
 

 

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557 

เทศบาลต าบลไชยมงคล 

อ าเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา 

ประมาณการรายรับ  (งบประมาณรายจ่ายทั่วไป)   จ านวน  36,050,000  บาท 

ก.  รายได้ภาษีอากร                          รวมทั้งส้ิน  จ านวน  24,634,000  บาท  

1. หมวดภาษีอากร      จ านวน  24,634,000  บาท 

 ภาษีจดัเกบ็เอง  

1.1 ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน     จ านวน  2,000,000  บาท  

 ค าช้ีแจง  ประมาณการไวสู้งกว่าปีท่ีผา่นมา  คาดว่าจะไดรั้บเพ่ิมข้ึน     

1.2 ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี      จ านวน  100,000  บาท  

 ค าช้ีแจง  ประมาณการไวต้  ่ากว่าปีท่ีผา่นมา  คาดว่าจะไดรั้บนอ้ยลง     

1.3 ภาษีป้าย       จ านวน  250,000  บาท  

 ค าช้ีแจง  ประมาณการไวน้อ้ยกว่าปีท่ีผา่นมา  คาดว่าจะไดรั้บนอ้ยลง  

 ภาษีจดัสรร    

1.4 ภาษีมลูค่าเพ่ิมตามกฏหมายทอ้งถ่ิน (1ใน 9)  จ านวน  3,000,000  บาท  

 ค าช้ีแจง  ประมาณการไวสู้งกว่าปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากคาดวา่จะไดรั้บจดัสรรเพ่ิมข้ึน   

1.5 ภาษีมลูค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก  าหนดแผน ๆ   จ านวน  7,000,000  บาท  

 ค าช้ีแจง  ประมาณการไวสู้งกว่าปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากคาดวา่จะไดรั้บจดัสรรเพ่ิมข้ึน   

1.6 ภาษีธุรกิจเฉพาะ      จ านวน  150,000  บาท  

 ค าช้ีแจง  ประมาณการไวสู้งกว่าปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากคาดวา่จะไดรั้บจดัสรรเพ่ิมข้ึน   

1.7 ภาษีสุรา       จ านวน  1,500,000  บาท  

 ค าช้ีแจง  ประมาณการไวสู้งกว่าปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากคาดวา่จะไดรั้บจดัสรรเพ่ิมข้ึน   

1.8 ภาษีสรรพสามิต      จ านวน  2,500,000  บาท  

 ค าช้ีแจง  ประมาณการเท่ากบัปีท่ีผา่นมา  

1.9 ภาษีการพนนั      จ านวน          1,000  บาท  

 ค าช้ีแจง  ประมาณการเท่ากบัปีท่ีผา่นมา     



 

 

1.10 ภาษีธรรมเนียมดา้นป่าไม ้    จ านวน          3,000  บาท  

 ค าช้ีแจง  ประมาณการเท่ากบัปีท่ีผา่นมา    

1.11 ค่าภาคหลวงแร่      จ านวน         50,000  บาท  

 ค าช้ีแจง  ประมาณการเท่ากบัปีท่ีผา่นมา    

1.12 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม     จ านวน         80,000  บาท  

 ค าช้ีแจง  ประมาณการไวสู้งกว่าปีท่ีผา่นมา  เน่ืองจากคาดวา่จะไดรั้บจดัสรรเพ่ิมข้ึน   

1.13 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมท่ีดิน  จ านวน      8,000,000  บาท  

 ค าช้ีแจง  ประมาณการไวสู้งกว่าปีท่ีผา่น      เน่ืองจากคาดวา่จะไดรั้บจดัสรรเพ่ิมข้ึน   
     

ข.  รายได้มใิช่ภาษอีากร                           รวมทั้งส้ิน จ านวน        1,416,000  บาท  

1. หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต     จ านวน        636,000  บาท  

1.1 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการควบคุมอาคาร   จ านวน         50,000  บาท  

 ค าช้ีแจง  ประมาณการไวสู้งกว่าปีท่ีผา่นมา  คาดว่าจะไดรั้บเพ่ิมข้ึน     

1.2 ค่าธรรมเนียมเก็บและขยะมลูฝอย    จ านวน        400,000  บาท  

ค าช้ีแจง  ประมาณการไวสู้งกว่าปีท่ีผา่นมา  คาดว่าจะไดรั้บเพ่ิมข้ึน     

1.3 ค่าใบอนุญาตการใชส้ถานท่ีจ  าหน่ายอาหารและสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร จ  านวน 20,000  บาท  

 ค าช้ีแจง  ประมาณการไวสู้งกว่าปีท่ีผา่นมา  คาดว่าจะไดรั้บเพ่ิมข้ึน     

1.4 ค่าปรับผูก้ระท าผดิกฏหมายจราจรทางบก   จ านวน               1,000       บาท  

 ค าช้ีแจง  ประมาณการเท่ากบัปีท่ีผา่นมา 

1.5 ค่าปรับการผดิสญัญา     จ านวน             100,000     บาท  

 ค าช้ีแจง  ประมาณการไวต้  ่ากว่าปีท่ีผา่นมา  คาดว่าจะไดรั้บนอ้ยลง 

1.6 ค่าใบอนุญาตท่ีท าการเก็บขนส่ิงปฎิกลูหรือมลูฝอย  จ านวน   3,000    บาท  

 ค าช้ีแจง  ประมาณการเท่ากบัปีท่ีผา่นมา 

1.7 ค่าใบอนุญาตเก่ียวกบัการควบคุมอาคาร   จ านวน               1,000    บาท  

 ค าช้ีแจง  ประมาณการเท่ากบัปีท่ีผา่นมา 

1.8 ค่าใบอนุญาตท่ีท าการก าจดัส่ิงปฎิกลูหรือมลูฝอย  จ านวน      -    บาท  

 ค าช้ีแจง  -  

1.9 ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ จ านวน            50,000    บาท  

 ค าช้ีแจง   ประมาณการไวเ้ท่ากบัปีท่ีผา่นมา       



 

 

 

1.10 ค่าใบอนุญาตใหต้ั้งตลาดเอกชน    จ านวน   10,000     บาท  

 ค าช้ีแจง  ประมาณการไวสู้งกว่าปีท่ีผา่นมา  คาดว่าจะไดรั้บเพ่ิมข้ึน 

2.0 ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ     จ านวน               1,000     บาท  

 ค าช้ีแจง  ประมาณการเท่ากบัปีท่ีผา่นมา 

     

2. รายไดจ้ากทรัพยสิ์น                          รวมทั้งส้ิน  จ านวน   400,000    บาท  

  - ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร    จ านวน   400,000     บาท  

 ค าช้ีแจง  ประมาณการไวสู้งกว่าปีท่ีผา่นมา  คาดว่าจะไดรั้บเพ่ิมข้ึน     

3. หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์   จ านวน                       -         บาท  

  -รายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้ าประปา    จ านวน                       -         บาท  

 ค าช้ีแจง  -     

4. หมวดรายไดเ้บด็เตลด็      จ านวน               380,000      บาท  

  - ค่าขายแบบแปลน     จ านวน               350,000      บาท  

 ค าช้ีแจง  ประมาณการไวเ้ท่ากบัปีท่ีผา่นมา  คาดว่าจะไดรั้บเท่าเดิม     

  - รายไดเ้บ็ดเตลด็อื่น     จ านวน                30,000        บาท  

 ค าช้ีแจง  ประมาณการไวสู้งกว่าปีท่ีผา่นมา  คาดว่าจะไดรั้บเพ่ิมข้ึน     

ค.  รายได้จากทุน                                   รวมทั้งส้ิน  จ านวน                    -         บาท  

ง.  เงนิช่วยเหลอื                                   รวมทั้งส้ิน  จ านวน              8,000,000    บาท  

  - เงินอุดหนุนทัว่ไป     จ านวน              8,000,000    บาท  

ค าช้ีแจง  ประมาณการไวเ้พ่ิมข้ึนกว่าปีท่ีผา่นมา  เน่ืองจากคาดว่าจะไดรั้บจดัสรรเพ่ิมข้ึน 
    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

เทศบาลต าบลไชยมงคล 

     รายจ่ายตามแผนงาน 

ด้านบริหารทั่วไป (00100) 

แผนงานบริหารทั่วไป (00110) 

         

วตัถุประสงค์ 

 1. เพ่ือใหก้ารบริหารงานทัว่ไป การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานคลงั เป็นไปอยา่งมี

ประสิทธิภาพสูงสุด     

 2. เพื่อใหก้ารบริหารงานดา้นการจดัเก็บสถิติ ขอ้มลู ตลอดจนวางแผนพฒันา เป็นไปอยา่งมี

ประสิทธิภาพ     

          3. เพื่อใหง้านดา้นกฎหมายและการจดัท านิติกรรมต่าง ๆ ของ เทศบาลต าบล เป็นไปอยา่งมี

ประสิทธิภาพ    

งานที่ท า 

           1. การบริหารงานทัว่ไป การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานคลงั  

  2. จดัเก็บสถิติขอ้มลูในการวางแผนพฒันา และการจดัท างบประมาณ   

  3. การด าเนินกิจการสภา และการประชุมสภา     

  4. จดัเก็บสถิติขอ้มลูจดัท างบประมาณ      

  

         

หน่วยงานที่รับผดิชอบ 

  1. ส านกัปลดัเทศบาลต าบล                  งบประมาณ 7,931,360 บาท 

  2. กองคลงั                                   งบประมาณ 2,175,780  บาท 

          รวมเป็นเงินทั้งส้ิน       10,107,140  บาท 

  

 

 



 

 

 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

  เทศบาลต าบลไชยมงคล 

     รายจ่ายตามแผนงาน 

ด้านบริหารทั่วไป (00100) 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) 
         

วตัถุประสงค์         

 1. เพื่อใหก้ารด าเนินการเก่ียวกบัการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 2. เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในส านกังานและในเขตต าบล    

 3. เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกนัและสนบัสนุนในการช่วยอุบติัภยั   
           

งานที่ท า 

 1. อุดหนุนการจดัการฝึกอบรม อปพร.        

             2. บริหารงานบุคคล        

3. ฝึกอบรมในการช่วยเหลือการป้องกนัและระงบัอคัคีภยัในเขตชุมชน   
     

หน่วยงานที่รับผดิชอบ 
         

 1. ส านกัปลดัเทศบาลต าบล         งบประมาณ      75,000.00  บาท 

                            รวมเป็นเงินทั้งส้ิน      75,000.00  บาท 

    
         

         

         

         

         

 

 

 



 

 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

เทศบาลต าบลไชยมงคล 

     รายจ่ายตามแผนงาน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 

แผนงานการศึกษา (00210) 

         

วตัถุประสงค์ 

  1. เพื่อใหเ้ด็กก่อนวยัเรียนไดรั้บการเตรียมความพร้อมก่อนเขา้เรียน   

  2. เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนมีทกัษะ  มีความรู้ความเป็นเลิศทางวิชาการ   

  3. เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนพฒันาการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพดียิง่ข้ึน 

    

         

งานที่ท า 

           1. อุดหนุนเป็นค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการพฒันาการเรียนการสอน   

  2. ฝึกอบรมเด็กนกัเรียนใหเ้ป็นคนท่ีมคุีณธรรมสามารถช่วยเหลือตวัเองได ้  

  3. พฒันาความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาเดก็นกัเรียนในชุมชน 

         

         

หน่วยงานที่รับผดิชอบ 
       

 1. กองการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม งบประมาณ           3,353,220   บาท 

           รวมเป็นเงินทั้งส้ิน                  3,353,220   บาท 
    

         

         

         

   

 

 

    

    

             



 

 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

เทศบาลต าบลไชยมงคล 

                      รายจ่ายตามแผนงาน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 

แผนงานสาธารณสุข (00220) 
         

วตัถุประสงค์ 
         

  1. เพื่อใหบ้ริการเก่ียวกบัการสาธารณสุขเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ   

  2. เพื่อจดัการดา้นการส่งเสริมสุขภาพประชาชนใหม้ีชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน  

  3. เพื่อวิจยัแผนและการประชาสมัพนัธก์ารส่งเสริมงานดา้นการสาธารณสุข  

  4. บริหารงานบุคคลท่ีด าเนินงานดา้นน้ี      
  

         

งานที่ท า 

           1. อุดหนุนวคัซีนโรคพษิสุนขับา้ และสารเคมีเก่ียวกบัโรคไขเ้ลือดออก  

  2. จดัใหบ้ริการรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้      

  3. เก็บขอ้มลูวางแผนวจิยัดา้นสาธารณสุข      

  4. จดัโครงการอบรมใหค้วามรู้ดา้นการป้องกนัโรคและส่งเสริมสุขภาพ  
     

       

หน่วยงานที่รับผดิชอบ 
         

 1. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม งบประมาณ          2,793,640  บาท 

                รวมเป็นเงินทั้งส้ิน              2,793,640 บาท 
    

    

 

 

 

      



 

 

         

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

เทศบาลต าบลไชยมงคล 

     รายจ่ายตามแผนงาน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 

แผนงานเคหะและชุมชน (00240) 

         

วตัถุประสงค์ 

  1. เพ่ือใหก้ารบริหารทัว่ไป  และการบริหารบุคคลเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  

  2. เพื่อพฒันาเสน้ทางคมนาคมใหเ้หมาะสม     

  3. เพื่อใหก้ารรักษาความสะอาดในชุมชนถกูตอ้งตามสุขลกัษณะ   

    

งานที่ท า 

         1. การบริหารงานทัว่ไป  และการบริหารงานบุคคล     

  2. ก่อสร้างถนน สะพาน        

3. การเก็บขยะมลูฝอยและก าจดัส่ิงปฏิกลู  

4. งานก่อสร้างอาคารส านกังานเทศบาลต าบลไชยมงคลแห่งใหม่   

    
         

หน่วยงานที่รับผดิชอบ 
      

  1. กองช่าง   งบประมาณ              15,009,900  บาท 

            รวมเป็นเงินทั้งส้ิน                  15,009,900  บาท 
    

         

         

         

         

     

 

 



 

 

 

     

         

         

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

เทศบาลต าบลไชยมงคล 

     รายจ่ายตามแผนงาน 

ด้านการด าเนินการบริการชุมชนและสังคม (00200) 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) 

         

วตัถุประสงค์ 

  1. เพื่อป้องกนัการระบาดของยาเสพติดใหโ้ทษ     

  2. เพ่ิมประสิทธิภาพของกลุ่มอาชีพใหมี้ความรู้เพ่ิมข้ึน    

           

งานที่ท า 

           1. สนบัสนุนการจดัฝึกอบรมเร่ืองการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด  

  2. สนบัสนุนกลุ่มอาชีพใหส้ามารถบริหารกิจการของกลุ่มใหม้ีประสิทธิภาพ  

  3. สร้างรายได ้ การมีงานท าและมีอาชีพเสริม     

   

         

หน่วยงานที่รับผดิชอบ 

  1. ส านกัปลดัเทศบาลต าบล       งบประมาณ  35,000  บาท

       รวมเป็นเงินทั้งส้ิน            35,000   บาท
     

         

         

         

      

 

 

    

 

 



 

 

 

         

         

         

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

เทศบาลต าบลไชยมงคล 

     รายจ่ายตามแผนงาน 

ด้านการด าเนินการบริการชุมชนและสังคม (00200) 

แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) 

         

วตัถุประสงค์ 

 1. เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กและเยาวชนมีสุขภาพแข็งแรง  เกิดความสามคัคีในหมู่คณะสามารถแสดง     

     ความสามารถออกมาในทางท่ีถกูตอ้ง        

 2. เพ่ือเป็นการส่งเสริมการกีฬาทอ้งถ่ินและสร้างประสบการณ์จากการแข่งขนัใหก้บันกักีฬา 

 3. เพ่ือสนบัสนุนและอนุรักษว์ฒันธรรมประเพณีอนัดีงามของทอ้งถ่ิน   

 4. เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตใหป้ระชาชนมีสุขภาพจิตดีและเป็นการใหบ้ริการประชาชนในดา้นการ

พกัผอ่น     

         

งานที่ท า 

          1. จดัการแข่งขนักีฬาเยาวชนและประชาชน  และจดัส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนั  

 2. จดังานวนัส าคญัและประเพณีต่างๆ        

 3. สนบัสนุนการปรับปรุงสถานท่ีเพื่อท าลานกีฬาตา้นยาเสพติด    

           

หน่วยงานที่รับผดิชอบ 

  1. กองการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม งบประมาณ           395,000  บาท 

                       รวมเป็นเงินทั้งส้ิน                    395,000 บาท 

    

         

   



 

 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

เทศบาลต าบลไชยมงคล 

     รายจ่ายตามแผนงาน 

ด้านการด าเนินการเศรษฐกิจ (00300) 

แผนงาน การเกษตร (00320) 

         

วตัถุประสงค์ 

  1. เพื่อป้องกนัการระบาดของศตัรูพืช      

  2. เพ่ิมประสิทธิภาพของกลุ่มอาชีพใหมี้ความรู้เพ่ิมข้ึน    

  3. เพื่อเสริมสร้างชุมชนใหเ้ขม้แข็งเป็นท่ีพึ่งของชุมชน    

  4. เพ่ือพฒันาธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มปลกูป่าตามท่ีสาธารณะ   
    

         

งานที่ท า 

           1. สนบัสนุนกลุ่มอาชีพใหส้ามารถบริหารกิจการของกลุ่มใหม้ีประสิทธิภาพ                                       

  2. สร้างรายได ้ การมีงานท าและมีอาชีพเสริม     
       

หน่วยงานที่รับผดิชอบ 

  1. ส านกัปลดัเทศบาลต าบล งบประมาณ                   10,000  บาท 

                     รวมเป็นเงินทั้งส้ิน                    10,000   บาท 
    

         

         

      

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

เทศบาลต าบลไชยมงคล 

     รายจ่ายตามแผนงาน 

ด้านการด าเนินงานอื่น ๆ (00400) 

แผนงาน งบกลาง (00410) 

         

วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อใหก้ารบริหารงานท่ีไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ  เป็นไปอยา่งมี

ประสิทธิภาพ   

2. เพื่อใหก้ารบริหารงานตามขอ้ผกูพนักบัหน่วยงานอ่ืนเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 

3. เพ่ือสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน    

 4. เพื่อใหก้ารประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ  เอกชน  และองคก์รอ่ืนใดเป็นไปตาม 

เป้าหมายท่ี  ก  าหนดไว ้        

         

งานที่ท า 

  1. เงินส ารองจ่ายไวใ้ชจ่้ายในกิจการท่ีไม่สามารถคาดการณ์ไวล่้วงหนา้  

  2. บริหารตามขอ้ผกูพนัธท่ี์มีกฎหมายก าหนด     

  3. บริหารงานเก่ียวกบัการช าระเงินกูแ้ละดอกเบ้ีย     

      

หน่วยงานที่รับผดิชอบ 

  1. ส านกัปลดัเทศบาลต าบล    งบประมาณ                2,271,100  บาท 

                                     รวมเป็นเงินทั้งส้ิน                     2,271,100 บาท 

    

 

 

 

         
                    


