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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 

อําเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์ 
รายจ่ายจําแนกตามหน่วยงาน 
หน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม 
------------------------------------- 

 

ตั้งงบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น    2,655,280   บาท   แยกเป็น 
 

     1.รายจ่ายประจํา   ตั้งไว้รวม  1,919,280   บาท   แยกเป็น 
 

                1.1  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา    ตั้งไว้รวม   1,631,280   บาท   ประกอบด้วย 
                      1.1.1 เงินเดือน    ตั้งไว้    1,631,280   บาท 
 

                       1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน   ตั้งไว้ 1,469,280   บาท   สําหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้กับพนักงานเทศบาลในสังกัดส่วนงานต่าง ๆ ของกองสวัสดิการสังคม ตั้งจ่ายจาก
รายได้ ปรากฏตามแผนงานสังคมสงเคราะห ์(งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์) 

     2) ประเภทเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร ตั้งไว้ 67,200 บาท สําหรับจ่ายเป็นเงินประจํา
ตําแหน่งของผู้บริหารสําหรับพนักงานสายผู้บริหาร สังกัดกองสวัสดิการสังคม ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏตาม
แผนงานปรากฏตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์) 

            3)  ประเภทเงินเพ่ิมต่าง ๆ   ตั้งไว้   94,800    บาท สําหรับจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าตอบแทนใน
ลักษณะต่าง ๆ ตามอัตราท่ีกําหนด/ระเบียบกําหนด   ประกอบด้วย 
                             - เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือน สําหรับพนักงานผู้ได้รับเงินประจําตําแหน่ง ตั้งไว้  
67,200 บาท  สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นรายเดือนสําหรับสังกัดกองสวัสดิการสังคมท่ีได้รับเงินประจํา
ตําแหน่ง   ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง  และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน
เท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่งท่ีได้รับอยู่เดิม  ตั้งจ่ายจากรายได้  ปรากฏตามแผนงานสังคมสงเคราะห์   (งาน
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห)์ 
         -  เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงาน  ตั้งไว้  2,400  บาท  สําหรับจ่ายเป็นเงิน
เพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานในสังกัดกองสวัสดิการสังคม ตัง้จ่ายจากรายได้  ปรากฏตามแผนงาน
ปรากฏตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)  
         -  เงินเพ่ิมตามคุณวุฒิ  ตั้งไว้  25,200 บาท  สาํหรับจ่ายเป็นเงินท่ีปรับเพ่ิมสําหรับ
คุณวุฒิ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรอง ว่าคุณวุฒินั้นเปน็คุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งท่ีได้รับแต่งตั้ง สําหรับจ่ายเป็นเงินท่ีปรับเพ่ิมสําหรับคุณวุฒิท่ี ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งท่ีได้รับแต่งตั้งสําหรับผู้ได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล ตั้งแตว่ันท่ี  1 ตุลาคม 2553  และผู้ท่ีได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล
ก่อนวันท่ี  1 ตุลาคม 2553 (หนังสือ ท่ี มท 0809.5/ว 11 ลงวันท่ี 19 เมษายน 2554)  สําหรับกองสวัสดิการ
สังคม  ตั้งจ่ายจ่ากรายได้ ปรากฏตามแผนงานปรากฏตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห)์ 

        
 
 
 



 

    1.2   หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ      ตั้งไว้     1,014,000  บาท 
                      1.2.1 ค่าตอบแทน    ตั้งไว้     189,000      บาท 
                               1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้   10,000   บาท    
สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือค่าอาหารทําการนอกเวลาให้แก่ผู้ท่ีได้รับ
คําสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการอันเป็นภารกิจหน้าท่ีของกองสวัสดิการสังคม ตามระเบียบของทาง
ราชการ ตั้งจ่ายจากรายได้  ปรากฏตามแผนงานสังคมสงเคราะห์   (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์) 
                              2) ประเภทค่าเช่าบ้าน  ตั้งไว้   129,000   บาท  สําหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับ
พนักงานผู้มีสิทธิ ตามระเบียบของทางราชการ ในส่วนกองสวัสดิการสังคม ตั้งจ่ายจากรายได้    ปรากฏตาม
แผนงานสังคมสงเคราะห์  (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห)์                                                                     
                             3) ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล    ตั้งไว ้ 25,000   บาท   สําหรับจ่ายเป็น
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงาน ลูกจ้างในสังกัดกองสวัสดิการสังคม ตามระเบียบของทางราชการ   
ตั้งจ่ายจากรายได้  ปรากฏตามแผนงาน สังคมสงเคราะห์  (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)                                
                             4) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว้   25,000  บาท สําหรับจ่ายเป็นเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงาน ในสังกัดกองสวัสดิการสังคม ตามระเบียบของทางราชการ  ตั้งจ่ายจาก
รายได้ ปรากฏตามแผนงานสังคมสงเคราะห์  (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์) 

                    1.2.2    ค่าใช้สอย   ตั้งไว้   749,000  บาท       
                              1) ประเภท รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ    ตั้งไว้  5,000 บาท  สําหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการในการปฏิบัติงานในส่วนกองสวัสดิการสังคม เช่น ค่ารับวารสาร ค่า
เข้าปก เย็บเล่มหนังสือ ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าจ้าง
เหมาบริการ ตั้งจ่ายจากรายได ้ ปรากฏตามแผนงานสังคมสงเคราะห ์  (งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์) 
                            2) ประเภทรายจ่ายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน    ตั้งไว้   8,000    บาท  
สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม  หรือบํารุงรักษาทรัพย์สินชํารุด เสียหาย  หรือเสื่อมสภาพ  ท้ังในส่วน
ครุภัณฑ์     (เช่น เครื่องพิมพ์ดีด  โต๊ะเก้าอ้ี  เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ) ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง (เช่น ป้ายชื่อ  
ชุมชน ฯลฯ) และทรัพย์สินอ่ืน  ในความดูแลรับผิดชอบของส่วนการงานในสังกัดกองสวัสดิการสังคม  ตัง้จ่าย
จากรายได้    ปรากฏตามแผนงานสังคมสงเคราะห์    (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห)์ 
                           3) ประเภทรายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ      ตั้งไว้ 726,000  บาท   สําหรับ
เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการต่าง ๆ    ของกองสวัสดิการสังคม   ดังนี ้ 
                               - โครงการอบรมคณะกรรมการชุมชนทัศนศึกษาดูงาน  ตั้งไว ้   400,000  บาท    
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน  เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร  
ค่าเอกสาร  ค่าวัสดุฝึกอบรม  ค่าจ้างเหมารถ  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าเช่าท่ีพัก  ค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการและอ่ืนๆตามโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏตาม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (โครงการตาม
แผนพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาสงัคม ความม่ันคงของมนุษย์และความเข้มแข็งของชุมชน)    
                               -  โครงการเทศบาลเคลื่อนท่ีพบประชาชน  116,000 บาท   เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การนําการบริการเทศบาลเคลื่อนท่ีพบประชาชน และให้บริการแก่ประชาชนในชุมชน จํานวน  18  ชุมชน  
เช่น  การจัดเตรียมสถานท่ี  ป้าย ค่าโฆษณาและเผยแพร่   จัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ี



เก่ียวข้อง  ตั้งจ่ายจากรายได ้ปรากฏตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งของชุมชน (โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาสงัคม ความม่ันคงของมนุษย์และ
ความเข้มแข็งของชุมชน)    
                           - โครงการเชิดชูพ่อตัวอย่างคุณธรรมประจําชุมชน     10,000  บาท    สําหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดําเนินการคัดเลือกพ่อตัวอย่างจากชุมชนในเขตเทศบาล  ชุมชนละ  1  ท่าน   เช่า   ค่า
ของขวญั ค่าจัดทําใบประกาศบัตรแก่ผู้ร่วมโครงการเชิดชูพ่อตัวอย่าง  ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข้อง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งของชุมชน (โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม ความม่ันคงของมนุษย์
และความเข้มแข็งของชุมชน)    
                - โครงการเชิดชูแม่ตัวอย่างคุณธรรมประจําชุมชน   10,000  บาท  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย  
ในการดําเนินการคัดเลือกแม่ตัวอย่างจากชุมชนในเขตเทศบาล   ชุมชนละ  1  ท่าน  เช่น  ค่าของขวัญ               
ค่าจัดทําใบประกาศบัตร  แก่ผู้ร่วมโครงการเชิดชูแม่ตัวอย่าง  ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งของชุมชน (โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม ความม่ันคงของมนุษย์และ
ความเข้มแข็งของชุมชน)            
                        - โครงการสํารวจข้อมูล (จปฐ.) และข้อมูล กชช.2 ค.   ตั้งไว ้ 100,000 บาท  เพ่ือเป็น 
ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแบบพิมพ์  แบบสํารวจข้อมูล  ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีผู้ออกสํารวจ /เจ้าหนา้ท่ีบันทึก
ข้อมูล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสรมิและสนับสนุนความ
เข้มแข็งของชุมชน (โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม ความม่ันคงของมนุษย์และ
ความเข้มแข็งของชุมชน) 
       - โครงการส่งเสริมให้ความรู้การจัดทําแผนชุมชน  ตั้งไว้  20,000  บาท  เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนชุมชน เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารฯลฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์ (ปรากฏใน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน ค่าจัดทําป้ายชื่อ
โครงการ  ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง  ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งาน
ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 
ความม่ันคงของมนุษย์และความเข้มแข็งของชุมชน) 
      - โครงการเพ่ือนเตือนเพ่ือนต้านยาเสพติด  ตั้งไว้ 30,000 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมกิจกรรมเก่ียวกับยาเสพติดอันเป็นประโยชน์แก่เยาวชนและชุมชน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าวัสดุ
ฝึกอบรม ค่าอาหารฯลฯ และอ่ืนๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งาน
ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 
ความม่ันคงของมนุษย์และความเข้มแข็งของชุมชน) 
      - โครงการแต่งฝันแต้มรอยยิ้มเติมความสุขให้ผู้สูงอายุ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้สูงอายุในชุมชน เช่น ค่าวัสดุฝึกอบรม ค่าจ้างเหมารถ ค่า
เบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าท่ีพัก ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารฯลฯ และอ่ืนๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (โครงการ
ตามแผนพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม ความม่ันคงของมนุษย์และความเข้มแข็งของชุมชน)    
     -  โครงการพัฒนากลุ่มสตรีชุมชนในเขตเทศบาล  ตั้งไว้  30,000 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าเอกสาร ค่าอาหาร และอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน 



แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (โครงการตาม
แผนพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม ความม่ันคงของมนุษย์และความเข้มแข็งของชุมชน)                

            4) ประเภทรายจา่ยเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ    
ตั้งไว้  10,000 บาท   สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายตามลักษณะงาน  ดังนี ้
                           -  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร    ตั้งไว้  10,000   บาท  
สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าท่ีพัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกับการ
ปฏิบัติ ราชการในการเดินทางไปราชการของ  พนักงาน ลูกจ้างเก่ียวด้วยภารกิจหน้าท่ีของกองสวัสดิการสังคม      
ตั้งจ่ายจากรายได ้  ปรากฏตามแผนงานสังคมสงเคราะห์   (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)                                                                       

                 1.2.3   ค่าวัสด ุ   ตั้งไว้ 76,000 บาท 
                             1) ประเภทค่าวัสดุสํานักงาน   ตัง้ไว้  35,000 บาท   เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ปฏิบัติงานสํานักงาน เช่น  ไม้บรรทัด  กระดาษไข  กระดาษโรเนียว  แบบพิมพ์  เครื่องเขียน  แฟ้ม เครื่องเย็บ
กระดาษ ฯลฯ  ใช้ในกิจการของกองสวัสดิการสังคม    ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   ปรากฏตามแผนงาน
สังคมสงเคราะห์  (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห)์                         
                                        2)  ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ตั้งไว้    5,000   บาท    สําหรับเป็นค่าจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์เพ่ือเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์  ใช้ในกิจการของกองสวัสดิการสังคม  เช่น  ส ี พู่กัน  กระดาษ
เขียนโปสเตอร์  ไม้อัด  ฟิล์ม  ค่าล้าง  อัด  ขยายภาพ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป      ปรากฏตาม
แผนงานสังคมสงเคราะห์  (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห)์                                 
                              3)  ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 10,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น  ค่าผ้าขนหนู  
ถ้วยชาม  ไม้กวาด แก้วน้ํา  น้ําดื่ม  กระติกน้ํา  กาต้มน้ํา ฯลฯ  ใช้ในกิจการของกองสวัสดิการสังคม  ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนท่ัวไป   ปรากฏตามแผนงานสังคมสงเคราะห์   (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห)์            
                              4) ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์   ตั้งไว้  20,000 บาท   สําหรับเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์ใช้เพ่ือการปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม  เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
เม้าส์  คีย์บอร์ด  เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์ แถบพิมพ์ แผ่นดิสก์ ตลับหมึก ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป ปรากฏตามแผนงานสังคมสงเคราะห์   (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห)์            
                             5) ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   ตั้งไว้   6,000    บาท   สําหรับจัดซื้อน้ํามัน
เชื้อเพลิงและน้ํามันหล่อลื่น ใช้กับรถจักรยานยนต์ ในความดูแลรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม    ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนท่ัวไป      ปรากฏตามแผนงานสังคมสงเคราะห์   (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)                   

             1.3  หมวดรายจ่ายอ่ืน  ตั้งไว้    10,000   บาท 
                            1) ประเภทค่าใช้จ่ายเพ่ือการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส
ในเขตเมือง   ตั้งไว้    10,000  บาท    สําหรับเป็นค่าใช้จา่ยต่าง ๆ   ในการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ท่ีประสบไฟ
ไหม้ น้ําท่วม  อากาศหนาว  คนพิการ คนเร่ร่อนขอทานไร้ท่ีพ่ึงในเขตเมือง  เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ช่วยเหลือเบื้องต้น รวมท้ังข้าวสารอาหารแห้ง ผ้าห่มกันหนาว ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง     
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)  
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