
 

 

รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557 

เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จงัหวดันครราชสีมา 
รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน กองคลงั 

ตั้งงบประมาณรายจ่ายรวมทั้งส้ิน       ตั้งไว้   2,175,780 บาท 
1. รายจ่ายประจ า        ตั้งไว้   2,175,780 บาท 
 1.1  หมวดเงินเดือน  และค่าจ้างประจ า       ตั้งไว้   1,440,660 บาท 
  1.1.1 เงินเดอืน       ตั้งไว้   1,280,340 บาท  
  (1)  ประเภทเงินเดอืนพนักงานเทศบาลสามญั   ตั้งไว้     1,076,340 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนกังานเทศบาลสามญั จ  านวน 6 อตัรา 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏใน  แผนงานบริหารงานทัว่ไป/งานบริหารงานคลงั (00113) 

(2)  ประเภทเงินเพิม่ต่าง ๆ     ตั้งไว้        162,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชัว่คราวพนกังานเทศบาลสามญั เงินเพ่ิมส าหรับปรับวุฒิท่ี ก.พ. หรือ
คณะกรรมการพนกังานเทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นวฒิุเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีไดรั้บแต่งตั้ง  

 ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏใน  แผนงานบริหารงานทัว่ไป/งานบริหารงานคลงั (00113) 
  (3) ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง     ตั้งไว้        42,000  บาท 
                         เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งใหแ้ก่ผูอ้  านวยการกองคลงั 

  1.1.2 ค่าจ้างประจ า      ตั้งไว้      160,320  บาท 
  (1)  ประเภทค่าจ้างประจ า     ตั้งไว้      142,320  บาท 

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

(2)  ประเภทเงินเพิม่ต่าง ๆ     ตั้งไว้      18,000   บาท 

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

1.2 หมวดค่าจ้างช่ัวคราว(พนักงานจ้าง)     ตั้งไว้    255,120  บาท 
  (1) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    ตั้งไว้   201,720  บาท 

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

 (2) ประเภทเงินเพิม่ต่างๆ      ตั้งไว้     53,400  บาท 
เพื่อจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือค่าครองชีพชัว่คราว ส าหรับพนกังานจา้งตามภารกิจ จ  านวน 2 อตัรา    

ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏใน  แผนงานบริหารงานทัว่ไป/งานบริหารงานคลงั (00113) 

 
 
 



 

 

1.3  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวสัดุ        ตั้งไว้      470,000   บาท 
1.3.1 ค่าตอบแทน         ตั้งไว้        65,000   บาท         
(1) ประเภท เงินประโยชน์ตอบแทนอืน่ส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณพีเิศษ 

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

                         ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏใน  แผนงานบริหารงานทัว่ไป/งานบริหารงานคลงั (00113) 
  (2) ประเภท   ค่าตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ   ตั้งไว้  5,000  บาท 

เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนส าหรับพนกังานเทศบาลสามญัและพนกังานจา้ง ท่ีไดรั้บค าสัง่ 
ปฏิบติังานนอกเวลาราชการ  วนัหยดุราชการ      

ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏใน  แผนงานบริหารงานทัว่ไป/งานบริหารงานคลงั (00113) 
(3) ประเภท   เงินช่วยเหลอืค่ารักษาพยาบาล      ตั้งไว้  10,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลใหแ้ก่พนกังานเทศบาลสามญั และลกูจา้งประจ า 

                                         ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏใน  แผนงานบริหารงานทัว่ไป/งานบริหารงานคลงั (00113)    

  1.3.2 ค่าใช้สอย          ตั้งไว้  275,000   บาท  
  (1) ประเภท   รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ               ตั้งไว้   100,000   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    30,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภณัฑท่ี์อยูใ่นความดูแลรับผดิชอบของ
เทศบาลต าบล เช่น รถยนต ์เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองปรับอากาศ ฯลฯ 
             ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏใน  แผนงานบริหารงานทัว่ไป/งานบริหารงานคลงั (00113)  

(3) ประเภท   รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิัตริาชการทีไ่ม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ ๆ      
         ตั้งไว้     145,000   บาท 

3.1  ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ    เป็นเงิน  30,000  บาท  
เพื่อจ่ายเป็น ค่าเช่าท่ีพกั ค่าเบ้ียเล้ียง  ค่าพาหนะ ในการเดินทางไปราชการหรือไปเข้ารับการ
ฝึกอบรมสมัมนาของพนกังานเทศบาลสามญั พนกังานจา้ง  

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

ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏใน  แผนงานบริหารงานทัว่ไป/งานบริหารงานคลงั (00113) 

3.3  โครงการเยีย่มชาวบา้นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัเกบ็ภาษี เป็นเงิน  15,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็น   ค่าใชจ่้ายในโครงการเยีย่มชาวบา้นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัเก็บภาษี   



 

 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏใน  แผนงานบริหารงานทัว่ไป/งานบริหารงานคลงั (00113) 

1.3.3 ค่าวสัดุ           ตั้งไว้    130,000  บาท       
  (1) ประเภท   วสัดุส านกังาน      ตั้งไว้  40,000  บาท  

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

                                 ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏใน  แผนงานบริหารงานทัว่ไป/งานบริหารงานคลงั (00113)  

(2) ประเภท   ค่าวสัดุเช้ือเพลงิและหล่อลืน่     ตั้งไว้      60,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็น ค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เช่นน ้ ามนัดีเซล น ้ ามนัเบนซิน น ้ ามนัเคร่ือง ฯลฯ 

   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน  แผนงานบริหารงานทัว่ไป/งานบริหารงานคลงั (00113) 

(3) ประเภท   วสัดุคอมพวิเตอร์      ตั้งไว้  30,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็น วสัดุคอมพิวเตอร์ เช่น จดัซ้ือแผน่ดิสก ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์  หรือซอฟตแ์วร์   

หมึกเคร่ืองพิมพ ์ฯลฯ      
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏใน  แผนงานบริหารงานทัว่ไป/งานบริหารงานคลงั (00113) 

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

1.5  หมวดเงินอดุหนุน        ตั้งไว้         -  บาท  
1.6  หมวดรายจ่ายอืน่ๆ       ตั้งไว้         -  บาท 

 

2. รายจ่ายเพือ่การลงทุน        ตั้งไว้       -   บาท         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


