
 

 

รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2556 

เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 
รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน กองช่าง 

ตั้งงบประมาณรายจ่ายรวมทั้งส้ิน       ตั้งไว้   4,729,570 บาท 
1. รายจ่ายประจ า        ตั้งไว้   3,030,570 บาท 
 1.1  หมวดเงินเดือน  และค่าจ้างประจ า        ตั้งไว้      886,800 บาท 
  1.1.1 เงินเดือน       ตั้งไว้      720,840 บาท 
  (1)  ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ   ตั้งไว้        672,480 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนกังานเทศบาลสามญั จ านวน 4 อตัรา 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน  แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน (00241) 

(2)  ประเภทเงินเพิม่ต่าง ๆ     ตั้งไว้        48,360 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชัว่คราวพนกังานเทศบาลสามญั เงินเพิ่มส าหรับปรับวฒิุท่ี ก.พ. หรือ
คณะกรรมการพนกังานเทศบาลรับรองวา่คุณวุฒินั้นเป็นวุฒิเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน  แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน (00241) 

  1.1.2 ค่าจ้างประจ า      ตั้งไว้      165,960  บาท 
  (1)  ประเภทค่าจ้างประจ า     ตั้งไว้      147,960  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งประจ า  ให้แก่ลูกจา้งประจ า จ  านวน 1 อตัรา  
              ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน  แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน (00241)   

(2)  ประเภทเงินเพิม่ต่าง ๆ     ตั้งไว้      18,000   บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชัว่คราวลูกจา้งประจ า  จ  านวน 1 อตัรา  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน  แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน (00241) 

1.2 หมวดค่าจ้างช่ัวคราว(พนักงานจ้าง)     ตั้งไว้    433,680  บาท 
(1) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    ตั้งไว้    283,920  บาท 
เพื่อจ่ายเป็น   ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง  ใหแ้ก่พนกังานจา้งตามภารกิจ  และพนกังานจา้งทัว่ไป 
จ านวน 4 อตัรา  
(2) ประเภทเงินเพิม่ต่างๆ      ตั้งไว้  149,760  บาท 

 เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มการครองชีพชัว่คราว ใหแ้ก่พนกังานจา้งตามภารกิจ และพนกังานจา้งทัว่ไป 
จ านวน 4 อตัรา 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน  แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน (00241) 

1.3  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวสัดุ        ตั้งไว้      1,160,090 บาท 
1.3.1 ค่าตอบแทน        ตั้งไว้      376,090   บาท         
 
 



 

 

(1) ประเภท เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณพีเิศษ 
ตั้งไว้       276,090  บาท 

เพื่อจ่ายเป็น เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนกังานเทศบาลสามญัและพนกังานจา้ง 
เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวลัประจ าปี)    

                 ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน  แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน (00241) 
  (2) ประเภท   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   ตั้งไว้  5,000   บาท 

เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนส าหรับพนกังานเทศบาลสามญัและพนกังานจา้ง ท่ีไดรั้บค าสั่ง 
ปฏิบติังานนอกเวลาราชการ  วนัหยดุราชการ      

ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน  แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน (00241) 
(3) ประเภท   ค่าเช่าบ้าน         ตั้งไว้  5,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบา้นส าหรับพนกังานเทศบาลสามญั ท่ีมีสิทธิไดรั้บค่าเช่าบา้นตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน  แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน (00241) 
(4) ประเภท   เงินช่วยเหลอืการศึกษาบุตร        ตั้งไว้  10,000  บาท 

 เพื่อจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนกังานเทศบาลสามญั ลูกจา้งประจ า   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน  แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน (00241) 

(5) ประเภท   เงินช่วยเหลอืค่ารักษาพยาบาล      ตั้งไว้  80,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลส าหรับผูมี้สิทธิไดรั้บ เช่นพนกังานเทศบาลสามญั 
ลูกจา้งประจ า  

                              ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน  แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน (00241)  

  1.3.2 ค่าใช้สอย          ตั้งไว้  474,000   บาท  
(1) ประเภท   รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ               ตั้งไว้  229,000   บาท 

 1.1 ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนของเทศบาลต าบล    
เพื่อจ่ายเป็น ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนของพนกังานเทศบาลสามญั  พนกังานจา้งท่ีเขา้รับการ
ฝึกอบรมตามโครงการท่ีไดรั้บการอนุญาตหรือมีค าสั่งให้เขา้รับการอบรมตามหลกัสูตรต่าง ๆท่ีมี
สิทธิเบิกค่าธรรมเนียม   และลงทะเบียนไดท้ั้งภายในและต่างประเทศ ฯลฯ    
1.2 ค่าจา้งเหมาบริการอ่ืนๆ  ท่ีจ  าเป็นในการปฏิบติัราชการ    
เพื่อจ่ายเป็น  
- ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเยบ็หนงัสือ เขา้ปกหนงัสือ เขา้เล่มหนงัสือ ขอ้บงัคบัต่างๆ    
- ค่าจา้งเหมาเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ เช่น ค่าจา้งเหมาแบกสัมภาระ ค่าซกัฟอก ค่าวา่จา้งรถบรรทุก 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าจา้งเหมาบริการอ่ืนๆ  เก่ียวกบัการด าเนินงานของ 
เทศบาลต าบล    
- ค่าจา้งเหมาลา้ง อดั ขยายภาพถ่าย  อดัภาพกิจกรรมการปฏิบติังานต่าง ๆ  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน  แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน (00241) 



 

 

(2) ประเภท   รายจ่ายเพือ่บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน   ตั้งไว้  225,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็น ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์นและครุภณัฑต่์างๆ เช่น ถนน และครุภณัฑอ่ื์นๆ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน  แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน (00241) 

(3) ประเภท   รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ ๆ      
         ตั้งไว้      20,000   บาท 

3.1  ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ    เป็นเงิน  20,000  บาท  
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการของคณะผูบ้ริหารฯสมาชิก เทศบาลต าบล  พนกังาน
เทศบาลสามญั พนกังานจา้ง ท่ีไดรั้บอนุญาตหรือไดรั้บค าสั่งใหเ้ดินทางไปราชการ   เช่น ค่าเช่าท่ีพกั
ค่าเบ้ียเล้ียง  ค่าพาหนะ ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน  แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน (00241)  
1.3.3 ค่าวสัดุ           ตั้งไว้      310,000  บาท        
(1) ประเภท   วสัดุส านักงาน      ตั้งไว้  20,000    บาท  
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจดัซ้ือส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆ เช่น  กระดาษ  ปากกา  รวมทั้งวสัดุส านกังานอ่ืน   

                             ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน  แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน (00241)  
(2) ประเภท  วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ      ตั้งไว้  180,000  บาท 

 เพื่อจ่ายเป็น ค่าจดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุเช่น ฟิวส์ หลอดไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย ถ่านแบตเตอร่ี          
เคร่ืองชาร์ตไฟ ฯลฯ   
   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน  แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน (00241) 

(3) ประเภท     วสัดุก่อสร้าง      ตั้งไว้ 80,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็น ค่าจดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง เช่น ท่อต่างๆ ปูนซีเมนต ์ฯลฯ 

   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน  แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน (00241) 

(4) ประเภท   วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์    ตั้งไว้ 10,000   บาท 

 เพื่อจ่ายเป็น  ค่าจดัซ้ือวสัดุวิทยาศาสตร์การแพทย ์เช่น น ้ ายาต่างๆ เคมีภณัฑ ์ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน  แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน (00241) 
(5) ประเภท   วสัดุคอมพวิเตอร์      ตั้งไว้  20,000  บาท 

 เพื่อจ่ายเป็น วสัดุคอมพิวเตอร์ เช่น จดัซ้ือแผน่ดิสก ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์  หรือซอฟตแ์วร์   
หมึกเคร่ืองพิมพ ์ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน  แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน (00241) 

1.4  หมวดค่าสาธารณูปโภค       ตั้งไว้         -  บาท 
 
 
 
 



 

 

1.5  หมวดเงินอุดหนุน        ตั้งไว้     550,000  บาท 
 1.5.1 ประเภท  เงินอุดหนุนส่วนราชการ เอกชนหรือกจิกรรมอนัเป็นสาธารณประโยชน์ 
                 ตั้งไว้ 550,000  บาท 
 (1)  อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวดันครราชสีมา    ตั้งไว้ 500,000  บาท 

 เพื่อจ่ายเป็น  เงินอุดหนุนในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลไชยมงคล  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน   (00242) 

 (2)  อุดหนุนบ้านไชยมงคลพัฒนา หมู่ที ่6     ตั้งไว้ 50,000  บาท 

 เพื่อจ่ายเป็น  ค่าก่อสร้างหอกระจายข่าวประจ าหมู่บา้น บา้นไชยมงคลพฒันา หมู่ท่ี 6  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน   (00242) 

 1.6 หมวดรายจ่ายอื่นๆ       ตั้งไว้       -  บาท 

 

2.  รายจ่ายเพือ่การลงทุน         ตั้งไว้  1,699,000 บาท  
 2.1  หมวดค่าครุภัณฑ์  ทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง     ตั้งไว้  1,699,000 บาท  

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์        ตั้งไว้  846,000    บาท     
(1)  ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง      ตั้งไว้  656,000    บาท 
1.1 รถฟาร์มแทรกเตอร์ดีเซล     ตั้งไว้  656,000    บาท 
เพือ่จ่ายเป็น ค่าจดัซ้ือรถฟาร์มแทรกเตอร์ดีเซล จ านวน 1 คนั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
- ระบบเคร่ืองยนตดี์เซล ระบายความร้อนดว้ยน ้า มีก าลงัไม่นอ้ยกวา่ 47 แรงมา้ ท่ีความเร็วรอบ 
ไม่เกิน 2,700 รอบต่อนาที 
- มีเกียร์เดินหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 8 เกียร์ และเกียร์ถอยหลงัไม่นอ้ยกวา่ 8 เกียร์ 
- ระบบพวงมาลยัเป็นแบบไฮดรอลิค หรือไฮโดรแตติค 
- ระบบเบรกเป็นแบบจานแช่ในน ้ามนั 
- ใบดนัคานล่าง 1  ชุด 

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏใน  แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน   (00241)  

(2)  ประเภท ครุภัณฑ์ก่อสร้าง      ตั้งไว้  19,000        บาท    
2.1 เคร่ืองตบดิน        ตั้งไว้      19,000        บาท 
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจดัซ้ือเคร่ืองตบดิน จ านวน 1 เคร่ือง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

  - ใชเ้คร่ืองยนตเ์บนซิน 
  - น ้าหนกัของเคร่ืองตบดินไม่ต ่ากวา่ 80 กิโลกรัม 
  - แรงบดอดัไม่นอ้ยกวา่ 5 ตนั 
  - ความเร็วในการตบไม่นอ้ยกวา่ 5,000 คร้ังต่อนาที 
  (หนงัสือน าส่งบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์หนงัสือส านกังาน ท่ี นร 0719/ว.23 ลว.15 ก.พ. 55 เร่ือง ราคามาตรฐานครุภณัฑ)์  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน  แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน   (00241) 



 

 

 
(3)  ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน     ตั้งไว้  31,000         บาท      
3.1 เคร่ืองคอมพวิเตอร์      ตั้งไว้  31,000        บาท 
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ  านวน 1 เคร่ือง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
- เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล (แบบท่ี 2) จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 18 น้ิว  

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ ณ วนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2555) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน  แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน   (00241) 

(4)  ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร     ตั้งไว้  140,000       บาท      
4.1 เคร่ืองตัดหญ้าไหล่ทาง     ตั้งไว้  140,000       บาท 
เพื่อจ่ายเป็น เคร่ืองตดัหญา้ไหล่ทาง ชนิดติดตั้งกบัรถฟาร์มแทรคเตอร์ท างานโดยระบบไฮโดรลิค

แยกอิสระจากตวัรถ ชุดใบมีด ตดัหญา้ ตดัไดก้วา้งไม่นอ้ยกวา่ 1.30 เมตร แนวการตดั 30 องศา – 90 องศา
พร้อมชุดควบคุมการปฎิบติังานระบบนิรภยั ตามมาตรฐานของผูผ้ลิต และสามารถติดตั้งกบัรถฟาร์ม     
แทรคเตอร์ขนาด 20 -40 แรงมา้ไดโ้ดยไม่ตอ้งดดัแปลง 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน  แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน   (00241) 
 

2.1.2  ค่าทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง       ตั้งไว้  853,000     บาท  
(1)  ประเภท ขยายแนวเขตประปา     ตั้งไว้  475,000      บาท  
1.1 โครงการขยายแนวเขตประปาหมู่บ้าน บ้านหนองปลงิ หมู่ที ่4      ตั้งไว้   95,000        บาท 
เพื่อจ่ายเป็น  ค่าขยายแนวเขตประปาหมู่บา้น บา้นหนองปลิง หมู่ท่ี 4 โดยใชท้่อ PVC. ขนาด    Ø 2 
น้ิว (ชั้น 8.5) ระยะทาง 1,600 เมตร (ตามแบบท่ีเทศบาลต าบลไชยมงคล ก าหนด)  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน (00242)  

1.2 โครงการขยายแนวเขตประปาหมู่บ้าน บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที ่3   ตั้งไว้   380,000  บาท  
เพือ่จ่ายเป็น  ค่าขยายแนวเขตประปาหมู่บา้น บา้นหนองพลวงใหญ่  หมู่ท่ี 3  โดยใชท้่อ PVC. ขนาด 
Ø 3 น้ิว (ชั้น 8.5) ระยะทาง 3,700 เมตร (ตามแบบท่ีเทศบาลต าบลไชยมงคล ก าหนด)  

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏใน แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน (00242)  

  (2)  ประเภท  บ่อบาดาล      ตั้งไว้  280,000  บาท  
2.1 โครงการเจาะบ่อบาดาล     เป็นเงิน  140,000  บาท   
เพื่อจ่ายเป็น ค่าเจาะบ่อบาดาล บา้นหนองปลิง หมู่ท่ี 4 โดยด าเนินการเจาะบ่อบาดาล จ านวน  1 บ่อ 
ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 6 น้ิว สามารถให้ปริมาณน ้ าได้โดยประมาณ 3-5 ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่โมง  
(ตามแบบท่ีเทศบาลต าบลไชยมงคลก าหนด) และติดตั้งป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน  แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน   (00241)  

 
 
 



 

 

2.2 โครงการเจาะบ่อบาดาล     เป็นเงิน  140,000  บาท   
เพื่อจ่ายเป็น ค่าเจาะบ่อบาดาล บา้นหนองไทร หมู่ท่ี 5 โดยด าเนินการเจาะบ่อบาดาล จ านวน  1 บ่อ 
ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 6 น้ิว สามารถให้ปริมาณน ้ าได้โดยประมาณ 3-5 ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่โมง  
(ตามแบบท่ีเทศบาลต าบลไชยมงคลก าหนด) และติดตั้งป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน   (00241)  

  (3)  ประเภท  งานอาคาร     ตั้งไว้  98,000   บาท  
  3.1 โครงการปรับปรุงห้องท างานผู้บริหาร   ตั้งไว้  98,000   บาท   

เพื่อจ่ายเป็น  ค่าปรับปรุงห้องท างานผูบ้ริหารเทศบาลต าบลไชยมงคล (รายละเอียดตามแบบท่ี 
เทศบาลต าบลไชยมงคล ก าหนด)          

ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน (00242) 
 

 


