งไว้     60,000      บาท   
สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือค่าอาหารทําการนอกเวลาให้กับผู้ท่ี
ได้รับคําสั่งให้มาปฏิบัติงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการ    อันเป็นภารกิจหน้าท่ีของกองวิชาการและแผนงาน     
ตามระเบียบของทางราชการ   ตั้งจ่ายจากรายได ้  ปรากฏตามแผนงานต่าง ๆ ดังนี้  
                         *  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (งานบริหารท่ัวไป   30,000   บาท) 
                         *  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (งานวางแผนสถิติและวิชาการ  30,000  บาท)  

3) ประเภทค่าเช่าบ้าน     ตั้งไว้    57,600 บาท    สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับ
พนักงานในส่วนกองวิชาการและแผนงานผู้มีสิทธิตามระเบียบของทางราชการ   ตั้งจ่ายจากรายได ้  ปรากฏ
ตามแผนงานบริหารงานท่ัวไป   (งานวางแผนสถิติและวิชาการ) 

4) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 60,000 บาท สําหรับจ่ายเป็นเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างในส่วนกองวิชาการและแผนงาน ผู้มีสิทธิตาม
ระเบียบของทางราชการ   ตั้งจ่ายจากรายได ้  ปรากฏตามแผนงานต่าง ๆ ดังนี้  
                         *  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (งานบริหารท่ัวไป   30,000   บาท) 
                         *  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (งานวางแผนสถิติและวิชาการ  30,000  บาท)  

5) ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล    ตั้งไว้   50,000   บาท    สําหรับจ่ายเป็น
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานเทศบาลและลูกจา้งในส่วนกองวิชาการและแผนงาน ผู้มีสิทธิ
ตามระเบียบของทางราชการ   ตั้งจ่ายจากรายได ้  ปรากฏตามแผนงานต่าง ๆ ดังนี้  
                         *  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (งานบริหารท่ัวไป   20,000   บาท) 
                         *  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (งานวางแผนสถิติและวิชาการ  30,000  บาท)  



1.3.2   ค่าใช้สอย    ตั้งไว้    985,000   บาท 
1) ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ   ตั้งไว้   665,000   บาท      สําหรับเป็น

ค่าใช้จ่ายลักษณะต่างๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการในการปฏิบัติงานของกองวิชาการและแผนงาน  เช่น    ค่าจา้ง
พิมพ์เอกสาร   เข้าปกเย็บเล่มเอกสารแผนพัฒนา    งบประมาณรายจ่ายประจําปี    ค่าจ้างพิมพ์และเข้า
เล่มเอกสาร/หนังสือรายงานกิจการเทศบาลประจําปี       เอกสาร/แผ่นพับแนะนําเทศบาลและการติดต่อ
งานเทศบาล/หรือเอกสารประชาสัมพันธ์อ่ืนๆ  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 
ค่าบอกรับเอกสาร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา 
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการดําเนินคดีต่างๆ  เช่น  ค่าคัดสําเนา  ค่ารับรองสําเนาเอกสารต่างๆ   
เงินรางวัล    ค่าจ้างทนาย   เป็นต้น   

 ตั้งจ่ายจากรายได ้  ปรากฏตามแผนงานต่าง ๆ ดังนี้  
                         *  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (งานบริหารท่ัวไป  600,000   บาท) 
                         *  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (งานวางแผนสถิติและวิชาการ  65,000  บาท)  

2) ประเภทรายจ่ายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน       ตั้งไว้   140,000   บาท    
สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือบํารุงรักษาทรัพย์สินท่ีชํารุดเสียหายหรือเสื่อมสภาพท่ีอยู่ในความ
ดูแลรับผิดชอบของกองวิชาการและแผนงาน      ท้ังในส่วนท่ีเป็นครุภัณฑ์   เช่น   เครื่องเสียง   เครื่อง
คอมพิวเตอร์   เครื่องพิมพ์ดีด อุปกรณ์เสียงตามสาย ฯลฯ สิ่งก่อสรา้ง เช่น หอกระจายข่าว ฯลฯ และ
ทรัพย์สิน เช่น วัสดุอุปกรณ์ปฏิบัติงานต่างๆ   ตั้งจ่ายจากรายได ้  ปรากฏตามแผนงานต่างๆ ดังนี้  
                         *  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (งานบริหารท่ัวไป  100,000   บาท) 
                         *  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (งานวางแผนสถิติและวิชาการ  40,000  บาท)  
                      3) ประเภทรายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 120,000 บาท สําหรับเป็น
ค่าใช้จ่าย   ดังนี ้

   -   ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดประชุมประชาคมเมืองเพ่ือทบทวนและปรับปรุง
แผนพัฒนาเทศบาล  ตั้งไว้   60,000    บาท   สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมประชาคมเมือง   
เพ่ือระดมความเห็น รับฟังปัญหา ความต้องการจากประชาชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการทบทวน   
และปรับปรุงแผนพัฒนาเทศบาล     ตั้งจ่ายจากรายได ้  ปรากฏตามแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งาน
วางแผนสถิติและวิชาการ) (โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล    ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง   การ
บริหารและการบริการประชาชน)  

  -   ค่าใช้จ่ายตามโครงการให้คําปรึกษาเรื่องกฎหมายแก่ประชาชนในเขตเทศบาล   
ตั้งไว้  10,000  บาท    สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการให้คําปรึกษาข้อกฎหมายแก่ประชาชนในเขตเทศบาล 
จัดทําคู่มือ แผ่นพับความรู้ในข้อกฎหมายเบื้องต้น เพ่ือเผยแพร่ให้กับประชาชนในเขตเทศบาล   ตั้งจ่ายจาก
รายได ้  ปรากฏตามแผนงานบริหารงานท่ัวไป  (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)   (โครงการตามแผนพัฒนา
เทศบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน)  

 - ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเวที “สภาเมือง” ตั้งไว้ 50,000 บาท สําหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีสภาเมือง เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนการพัฒนา ใน
การร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมกําหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถ่ิน ตั้งจ่ายจากรายได ้ ปรากฏตาม
แผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ) (โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตร์
การพัฒนาสังคม ความม่ันคงของมนุษย์และความเข้มแข็งของชุมชน)  

 
 



4) ประเภทรายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
ตั้งไว้    60,000   บาท     สาํหรับเปน็ค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี ้

 - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร  ตั้งไว้  60,000  บาท  
สําหรับเป็นค่าใช้จ่าย  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าเช่าท่ีพัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเก่ียวกับภารกิจหน้าท่ีของกองวิชาการ
และแผนงาน   ตั้งจ่ายจากรายได ้ (สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ี)  ปรากฏตามแผนงานต่าง ๆ ดังนี้  
                         *  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (งานบริหารท่ัวไป  30,000   บาท) 
                         *  แผนงานบรหิารงานท่ัวไป  (งานวางแผนสถิติและวิชาการ  30,000  บาท)   

1.3.3   ค่าวัสดุ   ตั้งไว้   343,000   บาท 
1) ประเภทค่าวัสดุสํานักงาน    ตั้งไว้   45,000   บาท     สําหรับเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ

อุปกรณ์ปฏิบัติงานสํานักงานในส่วนกองวิชาการและแผนงาน   เช่น   กระดาษไข   กระดาษโรเนียว    แบบ
พิมพ์   เครื่องเขียน เครื่องเย็บกระดาษ แฟ้ม ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏตามแผนงานต่าง 
ๆ ดังนี ้ 
                         *  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (งานบริหารท่ัวไป  15,000   บาท) 
                         *  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (งานวางแผนสถิติและวิชาการ  30,000  บาท)  

2) ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   ตั้งไว้    41,000   บาท     สําหรับเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ ใช้ในการปฏิบัติงานหรือทดแทนของเดิมท่ีชํารุดในส่วนงานท่ีรับผิดชอบของ
กองวิชาการและแผนงาน   เช่น อุปกรณ์เครื่องเสียงตามสาย สายไฟ ปลั๊กไฟ หลอดวิทยุ ลําโพง ไมโครโฟน      
หัวแร้งไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า   ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   ปรากฏตามแผนงานต่าง ๆ ดังนี้  
                         *  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (งานบริหารท่ัวไป   40,000   บาท) 
                         *  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (งานวางแผนสถิติและวิชาการ  1,000  บาท)  

3) ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว   ตั้งไว้   7,000   บาท      สําหรับเป็นค่าจัดซื้อ
วัสดุจําพวก แปรง   ไม้กวาด   แก้วน้ํา   น้ําสะอาดสําหรับดื่ม   กระติกน้ํา   กาต้มน้ํา ฯลฯ    ในกิจการของ
กองวิชาการและแผนงาน   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   ปรากฏตามแผนงานบริหารงานท่ัวไป   (งาน
บริหารท่ัวไป) 

4) ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง   ตั้งไว้   40,000   บาท   สําหรับเป็นค่า
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ ชิ้นส่วนรถยนต์ ยานพาหนะของกองวิชาการและแผนงาน   เช่น ยางรถยนต์   
แบตเตอรี่   น้ํามันเบรก   แม่แรง   ประแจเลื่อน ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   ปรากฏตามแผนงาน
ต่าง ๆ ดังนี้  
                         *  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (งานบริหารท่ัวไป   10,000   บาท) 
                         *  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (งานวางแผนสถิติและวิชาการ  30,000  บาท)  

5) ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   ตั้งไว้    45,000   บาท   สําหรับเป็นค่าจัดซื้อ
น้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหล่อลื่นต่าง ๆ ใช้กับรถยนต์หรือยานพาหนะท่ีอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกอง
วิชาการและแผนงาน    ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   ปรากฏตามแผนงานต่าง ๆ ดังนี้  
                         *  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (งานบริหารท่ัวไป   35,000   บาท) 
                         *  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (งานวางแผนสถิติและวิชาการ  10,000  บาท)  

6) ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่      ตั้งไว้    65,000    บาท       สําหรับเป็นค่า
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้เพ่ือการเผยแพร่โฆษณาและประชาสัมพันธ์กิจการของเทศบาลหรือใช้ในการปฏิบัติงาน



ของกองวิชาการและแผนงาน   เช่น ไม้อัด   กระดาษโปสเตอร์   สี   พู่กัน   ฟิล์ม ล้างอัดขยาย แถบ
บันทึกเสียงและภาพ    เลนส์ซูมอุปกรณ์กล้องถ่ายภาพ   ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   ปรากฏตาม
แผนงานต่าง ๆ ดังนี้  
                         *  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (งานบริหารท่ัวไป   60,000   บาท) 
                         *  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (งานวางแผนสถิติและวิชาการ  5,000  บาท)  

7) ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 100,000 บาท สําหรับเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้เพ่ือการปฏิบัติงานของกองวิชาการและแผนงาน เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
เม้าส์ คีย์บอร์ด เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ แถบพิมพ์ แผน่ดิสก์ ฯลฯ    ตัง้จ่ายจากเงินอุดหนุน
ท่ัวไป    ปรากฏตามแผนงานต่าง ๆ ดังนี้  
                         *  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (งานบริหารท่ัวไป   65,000   บาท) 
                         *  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (งานวางแผนสถิติและวิชาการ  35,000  บาท)  

1.4   หมวดค่าสาธารณูปโภค    ตั้งไว้รวม   40,000   บาท    ประกอบด้วย 
1) ประเภทค่าไฟฟ้า   ตั้งไว้   40,000    บาท   สําหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าตลอดจน

ค่าบํารุงรักษามิเตอร์ไฟฟ้าเสียงตามสายตามจุดต่าง ๆ ในเขตเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป    
ปรากฏตามแผนงานบริหารงานท่ัวไป    (งานบริหารท่ัวไป) 

2.   รายจ่ายเพื่อการลงทุน   ตั้งไว้รวม   20,000   บาท   แยกเป็น 
2.1   หมวดค่าครภุัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   ตั้งไว้   20,000   บาท   ประกอบด้วย 
     2.1.1   ค่าครุภัณฑ์   ตั้งไว้ 20,000 บาท   

 1)  ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่   ตั้งไว้ 20,000 บาท   
 -   สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ  เครื่องควบคุมเสียง (MIXEZ) ท่ีมีช่องรับสัญญาณ   
24 ช่อง  มีช่องสําหรับรับสัญญาณภายนอกได้ 16 ช่อง โมโน 4 ช่อง สเตอริโอ  มีช่องสัญญาณออกหรือ
บันทึกเสียงได้ไม่น้อยกว่า  1 ช่อง มีอแด๊บเตอร์เพ่ือต่อใช้ไฟฟ้า  220 W  จํานวน  1 เครื่อง    ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฎตามแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป) (โครงการตามแผนพัฒนา
เทศบาล  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง  การบริหารและการบริการประชาชน)  

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

  
 

 
 
 
 
 
 
 


