
 

 

รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557 

เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จงัหวดันครราชสีมา 
รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

ตั้งงบประมาณรายจ่ายรวมทั้งส้ิน       ตั้งไว้   2,793,640 บาท 
1. รายจ่ายประจ า        ตั้งไว้   2,793,640 บาท 
 1.1  หมวดเงินเดือน  และค่าจ้างประจ า        ตั้งไว้      561,000 บาท 
  1.1.1 เงินเดอืน       ตั้งไว้      561,000 บาท 
  (1)  ประเภทเงินเดอืนพนักงานเทศบาลสามญั   ตั้งไว้        519,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนกังานเทศบาลสามญั จ  านวน 2 อตัรา 
(2)  ประเภทเงินเพิม่ต่าง ๆ     ตั้งไว้        -     บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชัว่คราวพนกังานเทศบาลสามญั เงินเพ่ิมส าหรับปรับวุฒิท่ี ก.พ. หรือ
คณะกรรมการพนกังานเทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นวฒิุเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีไดรั้บแต่งตั้ง   
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน  แผนงานสาธารณสุข /งานบริหารงานทัว่ไปเกีย่วกบัการสาธารณสุข   (00221) 
3) ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง     ตั้งไว้        42,000  บาท 

                         เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งใหแ้ก่ผูอ้  านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 

  1.1.2 ค่าจ้างประจ า         ตั้งไว้           -       บาท 
1.2 หมวดค่าจ้างช่ัวคราว(พนักงานจ้าง)     ตั้งไว้    758,640  บาท 

  (1) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    ตั้งไว้   468,240  บาท 
เพื่อจ่ายเป็น   ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง ใหแ้ก่พนกังานจา้งตามภารกิจ และพนกังานจา้งทัว่ไป  
จ  านวน 7 อตัรา 
(2) ประเภทเงินเพิม่ต่างๆ      ตั้งไว้   290,400  บาท 
เพื่อจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือค่าครองชีพส าหรับพนกังานจา้งตามภารกิจ และพนกังานจา้งทัว่ไป  
จ  านวน 7 อตัรา 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน  แผนงานสาธารณสุข /งานบริหารงานทัว่ไปเกีย่วกบัการสาธารณสุข   (00221) 

1.3  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวสัดุ        ตั้งไว้      1,394,000 บาท 
1.3.1ค่าตอบแทน         ตั้งไว้         146,000  บาท         
(1) ประเภท เงินประโยชน์ตอบแทนอืน่ส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณพีเิศษ 

ตั้งไว้           50,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็น เงินประโยชนต์อบแทนอ่ืนส าหรับพนกังานเทศบาลสามญัและพนกังานจา้ง 
เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวลัประจ าปี)    

             ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน  แผนงานสาธารณสุข /งานบริหารงานทัว่ไปเกีย่วกบัการสาธารณสุข   (00221) 
   
 



 

 

 

(2) ประเภท   ค่าตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ   ตั้งไว้       45,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนส าหรับพนกังานเทศบาลสามญัและพนกังานจา้ง ท่ีไดรั้บค าสัง่ 
ปฏิบติังานนอกเวลาราชการ  วนัหยดุราชการ      

ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน  แผนงานสาธารณสุข /งานบริหารงานทัว่ไปเกีย่วกบัการสาธารณสุข   (00221) 

(3) ประเภท   ค่าเช่าบ้าน         ตั้งไว้      36,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบา้นส าหรับพนกังานเทศบาลสามญั ท่ีมีสิทธิไดรั้บค่าเช่าบา้นตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน  แผนงานสาธารณสุข /งานบริหารงานทัว่ไปเกีย่วกบัการสาธารณสุข   (00221) 

(4) ประเภท   เงินช่วยเหลอืการศึกษาบุตร         ตั้งไว้        5,000  บาท 
 เพือ่จ่ายเป็น เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรคณะผูบ้ริหารพนกังานเทศบาลสามญั ลกูจา้งประจ า และผูม้ีสิทธิเบิก  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน  แผนงานสาธารณสุข /งานบริหารงานทัว่ไปเกีย่วกบัการสาธารณสุข   (00221) 
(5) ประเภท   เงินช่วยเหลอืค่ารักษาพยาบาล      ตั้งไว้      10,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลส าหรับผูม้ีสิทธิไดรั้บ เช่น คณะผูบ้ริหารและพนกังาน
เทศบาลสามญั ฯลฯ 

                              ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน  แผนงานสาธารณสุข /งานบริหารงานทัว่ไปเกีย่วกบัการสาธารณสุข   (00221)  
  

  1.3.2 ค่าใช้สอย          ตั้งไว้      780,000   บาท  
  (1) ประเภท   รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ               ตั้งไว้  400,000   บาท 
  1.1 ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนของเทศบาลต าบล    

เพื่อจ่ายเป็น ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนของพนักงานเทศบาลสามญั  พนักงานจา้งท่ีเขา้รับการ
ฝึกอบรมตามโครงการท่ีไดรั้บการอนุญาตหรือมีค าสั่งให้เขา้รับการอบรมตามหลกัสูตรต่าง ๆท่ีมี
สิทธิเบิกค่าธรรมเนียม   และลงทะเบียนไดท้ั้งภายในและต่างประเทศ ฯลฯ    
1.2 ค่าจา้งเหมาบริการอ่ืนๆ  ท่ีจ  าเป็นในการปฏิบติัราชการ    
เพื่อจ่ายเป็น 
 - ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเยบ็หนงัสือ เขา้ปกหนงัสือ เขา้เล่มหนงัสือขอ้บงัคบัต่างๆ 
 - ค่าจา้งเหมาเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ เช่นค่าจา้งเหมาแบกสมัภาระ ค่าซกัฟอก 
 - ค่าว่าจา้งรถบรรทุกค่าใชจ่้ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษาค่าจา้งเหมาบริการอ่ืนๆ 
   เก่ียวกบัการด าเนินงานของเทศบาล 
 - ค่าจา้งเหมาลา้ง อดั ขยายภาพถ่ายอดัภาพกิจกรรมการปฏิบติังานต่าง ๆของส่วนสาธารณสุขฯ 
 - ค่าจา้งเหมาเก็บค่าขยะในเขตเทศบาล  
 - ค่าจา้งเหมาแรงงานจดัเก็บขยะในเขตเทศบาล  
 - ค่าจา้งเหมาปรับปรุงภูมิทศัน ์

ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน  แผนงานสาธารณสุข /งานบริหารงานทัว่ไปเกีย่วกบัการสาธารณสุข   (00221) 

 



 

 

(2) ประเภท   รายจ่ายเพือ่บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน     ตั้งไว้    200,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็น ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์นและครุภณัฑต่์างๆ เช่น รถบรรทุกขยะ  
เคร่ืองพ่นหมอกควนั ปราบยงุลาย และครุภณัฑอ่ื์นๆ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน  แผนงานสาธารณสุข /งานบริหารงานทัว่ไปเกีย่วกบัการสาธารณสุข   (00221) 

(3) ประเภท   รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิัตริาชการทีไ่ม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ ๆ      
         ตั้งไว้      180,000   บาท 

3.1  ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ    เป็นเงิน    5,000    บาท  
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการของคณะผูบ้ริหารฯสมาชิก เทศบาลต าบล  พนกังาน
เทศบาลสามญั พนกังานจา้ง ท่ีไดรั้บอนุญาตหรือไดรั้บค าสัง่ใหเ้ดินทางไปราชการ   เช่น ค่าเช่าท่ีพกั
ค่าเบ้ียเล้ียง  ค่าพาหนะ ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการ 
3.2 โครงการรณรงคฉี์ดวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้และยาคุมก าเนิดโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม 
        เป็นเงิน  65,000  บาท  
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใชจ่้ายในโครงการรณรงคฉี์ดวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้และยาคุมก าเนิดและค่าใชจ่้ายอ่ืน  ๆ
3.3  โครงการจดัซ้ือถงัขยะ     เป็นเงิน  60,000  บาท  
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือถงัขยะ จ  านวน 100 ใบ ใบล่ะ 600 บาท 
3.4  โครงการรณรงคค์วบคุมและป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก  เป็นเงิน   50,000  บาท  
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการโครงการควบคุมและป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก 
 1.3.3 ค่าวสัดุ           ตั้งไว้      468,000  บาท    
(1) ประเภท   วสัดุส านกังาน      ตั้งไว้  20,000    บาท  
เพ่ือจ่ายเป็น ค่าจดัซ้ือส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆ เช่น  กระดาษ  ปากกา  ยางลบ ไมบ้รรทดั  ดินสอ        
หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร หมึกโรเนียว รวมทั้งวสัดุส านกังานอ่ืน ๆ      

                             ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน  แผนงานสาธารณสุข /งานบริหารงานทัว่ไปเกีย่วกบัการสาธารณสุข   (00221)  

(2) ประเภท   วสัดุยานพาหนะและขนส่ง     ตั้งไว้  50,000  บาท  
เพื่อจ่ายเป็น วสัดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ค่าแบตเตอร่ี  ยางนอกยางใน ผา้กรองน ้ ามนัเคร่ือง 
ฯลฯ  ส าหรับรถยนตข์องเทศบาลต าบล 

                       ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน  แผนงานสาธารณสุข /งานบริหารงานทัว่ไปเกีย่วกบัการสาธารณสุข   (00221)   

(3) ประเภท   ค่าวสัดุเช้ือเพลงิและหล่อลืน่     ตั้งไว้      350,000  บาท  
เพือ่จ่ายเป็น ค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เช่น ค่าน ้ ามนัดีเซล  เบนซิน น ้ ามนัเคร่ือง ฯลฯ ส าหรับ
รถยนตบ์รรทุกขยะ เคร่ืองพ่นหมอกควนัและกิจกรรมอ่ืนๆ 
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน  แผนงานสาธารณสุข /งานบริหารงานทัว่ไปเกีย่วกบัการสาธารณสุข   (00221) 

(4) ประเภท   ค่าวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์    ตั้งไว้  10,000  บาท  
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์เคร่ืองใชท้างการ สาธารณสุข เช่น ชุดปฐมพยาบาล
เคร่ืองวดัความดนั หนา้กากป้องกนัแก๊สพษิ          
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน  แผนงานสาธารณสุข /งานบริหารงานทัว่ไปเกีย่วกบัการสาธารณสุข   (00221)    



 

 

  (5) ประเภท   วสัดุคอมพวิเตอร์      ตั้งไว้  10,000  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็น วสัดุคอมพิวเตอร์ เช่น จดัซ้ือแผน่ดิสก ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์  หรือซอฟตแ์วร์   

หมึกเคร่ืองพิมพ ์ฯลฯ  
   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน  แผนงานสาธารณสุข /งานบริหารงานทัว่ไปเกีย่วกบัการสาธารณสุข   (00221) 
(6)ประเภท   วสัดุเคร่ืองแต่งกาย      ตั้งไว้  25,000  บาท  
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวสัดุเคร่ืองแต่งกาย เช่น จดัซ้ือถุงมือ รองเทา้ ผา้ปิดจมกู ชุดกนัฝนในงานจดัเก็บขยะ 
และเคร่ืองแบบ EMS รวมทั้งงานบริการอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน  แผนงานสาธารณสุข /งานบริหารงานทัว่ไปเกีย่วกบัการสาธารณสุข   (00221) 
(7)ประเภท   วสัดุโฆษณาและเผยแพร่    ตั้งไว้  3,000  บาท  
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผน่พบั ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน  แผนงานสาธารณสุข /งานบริหารงานทัว่ไปเกีย่วกบัการสาธารณสุข   (00221) 

1.4  หมวดค่าสาธารณูปโภค       ตั้งไว้         -  บาท 
1.5  หมวดเงินอดุหนุน        ตั้งไว้     80,000  บาท 
 1.5.1 ประเภท   เงนิอดุหนุนส่วนราชการ เอกชนหรือกจิกรรมอนัเป็นสาธารณประโยชน์ 
                 ตั้งไว้ 80,000    บาท  

(1) อุดหนุนโครงการพฒันางานอาสาสมคัรสาธารณสุขมลูฐาน เป็นเงิน 60,000    บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น   

โดยจดัสรรเป็นค่าด าเนินงานของอสม. ในเขตหมู่บา้น ๆ ละ 10,000 บาท จ  านวน 6 หมู่บา้น  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนปรากฏใน แผนงานสาธารณสุข /งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการสาธารณสุข   (00221) 

(2) อุดหนุนโครงการจดัหารายไดเ้พื่อจดักิจกรรมสาธารณกุศลและใหค้วามช่วยเหลือ 

ประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจงัหวดันครราชสีมา  เป็นเงิน 20,000  บาท 

เพื่อจ่ายเป็น ค่าอุดหนุนโครงการโครงการจดัหารายไดเ้พื่อจดักิจกรรมสาธารณกุศลและ 

ใหค้วามช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจงัหวดันครราชสีมา    

ตามหนงัสืออ าเภอเมืองนครราชสีมาท่ี นม.0118/3053  ลงวนัท่ี 29 เมษายน 2556    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน แผนงานสาธารณสุข /งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการสาธารณสุข   (00221) 

 
1.6  หมวดรายจ่ายอืน่ๆ        ตั้งไว้           -     บาท  
 

2. รายจ่ายเพือ่การลงทุน        ตั้งไว้       -          บาท 
 
 

 


