
 

 

รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557 

เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จงัหวดันครราชสีมา 
รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน กองการศึกษา   ศาสนา และวฒันธรรม 

           
ตั้งงบประมาณรายจ่ายรวมทั้งส้ิน       ตั้งไว้  3,748,220   บาท 
1. รายจ่ายประจ า                  ตั้งไว้  3,748,220   บาท  
  1.1  หมวดเงินเดือน  และค่าจ้างประจ า        ตั้งไว้     492,240   บาท 
  1.1.1 เงินเดอืน       ตั้งไว้       492,240   บาท 
  (1)  ประเภทเงินเดอืนพนักงานเทศบาลสามญั   ตั้งไว้       441,840   บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนกังานเทศบาลสามญั จ  านวน 3 อตัรา 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน  แผนงานการศึกษา/งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา (00211) 

(2)  ประเภทเงินเพิม่ต่าง ๆ     ตั้งไว้        8,400    บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชัว่คราวพนกังานเทศบาลสามญั เงินเพ่ิมส าหรับปรับวุฒิท่ี ก.พ. หรือ
คณะกรรมการพนกังานเทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นวฒิุเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีไดรั้บแต่งตั้ง   

 ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน  แผนงานการศึกษา/งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา (00211) 
(3) ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง     ตั้งไว้        42,000  บาท 

                         เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งใหแ้ก่ผูอ้  านวยการกองการศึกษา 

 1.1.2 ค่าจ้างประจ า      ตั้งไว้           -       บาท 
1.2 หมวดค่าจ้างช่ัวคราว(พนักงานจ้าง)     ตั้งไว้     72,000      บาท 

  (1) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    ตั้งไว้          -         บาท 
เพื่อจ่ายเป็น   ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง  ใหแ้ก่พนกังานตามภารกิจ   จ  านวน 3 อตัรา 
(2) ประเภทเงินเพิม่ต่างๆ      ตั้งไว้     72,000      บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพส าหรับพนกังานจา้งตามภารกิจ จ  านวน 3 อตัรา   

ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน  แผนงานการศึกษา/งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา (00211) 

 1.3  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวสัดุ        ตั้งไว้      1,863,980 บาท 
1.3.1ค่าตอบแทน        ตั้งไว้         65,000   บาท         
(1) ประเภท เงินประโยชน์ตอบแทนอืน่ส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณพีเิศษ 

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

ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน  แผนงานการศึกษา/งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา (00211) 

   



 

 

(2) ประเภท   ค่าตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ   ตั้งไว้  5,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนส าหรับพนกังานเทศบาลสามญัและพนกังานจา้ง ท่ีไดรั้บค าสัง่ 
ปฏิบติังานนอกเวลาราชการ  วนัหยดุราชการ 
   ต ั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน  แผนงานการศึกษา/งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา (00211)   

(3) ประเภท   เงินช่วยเหลอืค่ารักษาพยาบาล      ตั้งไว้  10,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลส าหรับผูม้ีสิทธิไดรั้บ เช่น คณะผูบ้ริหารและพนกังาน
เทศบาลสามญั ฯลฯ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน  แผนงานการศึกษา/งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา (00211) 

  1.3.2 ค่าใช้สอย          ตั้งไว้    867,000   บาท 
  (1) ประเภท   รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ               ตั้งไว้      50,000   บาท 
  1.1 ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนของเทศบาลต าบล    

เพื่อจ่ายเป็น ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนของพนักงานเทศบาลสามญั  พนักงานจา้งท่ีเขา้รับการ
ฝึกอบรมตามโครงการท่ีไดรั้บการอนุญาตหรือมีค าสั่งให้เขา้รับการอบรมตามหลกัสูตรต่าง ๆท่ีมี
สิทธิเบิกค่าธรรมเนียม   และลงทะเบียนไดท้ั้งภายในและต่างประเทศ ฯลฯ    
1.2 ค่าจา้งเหมาบริการอ่ืนๆ  ท่ีจ  าเป็นในการปฏิบติัราชการ     

 เพื่อจ่ายเป็น ค่าจา้งเหมาบริการ เช่น ค่าจา้งเหมาถ่ายเอกสาร ลา้ง อดั ขยายภาพถ่าย ฯลฯ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน  แผนงานการศึกษา/งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา (00211) 

(2)  ประเภท   รายจ่ายเกีย่วกบัการปฏบิัตริาชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ                                
         ตั้งไว้   817,000   บาท  

2.1 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ    เป็นเงิน    10,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการของพนกังานเทศบาลสามญั ลกูจา้งประจ า พนกังาน

จา้ง ท่ีไดรั้บอนุญาตหรือไดรั้บค าสัง่ใหเ้ดินทางไปราชการ เช่น ค่าเช่าท่ีพกั ค่าเบ้ียเล้ียง  ค่าพาหนะ 

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน  แผนงานการศึกษา/งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา (00211) 

   2.2 ค่าใชจ่้ายในการจดังานสืบสานวฒันธรรมประเพณี 
สงกรานตต์  าบลไชยมงคล     เป็นเงิน  50,000   บาท  

  เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายจกังานวนัสงกรานต ์เช่น  
ค่าเคร่ืองไทยธรรม อาหารและเคร่ืองด่ืมฯลฯ       

ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน  แผนงานวฒันธรรมทอ้งถ่ินศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ/งานศาสนา  (00263) 

2.3 ค่าใชจ่้ายในการจดังานวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชินีนาถ   12  สิงหาคม  เป็นเงิน  20,000   บาท  

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดังานเฉลิมพระชนมพรรษา 
                           สมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชินีนาถ เช่น ค่าเคร่ืองไทยธรรม  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมอ่ืนๆ  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน  แผนงานวฒันธรรมทอ้งถ่ินศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ/งานศาสนา  (00263) 



 

 

 
2.4 ค่าใชจ่้ายในการจดังานวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 5    ธนัวาคม    เป็นเงิน  50,000   บาท  

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดังานวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั เช่น  ค่าเคร่ืองไทยธรรม    ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมและอ่ืนๆ   

ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน  แผนงานวฒันธรรมทอ้งถ่ินศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ/งานศาสนา  (00263) 

  2.5 ค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมวนัส าคญัทางศาสนา   
เช่นวนัอาสาฬหบูชา วนัเขา้พรรษาฯลฯ     เป็นเงิน  10,000   บาท  

  เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรม เช่น   เคร่ืองไทยธรรม  เทียนพรรษา ฯลฯ   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน  แผนงานวฒันธรรมทอ้งถ่ินศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ/งานศาสนา (00263) 

  2.6 ค่าใชจ่้ายโครงการจดักิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ   เป็นเงิน  40,000   บาท 
  เพื่อจ่ายเป็น การจดักิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติของศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

เทศบาลต าบลไชยมงคล  โรงเรียนทั้ง 2 โรงเรียนและหน่วยงานอ่ืนๆท่ีจดักิจกรรมในเขตพ้ืนท่ี  
ต าบลไชยมงคล  เช่น  ค่าของขวญั   ของรางวลัฯลฯ  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน  แผนงานการศึกษา/งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา(00211)   

  2.7 โครงการส่งนกักีฬาเขา้ร่วมแข่งขนักีฬา    เป็นเงิน  5,000   บาท 
  เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการส่งนกักีฬาเขา้ร่วมแข่งขนักีฬา 
    โดยเบิกจ่ายเป็น ค่าชุดกีฬา ค่าวสัดุอุปกรณ์กีฬาค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเคร่ืองด่ืม  และอ่ืนๆท่ีจ  าเป็น  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน  แผนงานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ่ินศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ/งานกีฬาและนนัทนาการ  (00262)  

2.8 โครงการแข่งขนักีฬาทอ้งถ่ินสมัพนัธอ์  าเภอเมืองนครราชสีมา เป็นเงิน  30,000   บาท 
 เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการแข่งขนักีฬาทอ้งถ่ินสมัพนัธอ์  าเภอเมืองนครราชสีมา 

    โดยเบิกจ่ายเป็น ค่าชุดกีฬา ค่าวสัดุอุปกรณ์กีฬาค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเคร่ืองด่ืม  และอ่ืนๆท่ีจ  าเป็น  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน  แผนงานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ่ินศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ/งานกีฬาและนนัทนาการ  (00262)  

2.9 โครงการแข่งขนักีฬาเยาวชนต าบลไชยมงคล   เป็นเงิน   200,000   บาท 
 เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการแข่งขนักีฬาเยาวชนต าบลไชยมงคล 

    โดยเบิกจ่ายเป็น ค่าชุดกีฬา ค่าวสัดุอุปกรณ์กีฬาค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเคร่ืองด่ืม  และอ่ืนๆท่ีจ  าเป็น  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน  แผนงานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ่ินศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ/งานกีฬาและนนัทนาการ  (00262)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  2.10 ค่าใชจ่้ายในโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว ้  402,000   บาท 
                2.10.1 ค่าอาหารกลางวนัศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ก่อนวยัเรียน   เป็นเงิน  392,000   บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่า  ค่าใชจ่้ายในการจา้งเหมาประกอบอาหาร 

กลางวนัใหก้บัศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็เทศบาลต าบลไชยมงคล ตามหนงัสือจว.นม. ด่วนท่ีสุด 
 นม. 0023.3/ว 3284  ลงวนัท่ี  10   กรกฏาคม   2556   

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏใน  แผนงานการศึกษา/งานก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา(00212) 

   2.10.2 ค่าใชจ่้ายโครงการน านกัเรียนเรียนรู้นอกสถานท่ี  
          ส าหรับนกัเรียน  ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็  ทต.ไชยมงคล                 เป็นเงิน   10,000   บาท  

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดักิจกรรมทศันศึกษานอกสถานท่ีเด็กนกัเรียนเช่นค่าบตัรผา่นประตู   
ค่าจา้งเหมารถ    ค่าอาหาร  เคร่ืองด่ืม ฯลฯ        

ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน  แผนงานการศึกษา/งานก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา(00212) 

  1.3.3ค่าวสัดุ           ตั้งไว้     931,980    บาท  
(1)  ประเภท   วสัดุส านกังาน      ตั้งไว้  50,000     บาท  

  เพ่ือจ่ายเป็น ค่าจดัซ้ือส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆ เช่น  กระดาษ ปากกา  รวมทั้งวสัดุส านกังานอ่ืน ๆ ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏใน  แผนงานการศึกษา /งานก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา (00212) 

  (2)  ประเภท   วสัดุวสัดุคอมพวิเตอร์    ตั้งไว้  14,000    บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นการปฏิบติัราชการ ฯลฯ ของเทศบาลต าบล  เช่น แผน่
หรือจานบนัทึกขอ้มลู แผน่กรองแสง เมาร์  ตลบัหมึก ฯลฯ     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน  แผนงานการศึกษา /งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา (00211) 

  (3)   ประเภท   วสัดุงานบ้านงานครัว     ตั้งไว้  787,980   บาท  
  3.1    วสัดุงานบา้นงานครัว             เป็นเงิน    50,000   บาท  

เพื่อจ่ายเป็น  ถว้ย   ชาม  ค่าแปรง ไมก้วาด น ้ ายาลา้งหอ้งน ้า น ้ ายาเช็ดกระจก ผงซกัผา้ฯลฯ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้   ปรากฏใน  แผนงานการศึกษา /งานก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา (00212) 

3.2    ค่าจดัซ้ืออาหารเสริม(นม)      ตั้งไว ้  737,980   บาท  
              3.2.1  อาหารเสริม(นม) ส าหรับโรงเรียนบา้น-ไชยมงคล(สืบสินวิทยา)   
          เป็นเงิน  373,100   บาท  

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)ส าหรับเดก็นกัเรียนโรงเรียนบา้นไชยมงคล(สืบสินวิทยา) ระดบั
อนุบาล ถึงระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6     จ  านวน  205  คน เป็นเวลา  260  วนั   
 3.2.2  อาหารเสริม(นม) ส าหรับโรงเรียนบา้นหนองพลวงใหญ่ เป็นเงิน  227,680   บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)ส าหรับเดก็นกัเรียนโรงเรียนบา้นหนองพลวงใหญ่ ระดบั 
อนุบาล ถึงระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6     จ  านวน  125  คนเป็นเวลา  260  วนั    

   
 
 



 

 

 3.2.3  อาหารเสริม(นม) ส าหรับศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลไชยมงคล   
         เป็นเงิน  137,200   บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)ส าหรับเดก็นกัเรียนศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลไชยมงคลเป็น
เวลา   280       วนั        

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป ปรากฏใน  แผนงานการศึกษา/งานก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา   (00212) 

(4) ประเภทค่าวสัดุการศึกษา     ตั้งไว้  50,000   บาท  
  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุการศกึษา เช่น ส่ือการเรียนการสอน วสัดุการเรียนการสอนและอ่ืนๆท่ีจ  าเป็น 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้   ปรากฏใน  แผนงานการศึกษา /งานก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา (00212) 

(5) ประเภทค่าวสัดุกฬีา      ตั้งไว้  30,000   บาท 
 เพื่อเป็นค่าวสัดุกีฬาของหมู่บา้น ในเขตพ้ืนท่ีต าบลไชยมงคล  

          ต ั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน  แผนงานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ่ินศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ/งานกีฬาและนนัทนาการ  (00262) 

  1.4  หมวดค่าสาธารณูปโภค               ตั้งไว้          -    บาท 
  1.5  หมวดเงินอดุหนุน           ตั้งไว้   1,320,000   บาท 
  1.5.1 ประเภท   เงนิอดุหนุนหน่วยงานรัฐหรือองค์กรเอกชน 

ในกจิกรรมอนัเป็นสาธารณประโยชน์    ตั้งไว้    1,320,000   บาท  
(1) อุดหนุนโรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวทิยา)   ตั้งไว้  820,000   บาท  
   อุดหนุนโครงการอาหารกลางวนั     เป็นเงิน  820,000   บาท  

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ืออาหารกลางวนั ส าหรับเด็กนกัเรียน 
โรงเรียนบา้นไชยมงคล(สืบสินวิทยา)ระดบัอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีท่ี6 จ  านวน 205 คน 
คนละ 20  บาท  เป็นเวลา  200 วนั     

       ต ั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป ปรากฏใน  แผนงานการศึกษา/งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา  (00211)  

(2) อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองพลวงใหญ่    ตั้งไว้  500,000   บาท  
    อุดหนุนโครงการอาหารกลางวนั     เป็นเงิน  500,000   บาท  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ืออาหารกลางวนั ส าหรับเด็กนกัเรียน 

โรงเรียนบา้นหนองพลวงใหญ่ระดบัอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  จ  านวน   125 คน 
คนละ 20  บาท  เป็นเวลา  200 วนั        

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป ปรากฏใน  แผนงานการศึกษา/งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา  (00211) 
   

 1.6   หมวดรายจ่ายอืน่ๆ       ตั้งไว้          -  บาท 
 
    

2. รายจ่ายเพือ่การลงทุน        ตั้งไว้    -    บาท 
 

 


