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รายละเอียดงบประมาณรายจายท่ัวไป  ประจําปงบประมาณ   พ.ศ. 2556 

เทศบาลเมืองบุรีรัมย 
อําเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย 

รายจายจําแนกตามหนวยงาน 
หนวยงาน   กองชางสุขาภิบาล 

---------------------------------------------- 
 
งบประมาณรายจายท้ังสิ้น   ต้ังไวรวม  13,053,060   บาท 
1.  รายจายประจํา   ต้ังไวรวม   11,446,860    บาท    แยกเปน 
            1.1  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ต้ังไวรวม  352,200  บาท  ประกอบดวย 
      1.1.1  เงินเดือน  ต้ังไว   352,200   บาท 

      1)  ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ต้ังไว   295,800  บาท  สําหรับถัวจายเปนเงินเดือนและ 
เงินปรับปรงุเงินเดือนประจําปใหกบัพนักงานเทศบาลในสังกดักองชางสุขาภิบาล  ต้ังจายจากรายได  
ปรากฏตามแผนงานตางๆดังน้ี    

             * แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 172,200 บาท          
และงานกําจัดขยะมลูฝอย  123,600 บาท) 

      2)  ประเภทเงินเพิม่ตาง ๆ ต้ังไว  56,400  บาท สําหรบัจายเปนคาตอบแทนในลักษณะตาง ๆ  
ตามอัตราที่กฎหมาย / ระเบียบกําหนด  ประกอบดวย 
             -  เงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราวสําหรบัพนักงาน  ต้ังไว  47,520บาท  สําหรับจายเปนเงิน
เพิ่มคาครองชีพช่ัวคราวใหกับพนักงานเทศบาลในสังกัดกองชางสุขาภิบาล  ต้ังจายจากรายได  ปรากฏตาม
แผนงานตางๆดังน้ี   
                             * แผนงานเคหะและชุมชน (งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู   47,520 บาท) 
  -เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ต้ังไว 8,880 บาท สําหรับจายใหพนักงานเทศบาลในสังกัดกองชาง
สุขาภิบาล ต้ังจายจากรายได ปรากฏตามแผนงานตางๆดังน้ี  

        * แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน                 
1,200 บาท  และงานกําจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล 8,880 บาท) 

  1.2  หมวดคาจางชั่วคราว   ต้ังไวรวม  3,098,160  บาท   ประกอบดวย 
        1)  ประเภทเงินเดือนหรือเงินทีจ่ายเพิม่ใหแกพนักงานจาง  ต้ังไว  2,144,040  บาท  สําหรับ
จายเปนเงินเดือนหรือคาจางทีจ่ายเพิม่ใหแกพนักงานจางในลักษณะตาง ๆ  ตามอัตราทีก่ฎหมาย / ระเบียบ
กําหนด  ประกอบดวย 

-  เงินเดือนพนักงานจาง  ต้ังไว  2,144,040  บาท  สําหรับจายเปนเงินเดือนหรือคาจาง
ของพนักงานในสังกัดสวนงานตาง ๆ  ของกองชางสุขาภิบาล  ต้ังจายจากรายได  ปรากฏตามแผนงาน 
ตาง ๆ    ดังน้ี          
                          * แผนงานเคหะและชุมชน  ( งานบรหิารทั่วไปและเคหะชุมชน   128,160  บาท 
และ งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกลู    996,840   บาท  และงานบําบัดนํ้าเสีย    64,080 บาท) 
                          * แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 954,960 บาท) 
                       2)  เงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจาง ต้ังไว   954,120  บาท  สําหรับจาย
เปนเงินเพิม่คาครองชีพช่ัวคราวใหพนักงานจางในสงักัดสวนงานตาง ๆ  ของกองชางสุขาภิบาล  ต้ังจายจาก
รายได  ปรากฏตามแผนงานตาง  ๆ  ดังน้ี 
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       * แผนงานเคหะและชุมชน  (งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  87,840 
บาทและ งานกําจัดขยะมลูฝอยและสิง่ปฏิกลู 333,900 บาท และงานบําบัดนํ้าเสีย  43,920 บาท ) 
                         * แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน  488,460 บาท) 

           1.3  หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  ต้ังไวรวม   6,007,500  บาท  ประกอบดวย 
            1.3.1.  คาตอบแทน  ต้ังไวรวม   114,000  บาท 
                  1)  ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ต้ังไว  58,000  บาท  
สําหรับจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  หรือคาอาหารทําการนอกเวลาใหกับ
พนักงานเทศบาลและลูกจางที่ไดรบัคําสัง่ใหมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการอันเปนภารกิจหนาที่ของกองชาง
สุขาภิบาล  ต้ังจายจากรายได  ปรากฏตามแผนงานตางๆ  ดังน้ี 
                * แผนงานเคหะและชุมชน(งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกลู   30,000  บาท  และ 
งานบําบัดนํ้าเสีย  28,000  บาท) 
                  2)  ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ต้ังไว  3,000   บาท  สําหรับจายเปนเงิน
ชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกบัพนักงานเทศบาล  ในสังกัดกองชางสุขาภิบาล  ตามระเบียบทางราชการ    
ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏตามแผนงานตางดังน้ี   
                         * แผนงานเคหะและชุมชน (งานบรหิารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 3,000 บาท) 
                          3) ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล  ต้ังไว  35,000 บาท  สําหรับจายเปนเงิน
ชวยเหลือคารกัษาพยาบาลใหกบัพนักงานเทศบาลในสังกัดกองชางสุขาภิบาล  ตามระเบียบของทางราชการ  
ต้ังจายจากรายได  ปรากฏตามแผนงานตางๆดังน้ี   
                         * แผนงานเคหะและชุมชน(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 15,000  บาท 
และงานกําจัดมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล   20,000 บาท) 
                4)  ประเภทคาเชาบาน  ต้ังไว  18,000  บาท  สําหรับจายเปนเงินคาเชาบานใหกบั
พนักงานเทศบาลในสังกัดกองชางสุขาภิบาล   ต้ังจายจากรายได  ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน (งาน
กําจัดมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล  18,000 บาท) 
                   1.3.2.  คาใชสอย  ต้ังไวรวม  1,928,000 บาท 

            1)  ประเภทคาจายเพือ่ใหไดมาซึง่บริการ  ต้ังไว  755,000  บาท  สําหรับเปนคาใชจาย
ลักษณะตาง  ๆ  เพื่อใหไดมาซึ่งบริการในการปฏิบัติงานของสวนการงานตาง  ๆ  ในสังกัดกองชางสุขาภิบาล  
เชน  คารับวารสาร  คาเขาปก – เย็บเลมหนังสือ  คาระหวางบรรทกุ  คาเชาทรัพยสิน  คาโฆษณาและ
เผยแพร  คาจางเหมาบริการ  คาติดต้ังไฟฟา - ประปา - โทรศัพท  คาจางเหมาบริการขุดลอกทอระบายนํ้า  
คาดักสิ่งปฏิกลู  ฯลฯ  ต้ังจายจากรายได  ปรากฏตามแผนงานตางๆ  ดังน้ี 
             * แผนงานเคหะและชุมชน  (งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 5,000 บาท 
และงานกําจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล   200,000  บาท และงานบําบัดนํ้าเสีย   250,000 บาท ) 
                      * แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน  300,000  บาท) 
           2)  ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน  ต้ังไว   1,100,000 บาท  
สําหรับเปนคาใชจายในการซอมแซมและบํารุงรักษาทรพัยสนิในความดูแลรับผิดชอบของกองชางสุขาภิบาล
ที่ชํารุดและเสื่อมสภาพทัง้ในลกัษณะที่เปนครุภัณฑ  เชน  ยานพาหนะ  เครื่องจักรกล  ฯลฯ  ที่ดินและ
สิ่งกอสราง  เชน  อาคารสิ่งปลกูสรางตาง ๆ  และทรัพยอื่น  เชน  อุปกรณเครื่องมือเครื่องช้ีทีเ่ปนวัสดุ  ฯลฯ  
ต้ังจายจากรายได   ปรากฏตามแผนงานตางๆ  ดังน้ี 
             * แผนงานเคหะและชุมชน  ( งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกลู   500,000    บาท 
และงานบําบัดนํ้าเสยี  400,000  บาท) 
             * แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน    200,000 บาท)  
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           3)  ประเภทรายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ  
ต้ังไว   73,000 บาท  สําหรับเปนคาใชจายตามลกัษณะงาน  ดังน้ี  

            -  คาใชจายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร 73,000  บาท  สําหรบั
เปนคาใชจายตาง ๆ  เชน  คาเบี้ยเลี้ยง  คาเชาที่พัก  คายานพาหนะ  และคาใชจายอื่น ๆ   ที่เกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจาง  อันเปนภารกจิของกองชาง
สุขาภิบาลตามระเบียบของทางราชการ  ต้ังจายจากรายได  ปรากฏตามแผนงานตางๆ  ดังน้ี 
               * แผนงานเคหะและชุมชน  ( งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  8,000 บาท
และงานกําจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล  50,000  บาท และงานบําบัดนํ้าเสีย   10,000 บาท) 
     *  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ( งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน  5,000 บาท)  
    1.3.3  คาวัสดุ  ต้ังไวรวม  3,965,500  บาท 
          1)  ประเภทคาวัสดุสํานักงาน  ต้ังไว  30,000  บาท  สําหรับเปนคาจัดซื้อวัสดุอปุกรณการ
ปฏิบัติงานสํานักงานของสวนการงานในสงักัดกองชางสุขาภิบาล  เชน  กระดาษ  เครื่องเขียน  แบบพิมพ  
คาถายเอกสาร  แฟม  ตรายาง  ธงชาติ  นํ้าด่ืม  เครื่องดับเพลิง  ที่ถูพื้น  กุญแจ  แผนที่  พระบรมฉายา
ลักษณ  แผนปายสํานักงาน  มูลี่  มานปรับแสง  พรม  ( ตอผืน )  แผงกั้นหอง  ฯลฯ  ต้ังจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏตามแผนงานตางๆ  ดังน้ี 
              * แผนงานเคหะและชุมชน  ( งานบรหิารทั่วไปเกีย่วกับเคหะและชุมชน 10,000 บาท  
และงานกําจัดขยะมลูฝอย  5,000 บาท และสิ่งปฏิกลูและงานบําบัดนํ้าเสีย  5,000 บาท) 
              * แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ( งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 10,000 บาท)  
         2)  ประเภทคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ  ต้ังไว  130,000  บาท  สําหรับเปนคาจัดซื้อวัสดุอปุกรณ
ไฟฟาใชในการปฏิบัติงานเพื่อการบํารุงรักษาอุปกรณไฟฟา  อาคารสถานที่ในความดูแลรับผิดชอบของกอง
ชางสขุาภิบาล  เชน  สายยาง  ปลั๊กไฟ  บัลลาสต  สตารทเตอร  หลอดไฟฟา  เบรกเกอร  คอนเดนเซอร  
หมอแปลงไฟฟา  ผังแสดงวงจรตาง ๆ  เครื่องตัดกระแสไฟฟาอัตโนมัติ  ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏตามแผนงานตางๆ  ดังน้ี 
              * แผนงานเคหะและชุมชน  ( งานกําจัดขยะมลูฝอยและสิง่ปฏิกลู 50,000 บาท และ 
งานบําบัดนํ้าเสีย  50,000 บาท) 
              * แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน  30,000 บาท) 
        3)  ประเภทคาวัสดุงานบานงานครัว  ต้ังไว  20,000 บาท  สําหรับเปนคาจัดซื้อวัสดุอปุกรณ
ทําความสะอาดและอุปกรณงานบานงานครัวอื่น ๆ  เชน  ถังขยะ  ตะกราขยะ  ไมกวาด  แปรง  แกวนํ้า  
กระติก มุงนํ้า  ผาปูที่นอน  หมอน  ปลอกหมอน  ผาหม  ผาปูโตะ  ถวยชาม  ชอนสอม  กระจกเงา  นํ้าจืด
ที่ซื้อจากเอกชน  ฯลฯ  ใชในกิจการของกองชางสุขาภิบาล  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏตาม
แผนงานตางๆ  ดังน้ี 
              * แผนงานเคหะและชุมชน  ( งานบรหิารทั่วไปเกีย่วกับเคหะและชุมชน 5,000 บาทและ 
งานกําจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกลู  5,000  บาท และงานบําบัดนํ้าเสีย  5,000  บาท) 
             * แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน  5,000 บาท) 
        4)  ประเภทคาวัสดุกอสราง  ต้ังไว  1,550,000  บาท  สําหรับเปนคาจัดซื้อวัสดุและอปุกรณ
ปฏิบัติงานดานการกอสราง  เชน  อิฐ  หิน  ปูน  ทราย  ดิน  ไม  เหล็ก  คอน  ตะปู  สิ่ว  ขวาน  สวาน  
อาง  ลางมือ  ราวพาดผา  โถสวม  ชะแลง  กบไสไม  ดินสําหรบัฝงกลบขยะ  ฯลฯ  ใชในการปฏิบัติงานของ
สวนการงานในสังกัดกองชางสุขาภิบาล  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏตามแผนงานตางๆ  ดังน้ี 
              * แผนงานเคหะและชุมชน  ( งานกําจัดขยะมลูฝอยและสิง่ปฏิกลู  150,000 บาท และ
งานบําบัดนํ้าเสีย 200,000  บาท) 
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                       * แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 1,200,000  บาท) 
                   5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง  ต้ังไว  240,000 บาท  สําหรบัเปนคาจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ  อะไหล  ช้ินสวนใชกับรถยนต  ยานพาหนะและเครื่องจักรกล  ในความดูแลรับผิดชอบของกองชาง
สุขาภิบาล  เชน  ยางรถยนต  แบตเตอรี่  หัวเทียน  นํ้ามันเบรก  ไขควง  น็อต  สกรู  หมอนํ้า  กระจกมอง
ขาง  กันชน  เบาะ  ฟลมกรองแสง  เข็มขัดนิรภัย  เพลา  ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏตาม
แผนงาน  ตางๆ ดังน้ี 
            * แผนงานเคหะและชุมชน  ( งานกําจัดขยะมลูฝอยและสิง่ปฏิกลู  210,000  บาท  และ 
งานบําบัดนํ้าเสีย  40,000 บาท) 
                     * แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ( งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 50,000 บาท)  
         6)  ประเภทคาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น  ต้ังไว  1,840,000บาท  สําหรับเปนจัดซือ้นํ้ามัน
เช้ือเพลิงและนํ้ามันหลอลื่นใชกับรถยนต  เชน  นํ้ามันดีเซล  นํ้ามันเบนซิน  ถาน  แกสหุงตม  นํ้ามันจาระบี  
นํ้ามันเครื่อง  ฯลฯ  ยานพาหนะและเครือ่งจกัรกลในความดูแลและรับผิดชอบในสวนของกองชางสุขาภิบาล  
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏตามแผนงานตางๆ  ดังน้ี 
              * แผนงานเคหะและชุมชน  (งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกลู  1,600,000 บาท และ
งานบําบัดนํ้าเสีย   120,000 บาท) 
              * แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ( งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน  120,000 บาท) 
         7)  ประเภทคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  ต้ังไว  5,500  บาท  สําหรับเปนคาจัดซือ้  
เวชภัณฑ  สารเคมี  ยากําจัดวัชพืช  อุปกรณเครื่องมือใชในทางการแพทยและสาธารณสุข  เชน  หลอดแกว  
ถุงมือ  กระดาษกรอง  นํ้ายาตาง ๆ  เวชภัณฑ  เคมีภัณฑ  ฯลฯ  สําหรบังานตรวจสอบคุณภาพนํ้าของ
โรงงานปรบัปรุงคุณภาพนํ้าและสถานที่กําจัดขยะมลูฝอยเทศบาล  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏ
ตามแผนงานตางๆ  ดังน้ี  
                            * แผนงานเคหะและชุมชน  ( งานกําจัดมูลฝอยและสิง่ปฏิกลู  500 บาท และ 
งานบําบัดนํ้าเสีย  5,000 บาท ) 
         8)  ประเภทคาวัสดุการเกษตร  ต้ังไว  20,000 บาท  สําหรบัเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ
ปฏิบัติดานการเกษตร  เชน  จอบ  เสียม  มีด  พันธุพืช  ปุย  และนํ้ายาหรือสารเคมีกําจัดแมลง  สารเคมี
ดับกลิ่นพันธุสัตว  ผาใบหรือพลาสติก  ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏตามแผนงานตางๆ ดังน้ี 
                            * แผนงานเคหะและชุมชน  ( งานกําจัดมูลฝอยและสิง่ปฏิกลู 10,000 บาท  และ
งานบําบัดนํ้าเสีย   10,000 บาท ) 
                   9) ประเภทคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ต้ังไว  16,000 บาท  สําหรับเปนคาจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณใชเพื่อการเผยแพร  โฆษณา  ประชาสัมพันธงานหรือกิจการในสวนของกองชางสุขาภิบาล  เชน  
กระดาษ  สี  โปสเตอร  พูกัน  โฟม  ฟลม  ฟลมสไลด  แผนซีดี  แถบบันทึกเสียงหรือภาพ  ภาพถาย
ดาวเทียม  รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลางอัด  ขยาย  ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏตาม
แผนงานตางๆ  ดังน้ี 
              *  แผนงานเคหะและชุมชน  ( งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู   8,000  บาท และ 
งานบําบัดนํ้าเสีย   8,000  บาท) 
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            10)  ประเภทคาวัสดุเครือ่งแตงกาย  ต้ังไว  11,000  บาท  สําหรับเปนคาจัดซื้ออปุกรณ
สําหรับสวมใสปฏิบัติงานของพนักงาน  เจาหนาทีส่ังกัดของกองชางสุขาภิบาล  เชน  ถุงมือ  รองเทา  ผาปด
ปาก - จมกู  เสื้อกางเกง  ผา  หมวก  ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏตามแผนงาน  ดังน้ี 
              * แผนงานเคหะและชุมชน  ( งานกําจัดขยะมลูฝอยและสิง่ปฏิกลู  5,000  บาท) 
              * แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 6,000 บาท) 
            11)  ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร  ต้ังไว  40,000 บาท  สําหรับเปนคาจัดซื้อวัสดุอปุกรณ
ประกอบเครื่องคอมพิวเตอรใชในการปฏิบัติงานของสวนการงานในสงักัดกองชางสุขาภิบาล  เชน  แผน
บันทึกขอมลู  โปรแกรมคอมพิวเตอร  คียบอรด  หัวพิมพหรอืแถบพิมพ  แผนกรองแสง  กระดาษตอเน่ือง  
สายเคเบิล  เมนบอรด  เมมโมรี่ชิป  เมาส  เครื่องกระจายเสยีงสัญญาณ  ซาวดการด ฯลฯ  ต้ังจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏตามแผนงานตางๆ  ดังน้ี 
                          * แผนงานเคหะและชุมชน  (งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน 15,000 บาท
และงานกําจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล  10,000 บาท  และงานบําบัดนํ้าเสีย  5,000  บาท) 
                * แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน  10,000 บาท) 
          12)  ประเภทคาวัสดุสํารวจ  ต้ังไว  1,000 บาท  สําหรับจัดซื้ออปุกรณสํารวจ  เชน  บันได  
อลูมเินียม  เครื่องมือแกะสลัก  เทปวัดสนาม  ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมโยธา  ( งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน) 
        13)  ประเภทคาวัสดุอื่น ๆ  ต้ังไว  2,000  บาท  สําหรับเปนคาจัดซื้อวัสดุอปุกรณที่ไม
สามารถจัดเขาพวกในวัสดุประเภทใดประเภทหน่ึง  เชน  วัสดุอุปกรณเครื่องดับเพลิง  มิเตอรนํ้า  ไฟฟา  
ตะแกรง  กั้นสวะ  หัวเช่ือมแกส  ฯลฯ  ใชในการปฏิบัติงานของกองชางสุขาภิบาล  ต้ังจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป  ปรากฏตามแผนงานตางๆ  ดังน้ี 
   * แผนงานเคหะและชุมชน  (งานกําจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล  1,000  บาท) 
   * แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 1,000  บาท) 
 1.4 หมวดคาสาธารณูปโภค  ต้ังไวรวม  1,989,000  บาท  ประกอบดวย 
        1)  ประเภทคาไฟฟา  ต้ังไว  1,970,000  บาท  สําหรบัจายเปนคากระแสไฟฟา  ตลอดจน 
คาบํารุงรักษามิเตอรไฟฟาที่ติดต้ังไวเพื่อใชงานในกจิการสวนตาง ๆ  ของกองชางสุขาภิบาล  เชน  สถานที่
กําจัดขยะมลูฝอยของเทศบาล  โรงงานปรบัปรุงคุณภาพนํ้าเทศบาล  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏ
ตามแผนงานตางๆ ดังน้ี 

  *  แผนงาน เคหะและชุมชน  ( งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู  120,000 บาท  
และงานบําบัดนํ้าเสีย  1,850,000  บาท ) 
        2)  ประเภทคานํ้าประปา  ต้ังไว  10,000  บาท  สําหรับจายเปนคาประปาตลอดจนกวา
บํารุงรักษามาตรวัดนํ้าที่ติดต้ังไวเพื่อใชในกิจการของสวนการงานในสงักัดกองชางสุขาภิบาล  เชน  โรงงาน
ปรับปรงุคุณภาพนํ้า  ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏตามแผนตางๆดังน้ี 
                       * แผนงานงานเคหะและชุมชน  ( งานบาํบัดนํ้าเสีย   10,000  บาท) 
                 3)  ประเภทคาโทรศัพท  ต้ังไว  9,000  บาท  สําหรบัเปนคาโทรศัพทที่ติดต้ังไวเพือ่ใชใน
ราชการของสวนการงานในสงักัดกองชางสุขาภิบาล  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏตามแผนงาน
ตางๆดังน้ี             
                       *  แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 5,000  
บาท และงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  2,000  บาท  และงานบําบัดนํ้าเสีย  2,000  บาท) 
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         2. รายจายเพ่ือการลงทุน   ต้ังไวรวม  1,606,200  บาท   แยกเปน 
       2.1 หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง  ต้ังไว   1,606,200  บาท   ประกอบดวย 
             2.1.1  คาครุภัณฑ  ต้ังไว  929,000  บาท 
          1)  ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง   ต้ังไว  900,000 บาท  สําหรับเปนคา
จัดซื้อครุภัณฑ   จํานวน  1    รายการ  รายละเอียดดังน้ี 
                 1. รถเก็บขนขยะมลูฝอยแบบเอนกประสงคเครื่องยนตดีเซล ไมนอยกวา 2,400 ซีซี 
กระบะยกเทไดดวยไฮดรอลิคปริมาตรถังบรรจุขยะมลูฝอย ไมนอยกวา 3 ลบ.ม. จํานวน 1 คัน เปนเงิน 
900,000  บาท   
                          ต้ังจายเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน (งานบําบัดนํ้าเสีย)  
(โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล  ยุทธศาสตรการเมือง  การบรหิาร  และการบริการประชาชน) 
                          2)  ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ   ต้ังไว 29,000 บาท  สําหรับเปนคาจัดซื้อครุภัณฑไฟฟา
และวิทยุ รายละเอียดดังน้ี  
                           1.  เครื่องกําเนิดไฟฟาขนาดไมนอยกวา 3 กิโลวัตต ใชเครื่องยนตเบนซิน จํานวน  
1 เครื่อง  จํานวนเงิน  29,000 บาท   ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏตามแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  (งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน)  ( โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล  ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง  
การบริหาร  และการบรกิารประชาชน ) 
                 2.2  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง  ต้ังไว  677,200 บาท สําหรบัโครงการกอสรางระบบกําจัดขยะ
มูลฝอย  ระยะที่ 3  ป  2556  ณ สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรรีัมย  เทศบาลเมือง
บุรรีัมย  สมทบ  10%  เปนเงิน  677,200 บาท  
                    ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน (งานกําจัด
ขยะมูลฝอย) (โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล  ยุทธศาสตรการพฒันาเมือง  การบรหิาร  และการบริการ
ประชาชน) 
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