
 

 

รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2556 

เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 
รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน กองคลงั 

ตั้งงบประมาณรายจ่ายรวมทั้งส้ิน       ตั้งไว้   3,000,830 บาท 
1. รายจ่ายประจ า        ตั้งไว้   2,184,230 บาท 
 1.1  หมวดเงินเดือน  และค่าจ้างประจ า       ตั้งไว้   1,193,400 บาท 
  1.1.1 เงินเดือน       ตั้งไว้   1,035,840 บาท  
  (1)  ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ   ตั้งไว้        878,760 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนกังานเทศบาลสามญั จ านวน 5 อตัรา 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏใน  แผนงานบริหารงานทัว่ไป/งานบริหารงานคลงั (00113) 

(2)  ประเภทเงินเพิม่ต่าง ๆ     ตั้งไว้        157,080 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชัว่คราวพนกังานเทศบาลสามญั เงินเพิ่มส าหรับปรับวฒิุท่ี ก.พ. หรือ
คณะกรรมการพนกังานเทศบาลรับรองวา่คุณวุฒินั้นเป็นวุฒิเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีไดรั้บแต่งตั้ง  

 ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏใน  แผนงานบริหารงานทัว่ไป/งานบริหารงานคลงั (00113) 
  1.1.2 ค่าจ้างประจ า      ตั้งไว้      157,560  บาท 
  (1)  ประเภทค่าจ้างประจ า     ตั้งไว้      139,560  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งประจ าใหแ้ก่ ลูกจา้งประจ า  จ  านวน 1 อตัรา 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏใน  แผนงานบริหารงานทัว่ไป/งานบริหารงานคลงั (00113) 

(2)  ประเภทเงินเพิม่ต่าง ๆ     ตั้งไว้      18,000   บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชัว่คราวลูกจา้งประจ า  จ  านวน 1 อตัรา  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏใน  แผนงานบริหารงานทัว่ไป/งานบริหารงานคลงั (00113) 

1.2 หมวดค่าจ้างช่ัวคราว(พนักงานจ้าง)     ตั้งไว้    268,200  บาท 
  (1) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    ตั้งไว้   232,200  บาท 

เพื่อจ่ายเป็น   ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง ใหแ้ก่พนกังานตามภารกิจ จ านวน 2 อตัรา 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏใน  แผนงานบริหารงานทัว่ไป/งานบริหารงานคลงั (00113) 

 (2) ประเภทเงินเพิม่ต่างๆ      ตั้งไว้     36,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือค่าครองชีพชัว่คราว ส าหรับพนกังานจา้งตามภารกิจ จ านวน 2 อตัรา    

ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏใน  แผนงานบริหารงานทัว่ไป/งานบริหารงานคลงั (00113) 

 
 
 
 
 



 

 

1.3  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวสัดุ        ตั้งไว้      712,630   บาท 
1.3.1 ค่าตอบแทน         ตั้งไว้      427,630   บาท         
(1) ประเภท เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณพีเิศษ 

ตั้งไว้       312,630  บาท 
เพื่อจ่ายเป็น เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนกังานเทศบาลสามญัและพนกังานจา้ง 
เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวลัประจ าปี)    

                         ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏใน  แผนงานบริหารงานทัว่ไป/งานบริหารงานคลงั (00113) 
  (2) ประเภท   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   ตั้งไว้  15,000  บาท 

เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนส าหรับพนกังานเทศบาลสามญัและพนกังานจา้ง ท่ีไดรั้บค าสั่ง 
ปฏิบติังานนอกเวลาราชการ  วนัหยดุราชการ      

ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏใน  แผนงานบริหารงานทัว่ไป/งานบริหารงานคลงั (00113) 
(3) ประเภท   เงินช่วยเหลอืค่ารักษาพยาบาล      ตั้งไว้  100,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลใหแ้ก่พนกังานเทศบาลสามญั และลูกจา้งประจ า 

                                         ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏใน  แผนงานบริหารงานทัว่ไป/งานบริหารงานคลงั (00113)    
  1.3.2 ค่าใช้สอย          ตั้งไว้  200,000   บาท  
  (1) ประเภท   รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ               ตั้งไว้    60,000   บาท  
  เพือ่จ่ายเป็น 
  1.1 ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆในการฝึกอบรม ค่าเอกสาร ค่าเขา้เล่ม เยบ็ปก ฯลฯ  

1.2 ค่าจา้งเหมาบริการอ่ืนๆ  เช่น ค่าจา้งเหมาแรงงานท าส่ิงของเป็นตน้ ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏใน  แผนงานบริหารงานทัว่ไป/งานบริหารงานคลงั (00113) 

  (2) ประเภท   รายจ่ายเพือ่บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน   ตั้งไว้    20,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภณัฑท่ี์อยูใ่นความดูแลรับผดิชอบของ
เทศบาลต าบล เช่น รถยนต ์เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองปรับอากาศ ฯลฯ 
             ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏใน  แผนงานบริหารงานทัว่ไป/งานบริหารงานคลงั (00113)  

(3) ประเภท   รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ ๆ      
         ตั้งไว้     120,000   บาท 

3.1  ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ    เป็นเงิน  20,000  บาท  
เพื่อจ่ายเป็น ค่าเช่าท่ีพกั ค่าเบ้ียเล้ียง  ค่าพาหนะ ในการเดินทางไปราชการหรือไปเข้ารับการ
ฝึกอบรมสัมมนาของพนกังานเทศบาลสามญั พนกังานจา้ง  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏใน  แผนงานบริหารงานทัว่ไป/งานบริหารงานคลงั (00113) 
3.2  โครงการจดัท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น  เป็นเงิน  100,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็น   ค่าใชจ่้ายในโครงการจดัท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น    

ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏใน  แผนงานบริหารงานทัว่ไป/งานบริหารงานคลงั (00113) 

 



 

 

1.3.3 ค่าวสัดุ           ตั้งไว้      85,000  บาท       
  (1) ประเภท   วสัดุส านักงาน      ตั้งไว้  35,000  บาท  

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจดัซ้ือส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆ เช่น  กระดาษ  ปากกา  ยางลบ ไมบ้รรทดั  ดินสอ          
หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร หมึกโรเนียว รวมทั้งวสัดุส านกังานอ่ืน ๆ ฯลฯ    

                                 ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน  แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน (00241)  
(2) ประเภท   ค่าวสัดุเช้ือเพลงิและหล่อลื่น     ตั้งไว้     30,000   บาท 

 เพื่อจ่ายเป็น ค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เช่นน ้ามนัดีเซล น ้ามนัเบนซิน น ้ามนัเคร่ือง ฯลฯ 
   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน  แผนงานบริหารงานทัว่ไป/งานบริหารงานคลงั (00113) 

(3) ประเภท   วสัดุคอมพวิเตอร์      ตั้งไว้  20,000  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็น วสัดุคอมพิวเตอร์ เช่น จดัซ้ือแผน่ดิสก ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์  หรือซอฟตแ์วร์   

หมึกเคร่ืองพิมพ ์ฯลฯ      
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏใน  แผนงานบริหารงานทัว่ไป/งานบริหารงานคลงั (00113) 

1.4  หมวดค่าสาธารณูปโภค           ตั้งไว้   10,000  บาท 
              (1) ประเภท  ค่าไปรษณีย์      ตั้งไว้   10,000  บาท  
  เพื่อจ่ายเป็น ค่าซ้ือดวงตราไปรษณียากร,ค่าไปรษณีย,์ค่าลงทะเบียนด่วน EMS  ฯลฯ 
   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน  แผนงานบริหารงานทัว่ไป/งานบริหารงานคลงั (00113) 

1.5  หมวดเงินอุดหนุน        ตั้งไว้         -  บาท  
1.6  หมวดรายจ่ายอื่นๆ       ตั้งไว้         -  บาท 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2. รายจ่ายเพือ่การลงทุน        ตั้งไว้  816,600  บาท        
2.1หมวดค่าครุภัณฑ์  ทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง      ตั้งไว้  816,600  บาท  
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์        ตั้งไว้  816,600  บาท 
 (1) ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   ตั้งไว้  787,000  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็น ค่าจดัซ้ือยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 1 คนั (หนงัสือน าส่งบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ ์หนงัสือส านกังานท่ี นร 0719/ว.23 ลว.15 ก.พ.2555  เร่ือง ราคามาตรฐานครุภณัฑ)์ รายละเอียดดงัน้ี 

  รถบรรทุกดีเซลขนาด 1 ตนั ขบัเคล่ือน 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแคบ 
   - ปริมาณกระบอกสูบไม่ต ่ากวา่ 2,400  ซีซี 

   - เป็นกระบะส าเร็จรูป 

   - หอ้งโดยสารเป็นแบบดบัเบิ้ลแคบ 4 ประตู 

   - เป็นราคารวมภาษีเคร่ืองปรับอากาศ 

  
 - ราคารวมภาษีสรรพสามิต 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน  แผนงานบริหารงานทัว่ไป/งานบริหารงานคลงั (00113) 

 (2) ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์          ตั้งไว้  29,600  บาท 
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมเคร่ืองพิมพช์นิดเลเซอร์ 
ตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ ณ วนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2555 
รายละเอียดดงัน้ี 

  
2.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล(แบบท่ี 1 )จอขนาด 
      ไม่นอ้ยกวา่ 18 น้ิว เป็นเงิน  26,000  บาท 

  2.2  เคร่ืองพิมพช์นิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า (18 หนา้/นาที) เป็นเงิน     3,600 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน  แผนงานบริหารงานทัว่ไป/งานบริหารงานคลงั (00113) 

 


