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อําเภอ เมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

เทศบาลตําบลไชยมงคล

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เพือจ่ายเป็น ค่าตอบแทนรายเดือนให้กับ
- ประธานสภาเทศบาลตําบล ในอัตราเดือนละ 15,840 บาท จํานวน
12 เดือน  เป็นเงิน   190,080 บาท
- รองประธานสภาเทศบาลตําบลในอัตราเดือนละ 12,960 บาท จํานวน
12 เดือน  เป็นเงิน   155,520 บาท
- สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจํานวน10 อัตราๆเดือนละ10,080 บาท
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน   1,209,600 บาท

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,555,200 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน  ให้แก่ เลขานุการนายกเทศมนตรี
จํานวน 1 อัตราๆเดือนละ
10,080  บาท จํานวน  12  เดือน  รวมเป็นเงิน  120,960  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน    ให้แก่  ทีปรึกษานายกเทศมนตรี
จํานวน  1  อัตรา ๆ
เดือนละ  7,200  บาท  จํานวน  12  เดือน  รวมเป็นเงิน  86,400
บาท

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล

จํานวน 207,360 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี ใน
อัตราเดือนละ6,000  บาท
จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  72,000  บาท      รองนายกเทศมนตรี
จํานวน  2  อัตรา ๆ   เดือนละ  4,500  บาท     จํานวน  12  เดือน
เป็นเงิน  108,000  บาท  รวมเป็นเงิน  180,000  บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี   ใน
อัตราเดือนละ 6,000  บาท  จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  72,000  บาท
รองนายกเทศมนตรี    จํานวน  2  อัตรา ๆ   เดือนละ  4,500  บาท
จํานวน  12  เดือน     เป็นเงิน  108,000  บาท  รวมเป็นเงิน
180,000  บาท

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี  ในอัตราเดือนละ  28,800  บาท
จํานวน 12  เดือน
เป็นเงิน  345,600  บาท รองนายกเทศมนตรี    จํานวน  2  อัตรา ๆ
เดือนละ  15,840  บาท
จํานวน  12  เดือน     เป็นเงิน  380,160  บาท  รวมเป็นเงิน
725,760  บาท

เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 725,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท
งบบุคลากร รวม 6,611,640 บาท
งานบริหารทัวไป รวม 9,836,840 บาท

แผนงานบริหารงานทัวไป

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 35,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุด
หนุนทัวไป แยกเป็น
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เพือจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรคณะผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาลสามัญลูกจ้างประจํา และผู้มีสิทธิเบิก

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสําหรับพนักงานเทศบาลสามัญ ทีมีสิทธิได้รับค่า
เช่าบ้านตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 45,000 บาท

เพือจ่ายเป็น ค่าตอบแทนสําหรับพนักงานเทศบาลสามัญและพนักงาน
จ้าง ทีได้รับคําสัง
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  วันหยุดราชการ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็น ค่าเบียประชุมให้แก่กรรมการทีเทศบาลแต่งตัง  หรือ
กรรมการอืนทีระเบียบ
กฎหมายกําหนดให้จ่ายค่าเบียประชุมได้

ค่าเบียประชุม จํานวน 5,000 บาท

1.เพือจ่ายเป็น เงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานเทศบาล
สามัญและพนักงานจ้าง
เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ตังไว้ 450,200 บาท
2.เพือจ่ายเป็น    ค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์
แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  เช่นคณะกรรมการจัดซือหรือจัดจ้าง
คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน  ตลอดจนค่าตอบแทน
คณะกรรมการสอบสวน  คณะกรรมการประเมินผลงานต่างๆ  อาสา
สมัคร(อส.) อปพร. และอืน ๆ ตังไว้ 10,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 460,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 530,200 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,125,200 บาท

เพือจ่ายเป็น เงินเพิมการครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป
จํานวน 3 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

เพือจ่ายเป็น   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไป
จํานวน 3 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 364,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวลูกจ้างประจํา  จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 2,580 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างประจําให้แก่ ลูกจ้างประจํา  จํานวน 1 อัตรา

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 167,520 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ปลัดเทศบาล / รองปลัดเทศบาล /
หัวหน้าสํานักปลัด

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 151,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนแก่ปลัดเทศบาล

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ จํานวน 10 อัตรา

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,962,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,763,320 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการกิจกรรม 5 ส
โครงการกิจกรรม 5 ส จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็น   ค่ารับหนังสือพิมพ์ วารสาร  หรือเอกสารทางด้าน
วิชาการความรู้ ในด้านต่างๆสําหรับทีอ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน
ในเขตเทศบาลตําบล

ค่ารับหนังสือพิมพ์และวารสาร จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายเพือดําเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนือง
มาจาก พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราช
เสาวนีย์ ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

ค่าใช้จ่ายเพือดําเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนืองมาจากพระราช
ดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระ
นางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเลือกตังนายกเทศมนตรี / สมาชิกสภา
เทศบาลตําบลไชยมงคล

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตังซ่อม จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเช่น ค่าเช่าทีพัก  ค่า
เบียเลียง  ค่าพาหนะ ในการเดินทางไปราชการ ของคณะผู้บริหารฯ
สมาชิกสภาฯ  พนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานจ้าง ทีได้รับอนุญาต
หรือได้รับคําสังให้เดินทางไปราชการในประเทศ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเช่น ค่าเช่าทีพัก  ค่า
เบียเลียง  ค่าพาหนะ ในการเดินทางไปราชการ ของคณะผู้บริหารฯ
สมาชิกสภาฯ  พนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานจ้าง ทีได้รับอนุญาต
หรือได้รับคําสังให้เดินทางไปราชการต่างประเทศ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ จํานวน 5,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

3.1 ค่ารับรอง   เป็นเงิน 5,000   บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ผู้ทีมาศึกษาดูงาน  การ
ต้อนรับคณะตรวจราชการ  นิเทศงานประชุมคณะกรรมการฯ ของ
เทศบาลตําบลไชยมงคล และอืนๆ
3.2 ค่าเลียงรับรอง เป็นเงิน 5,000  บาท
เพือจ่ายเป็น  ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาฯท้องถินหรือคณะ
กรรมการหรือคณะอนุกรรมการทีได้รับการแต่งตังตามกฏหมาย รวม
ถึงผู้เข้าร่วมประชุมอืนๆ และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องซึงเข้าร่วมประชุม

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดําเนินการต่างๆ อาทิเช่น
1.1 ค่าธรรมเนียม ลงทะเบียน ค่าเอกสาร ค่าเย็บปก หรือเข้าปกหนังสือ
ฯลฯ
1.2 ค่าใช้จ่ายในโครงการการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตําบลไชย
มงคล
1.3 ค่าจ้างเหมาจัดทําเว็บไซต์ และปรับปรุงพัฒนาระบบข้อมูลของ
เทศบาลตําบล
1.4 ค่าจ้างเหมาในการจัดทําวารสาร เทศบาลตําบล
1.5 ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกสํารวจความพึงพอใจผู้รับบริการ
เทศบาลตําบล
1.6 ค่าจ้างเหมาในการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจําหมู่บ้าน
1.7 ค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 250,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,810,000 บาท
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เพือจ่ายเป็น  ค่าแปรง ไม้กวาด นํายาล้างห้องนํา นํายาเช็ดกระจก ผง
ซักฟอก ฯลฯ และนําดืมต่าง ๆเพือบริการประชาชน

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็น ค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ เช่น  กระดาษ  ปากกา
ยางลบ ไม้บรรทัด  ดินสอ   รวมทังวัสดุสํานักงานอืน ๆ

วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 350,000 บาท

เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ทีอยู่ใน
ความดูแลรับผิดชอบของเทศบาลตําบล เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์
เครืองถ่ายเอกสาร เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองปรับอากาศ ฯลฯ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ
ในเขตพืนทีตําบลไชยมงคล

โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพในเขตพืนทีตําบลไชยมงคล จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็น  ค่าใช้จ่ายในโครงการยกระดับหมู่บ้านเอาชนะยาเสพติด
เช่น    ร่วมกับ
หน่วยงานในพืนทีให้ความรู้ เยาวชน ประชาชนให้ทราบถึงพิษภัยของ
ยาเสพติด

โครงการยกระดับหมู่บ้านเอาชนะยาเสพติด จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่
บุคลากรและประชาชนทัวไป

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรและประชาชนทัวไป จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเพือพัฒนาศักยภาพ
ของผู้สูงอายุตําบลไชยมงคล

โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเพือพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุตําบล
ไชยมงคล

จํานวน 250,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเพือ
พัฒนาศักยภาพของผู้นําตําบลไชยมงคล

โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเพือพัฒนาศักยภาพของผู้นําตําบลไชย
มงคล

จํานวน 500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเพือ
พัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงาน
เทศบาล

โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเพือพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล

จํานวน 450,000 บาท

เพือจ่ายเป็น  ค่าใช้จ่ายในการป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์พ.
ศ. 2559
เช่น   ตังจุดบริการประชาชน เพือช่วยเหลือประชาชนทีประสบเหตุ
ต่างๆ

โครงการป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2559 จํานวน 35,000 บาท

เพือจ่ายเป็น  ค่าใช้จ่ายในการป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.
2559
เช่น ตังจุดบริการประชาชน เพือช่วยเหลือประชาชนทีประสบเหตุต่างๆ

โครงการป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2559 จํานวน 35,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ จํานวน 7 อัตรา
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,811,940 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,541,432 บาท
งบบุคลากร รวม 2,541,432 บาท
งานบริหารงานคลัง รวม 3,632,432 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเข้าค่ายวิชาการ (พีสอน
น้อง) ตังไว้ 100,000 บาท แยกเป็น
-  โรงเรียนบ้านไชยมงคล 50,000 บาท
-  โรงเรียนบ้านหนองพลวงใหญ่ 50,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็น ค่าบริการการสือสาร (Internet)
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็น ค่าซือดวงตราไปรษณียากร,ค่าไปรษณีย์,ค่าลงทะเบียน
ด่วน EMS  ฯลฯ

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าโทรศัพท์สํานักงานเทศบาลตําบลไชยมงคล

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็น ค่าไฟฟ้าสํานักงานเทศบาลตําบลไชยมงคลอาคารต่างๆ  ที
อยู่ในความ
รับผิดชอบของ เทศบาลตําบลไชยมงคล

ค่าไฟฟ้า จํานวน 400,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 435,000 บาท

เพือจ่ายเป็น วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น จัดซือแผ่นดิสก์   หรือซอฟต์แวร์
หมึกเครืองพิมพ์ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็น ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น จัดซือกระดาษโปสเตอร์
พู่กัน สี ฟิล์ม ผ้าเขียนป้าย และแผ่นซีดีฯลฯ ในการประชาสัมพันธ์
กิจกรรม   ตามนโยบายของรัฐบาลและกิจกรรมของ เทศบาลตําบล

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็น  ค่าวัสดุการเกษตรต่างๆ  เช่น จอบ เสียม ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็น ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่นจัดซือค่าวัสดุ
อุปกรณ์ นํายาเคมีสําหรับดับเพลิงและอืนๆ ทีจําเป็น

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็น ค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น ค่านํามันดีเซล  เบนซิน
นํามันเครือง ฯลฯ สําหรับรถยนต์ส่วนกลาง เครืองตัดหญ้า รถบรรทุก
นําของเทศบาลตําบลไชยมงคลและส่วนราชการอืน ทีช่วยราชการของ
เทศบาลตําบลและกิจกรรมอืนๆ  ทีจําเป็นในการบริหารราชการ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็น วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ค่าแบตเตอรี  ยางนอกยาง
ใน ผ้ากรองนํามันเครือง ฯลฯ  สําหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่วน
กลาง

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็น   ค่าใช้จ่ายในโครงการโครงการฝึกอบรมเพิมพูนความรู้
ในการชําระภาษี

โครงการฝึกอบรมเพิมพูนความรู้ในการชําระภาษี จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็น   ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

โครงการแผนทีภาษีและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ จํานวน 800,000 บาท

เพือจ่ายเป็น ค่าเช่าทีพัก ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ ในการเดินทางไป
ราชการหรือไปเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลสามัญ
พนักงานจ้าง

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ จํานวน 10,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็น
-ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆในการฝึกอบรม ค่าเอกสาร ค่าเข้า
เล่ม เย็บปก ฯลฯ
-ค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ  เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานทําสิงของเป็นต้น
ฯลฯ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 935,000 บาท

เพือจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรคณะผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาลสามัญลูกจ้างประจํา และผู้มีสิทธิเบิก

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสําหรับพนักงานเทศบาลสามัญ ทีมีสิทธิได้รับค่า
เช่าบ้านตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพือจ่ายเป็น ค่าตอบแทนสําหรับพนักงานเทศบาลสามัญและพนักงาน
จ้าง ทีได้รับคําสัง
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  วันหยุดราชการ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 51,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,091,000 บาท

เพือจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือค่าครองชีพชัวคราว สําหรับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 3 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 45,420 บาท

เพือจ่ายเป็น   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
จํานวน 3 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 471,372 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างประจําให้แก่ ลูกจ้างประจํา  จํานวน 1 อัตรา

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 170,700 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ผู้อํานวยการกองคลัง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพสําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน
3 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 37,920 บาท

เพือจ่ายเป็น   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ให้แก่พนักงานตามภารกิจ
จํานวน 3 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 228,072 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ผู้อํานวยการกองการศึกษา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ จํานวน 5 อัตรา

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 888,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,196,592 บาท
งบบุคลากร รวม 1,196,592 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 2,833,592 บาท

แผนงานการศึกษา

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตังกล้องวงจรปิด บริเวณจุดเสียงใน
พืนทีตําบลไชมงคล
และสํานักงานเทศบาลตําบลไชยมงคล

ติดตังกล้องวงจรปิด จํานวน 350,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าครุภัณฑ์ รวม 350,000 บาท
งบลงทุน รวม 350,000 บาท
งานเทศกิจ รวม 350,000 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เพือจ่ายเป็น ค่าซือดวงตราไปรษณียากร,ค่าไปรษณีย์,ค่าลงทะเบียน
ด่วน EMS  ฯลฯ

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็น วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น จัดซือแผ่นดิสก์  โปรแกรม
คอมพิวเตอร์  หรือซอฟต์แวร์
หมึกเครืองพิมพ์ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็น ค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่นนํามันดีเซล นํามัน
เบนซิน นํามันเครือง ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็น ค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ เช่น  กระดาษ  ปากกา
ยางลบ ไม้บรรทัด  ดินสอ  หมึกเครืองถ่ายเอกสาร หมึกโรเนียว รวมทัง
วัสดุสํานักงานอืน ๆ ฯลฯ

วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
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เครืองปรับอากาศ ชนิดตังพืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาด 30,000 บีทียู จํานวน 2 เครืองๆ ละ 37,000 บาท รวมเป็น
74,000 บาท

เครืองปรับอากาศ ชนิดตังพืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด
30,000 บีทียู จํานวน 2 เครืองๆ ละ 37,000 บาท รวมเป็น 74,000 บาท

จํานวน 74,000 บาท

ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าครุภัณฑ์ รวม 74,000 บาท
งบลงทุน รวม 74,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุคอมพิวเตอร์ทีใช้ในการปฏิบัติราชการ ฯลฯ ของ
เทศบาลตําบล  เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง เมาร์
ตลับหมึก ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็น การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลไชยมงคล  โรงเรียนทัง 2 โรงเรียนและหน่วยงานอืนๆที
จัดกิจกรรมในเขตพืนที
ตําบลไชยมงคล  เช่น  ค่าของขวัญ   ของรางวัลฯลฯ

โครงการกิจกรรมวันเด็ก จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล
สามัญ ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ทีได้รับอนุญาตหรือได้รับคําสังให้
เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเช่าทีพัก ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่าย
อืนๆ ในการเดินทางไปราชการ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ จํานวน 5,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

- ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนของเทศบาลตําบล
เพือจ่ายเป็น ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนของพนักงานเทศบาลสามัญ
พนักงานจ้างทีเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการทีได้รับการอนุญาต
หรือมีคําสังให้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆทีมีสิทธิเบิกค่า
ธรรมเนียม   และลงทะเบียนได้ทังภายในและต่างประเทศ ฯลฯ
- ค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ  ทีจําเป็นในการปฏิบัติราชการ
เพือจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ล้าง อัด
ขยายภาพถ่าย ฯลฯ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 195,000 บาท

เพือจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรคณะผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาลสามัญลูกจ้างประจํา และผู้มีสิทธิเบิก

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสําหรับพนักงานเทศบาลสามัญ ทีมีสิทธิได้รับค่า
เช่าบ้านตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็น ค่าตอบแทนสําหรับพนักงานเทศบาลสามัญและพนักงาน
จ้าง ทีได้รับคําสัง
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  วันหยุดราชการ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 215,000 บาท
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เพือจ่ายเป็น  ถ้วย   ชาม  ค่าแปรง ไม้กวาด นํายาล้างห้องนํา นํายาเช็ด
กระจก ผงซักผ้าฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็น ค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ เช่น  กระดาษ ปากกา  รวม
ทังวัสดุสํานักงานอืน ๆ ฯลฯ

วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 887,422 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน - ผู้
ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลไชยมงคล

โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน - ผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลไชยมงคล

จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน โครงการปฐมนิเทศนักเรียน - ผู้
ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลไชยมงคล

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน - ผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลไชยมงคล

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานทีเด็กนักเรียนเช่นค่า
บัตรผ่านประตู
ค่าจ้างเหมารถ    ค่าอาหาร  เครืองดืม ฯลฯ

โครงการนํานักเรียนเรียนรู้นอกสภานที จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่า  ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาประกอบอาหาร
กลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลไชยมงคล

ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลไชยมงคล จํานวน 392,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 412,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,299,422 บาท
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,299,422 บาท

-อุดหนุนโรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา)ตังไว้824,000   บาท
-อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน                 เป็นเงิน 824,000   บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารกลางวัน สําหรับเด็กนักเรียน
โรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา)ระดับอนุบาล - ชันประถมศึกษาปี
ที6 จํานวน 206 คน
คนละ 20  บาท  เป็นเวลา  200 วัน

-อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองพลวงใหญ่ตังไว้524,000   บาท
-อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน                 เป็นเงิน 524,000   บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารกลางวัน สําหรับเด็กนักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองพลวงใหญ่ระดับอนุบาล - ชันประถมศึกษาปีที 6
จํานวน   131 คน
คนละ 20  บาท  เป็นเวลา  200 วัน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,348,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,348,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 1,348,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสําหรับพนักงานเทศบาลสามัญ ทีมีสิทธิได้รับค่า
เช่าบ้านตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพือจ่ายเป็น ค่าตอบแทนสําหรับพนักงานเทศบาลสามัญและพนักงาน
จ้าง ทีได้รับคําสัง
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  วันหยุดราชการ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 61,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,304,000 บาท

เพือจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไป  จํานวน 7 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพือจ่ายเป็น   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไป  จํานวน 7 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 783,648 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและ
สิงแวดล้อม

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ จํานวน 3 อัตรา

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 944,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,878,288 บาท
งบบุคลากร รวม 1,878,288 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 3,272,288 บาท

แผนงานสาธารณสุข

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา เช่น สือการเรียนการสอน วัสดุการเรียน
การสอนและอืนๆทีจําเป็น

วัสดุการศึกษา จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็น ค่าอาหารเสริม (นม) แยกเป็น
- โรงเรียนบ้านไชยมงคล (สืบสินวิทยา) 367,751.20 บาท จํานวน
206 คน 260 วัน
นม UHT 206 คน ๆ ละ 7.82 บาท จํานวน 60 วัน = 96,655.20
บาท
นมถุง 206 คน ๆ ละ 6.58 บาท จํานวน 200 วัน = 271,096 บาท

- โรงเรียนบ้านหนองพลวงใหญ่ 233,861.20 บาท จํานวน 131 คน
260 วัน
นม UHT 131 คน ๆ ละ 7.82 บาท จํานวน 60 วัน = 61,465.20
บาท
นมถุง 131 คน ๆ ละ 6.58 บาท จํานวน 200 วัน = 172,396 บาท

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลไชยมงคล 205,809.60 บาท
จํานวน 106 คน 280 วัน
นม UHT 106 คน ๆ ละ 7.82 บาท จํานวน 60 วัน = 66,313 บาท
นม UHT 106 คน ๆ ละ 6.58 บาท จํานวน 200 วัน = 139,496
บาท

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 807,422 บาท
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เพือจ่ายเป็น วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ค่าแบตเตอรี  ยางนอกยาง
ใน ผ้ากรองนํามันเครือง ฯลฯ  สําหรับรถยนต์ของเทศบาลตําบล

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็น ค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ เช่น  กระดาษ  ปากกา
ยางลบ ไม้บรรทัด  ดินสอ  หมึกเครืองถ่ายเอกสาร รวมทังวัสดุสํานัก
งานอืน ๆ

วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 318,000 บาท

เพือจ่ายเป็น ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินและครุภัณฑ์ต่างๆ
เช่น รถบรรทุกขยะ
เครืองพ่นหมอกควัน ปราบยุงลาย และครุภัณฑ์อืนๆ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการควบคุมและป้องกัน
โรคไข้เลือดออก

โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนและยาคุมกําเนิด
และค่าใช้จ่ายอืนๆ

โครงการผ่าตัดทําหมันสุนัขและแมว จรจัด ในเขตพืนทีตําบลไชยมงคล จํานวน 5,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดซือถังขยะ

โครงการจัดซือถังขยะ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหารฯ
สมาชิก เทศบาลตําบล  พนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานจ้าง ทีได้รับ
อนุญาตหรือได้รับคําสังให้เดินทางไปราชการ   เช่น ค่าเช่าทีพักค่าเบีย
เลียง  ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ จํานวน 10,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็น ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนของพนักงานเทศบาลสามัญ
พนักงานจ้างทีเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการทีได้รับการอนุญาต
หรือมีคําสังให้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆทีมีสิทธิเบิกค่า
ธรรมเนียม   และลงทะเบียนได้ทังภายในและต่างประเทศ ฯลฯ
-  ค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ  ทีจําเป็นในการปฏิบัติราชการ
 - ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ เข้าเล่มหนังสือข้อบังคับ
ต่างๆ
 - ค่าจ้างเหมาเพือให้ได้มาซึงบริการ เช่นค่าจ้างเหมาแบกสัมภาระ ค่า
ซักฟอก
 - ค่าว่าจ้างรถบรรทุกค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษาค่าจ้าง
เหมาบริการอืนๆ
   เกียวกับการดําเนินงานของเทศบาล
 - ค่าจ้างเหมาล้าง อัด ขยายภาพถ่ายอัดภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานต่าง
ๆของส่วนสาธารณสุขฯ
 - ค่าจ้างเหมาเก็บค่าขยะในเขตเทศบาล
 - ค่าจ้างเหมาแรงงานจัดเก็บขยะในเขตเทศบาล
 - ค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 600,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 925,000 บาท

เพือจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรคณะผู้บริหารพนักงาน
เทศบาลสามัญลูกจ้างประจํา และผู้มีสิทธิเบิก

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท



วันทีพิมพ์ : 19/8/2558  09:24:35 หน้า : 12/16

เพือจ่ายเป็น เงินเพิมการครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป
จํานวน 6 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 81,420 บาท

เพือจ่ายเป็น   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไป
จํานวน 6 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 691,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ผู้อํานวยการกองช่าง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวพนักงานเทศบาลสามัญ เงิน
เพิมสําหรับปรับวุฒิที ก.พ. หรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาลรับรอง
ว่าคุณวุฒินันเป็นวุฒิเฉพาะสําหรับตําแหน่งทีได้รับแต่งตัง

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 18,660 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ จํานวน 6 อัตรา

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,408,860 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,242,740 บาท
งบบุคลากร รวม 2,242,740 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 5,294,540 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้าน
โดยจัดสรรเป็นค่าดําเนินงานของอสม. ในเขตหมู่บ้าน ๆ ละ 15,000
บาท จํานวน 6 หมู่บ้าน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 90,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท

เพือจ่ายเป็น วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น จัดซือแผ่นดิสก์  โปรแกรม
คอมพิวเตอร์  หรือซอฟต์แวร์
หมึกเครืองพิมพ์ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็น ค่าวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น จัดซือถุงมือ รองเท้า ผ้าปิดจมูก
ชุดกันฝนในงานจัดเก็บขยะ และเครืองแบบ EMS รวมทังงานบริการ
อืนๆทีเกียวข้อง

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นพับ ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท

เพือจ่ายเป็น ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครืองใช้ทางการ
สาธารณสุข เช่น ชุดปฐมพยาบาลเครืองวัดความดัน หน้ากากป้องกัน
แก๊สพิษ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็น ค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น ค่านํามันดีเซล  เบนซิน
นํามันเครือง ฯลฯ สําหรับรถยนต์บรรทุกขยะ เครืองพ่นหมอกควันและ
กิจกรรมอืนๆ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาท
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เพือจ่ายเป็น ค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ท่อต่างๆ ปูนซีเมนต์ ฯลฯ
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็น ค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ หลอดไฟฟ้า ถ่าน
ไฟฉาย ถ่านแบตเตอรี
เครืองชาร์ตไฟ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็น ค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ เช่น  กระดาษ  ปากกา
รวมทังวัสดุสํานักงานอืน

วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 285,000 บาท

เพือจ่ายเป็น ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินและครุภัณฑ์ต่างๆ
เช่น ถนน และครุภัณฑ์อืนๆ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 250,000 บาท

เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหารฯ
สมาชิก เทศบาลตําบล  พนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานจ้าง ทีได้รับ
อนุญาตหรือได้รับคําสังให้เดินทางไปราชการ   เช่น ค่าเช่าทีพักค่าเบีย
เลียง  ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ จํานวน 10,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1.1 ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนของเทศบาลตําบล
เพือจ่ายเป็น ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนของพนักงานเทศบาลสามัญ
พนักงานจ้างทีเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการทีได้รับการอนุญาต
หรือมีคําสังให้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆทีมีสิทธิเบิกค่า
ธรรมเนียม   และลงทะเบียนได้ทังภายในและต่างประเทศ ฯลฯ
1.2 ค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ  ทีจําเป็นในการปฏิบัติราชการ
เพือจ่ายเป็น
- ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ เข้าเล่มหนังสือ ข้อ
บังคับต่างๆ
- ค่าจ้างเหมาเพือให้ได้มาซึงบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแบกสัมภาระ ค่า
ซักฟอกค่าว่าจ้างรถบรรทุก ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
ค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ เกียวกับการดําเนินงานของ เทศบาลตําบล
- ค่าจ้างเหมาล้าง อัด ขยายภาพถ่าย  อัดภาพกิจกรรมการปฏิบัติงาน
ต่าง ๆ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 250,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 510,000 บาท

เพือจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาลสามัญ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสําหรับพนักงานเทศบาลสามัญ ทีมีสิทธิได้รับค่า
เช่าบ้านตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็น ค่าตอบแทนสําหรับพนักงานเทศบาลสามัญและพนักงาน
จ้าง ทีได้รับคําสัง
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  วันหยุดราชการ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 875,000 บาท
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เพือจ่ายเป็น โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง เสริมผิวแอสฟัสท์ติก
คอนกรีต กม.13 - โรงงานเดอเบล โดยมีขนาดความกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 1,600 เมตร หนาเฉลีย 0.05 เมตร ไหล่กว้าง 2 ข้างๆละ 0.50
เมตร หรือมีพืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 9,600 ตร.ม. พร้อมป้าย
โครงการจํานวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบทีเทศบาลตําบลไชย
มงคลกําหนด)

โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง (กม.13 - โรงงานเดอเบล) จํานวน 4,152,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 6,000,000 บาท
งบลงทุน รวม 6,000,000 บาท
งานไฟฟ้าถนน รวม 6,000,000 บาท

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมาในการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะในเขตพืนที ตําบลไชยมงคล
และสํานักงานเทศบาลตําบลไชยมงคล

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 1,250,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,250,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 1,250,000 บาท

เพือจ่ายเป็น ค่าออกแบบ โครงการตกแต่งภายในสํานักงานเทศบาล
ตําบลไชยมงคลแห่งใหม่

ค่าออกแบบ โครงการตกแต่งภายในสํานักงานเทศบาลตําบลไชยมงคล
แห่งใหม่

จํานวน 130,000 บาท

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก
เพือให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตังระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (อาคาร
สํานักงานเทศบาลตําบลไชยมงคล )

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (อาคารสํานักงานเทศบาลตําบลไชยมงคล
หลังใหม่)

จํานวน 70,000 บาท

เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้าง
อาคารทีทําการเทศบาลตําบลไชยมงคล (รัวรอบอาคารสํานักงาน)
ขนาด กว้าง 3.00 เมตร สูง 2.20 เมตร ยาว 231 เมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ โครงการ จํานวน 1 ป้าย (ตามแบบทีเทศบาลตําบลไชย
มงคลกําหนด)

โครงการก่อสร้างอาคารทีทําการเทศบาลตําบลไชยมงคล (รัวรอบอาคาร
สํานักงาน)

จํานวน 726,800 บาท

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 926,800 บาท
งบลงทุน รวม 926,800 บาท

เพือจ่ายเป็น วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น จัดซือแผ่นดิสก์  โปรแกรม
คอมพิวเตอร์  หรือซอฟต์แวร์
หมึกเครืองพิมพ์ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็น  ค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เช่น นํายาต่างๆ เคมี
ภัณฑ์ ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท
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เพือเป็นค่าใช้จ่ายจักงานวันสงกรานต์ เช่น
ค่าเครืองไทยธรรม อาหารและเครืองดืมฯลฯ

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เช่น  ค่าเครืองไทยธรรม    ค่าอาหาร
เครืองดืมและอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เช่น ค่าเครืองไทยธรรม  ค่า
อาหารและเครืองดืมอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น   เครืองไทยธรรม  เทียน
พรรษา ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา จํานวน 5,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 135,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 135,000 บาท
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 135,000 บาท

เพือเป็นค่าวัสดุกีฬาของหมู่บ้าน ในเขตพืนทีตําบลไชยมงคล
วัสดุกีฬา จํานวน 45,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 45,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
โดยเบิกจ่ายเป็น ค่าชุดกีฬา ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาค่าเบียเลียง ค่าเครือง
ดืม  และอืนๆทีจําเป็น

โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา จํานวน 5,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาท้องถินสัมพันธ์อําเภอเมือง
นครราชสีมา
โดยเบิกจ่ายเป็น ค่าชุดกีฬา ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาค่าเบียเลียง ค่าเครือง
ดืม  และอืนๆทีจําเป็น

โครงการแข่งขันกีฬาท้องถินสัมพันธ์อําเภอเมืองนครราชสีมา จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตําบลไชยมงคล
โดยเบิกจ่ายเป็น ค่าชุดกีฬา ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาค่าเบียเลียง ค่าเครือง
ดืม  และอืนๆทีจําเป็น

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตําบลไชยมงคล จํานวน 300,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 335,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 380,000 บาท
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 380,000 บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เพือจ่ายเป็น โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง เสริมผิวแอสฟัสท์ติก
คอนกรีต สายบ้านไชยมงคล - หนองพลวงใหญ่ โดยมีขนาดความกว้าง
6.00 เมตร ยาว 470 เมตร หนาเฉลีย 0.05 เมตร ไหล่กว้าง 2 ข้างๆ
ละ 1.50 เมตร หรือมีพืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 4,230 ตร.ม. พร้อม
ป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบทีเทศบาลตําบลไชย
มงคลกําหนด)

โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง (สายบ้านไชยมงคล - หนองพลวงใหญ่) จํานวน 1,848,000 บาท
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เพือจ่ายเป็น เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน
(กบท.)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 710,000 บาท

เพือจ่ายเป็น
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                ตังไว้ 150,000 บาท
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินตังไว้ 150,000
บาท

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็น  ค่าใช้จ่ายกรณีจําเป็นหรือบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน  เช่น  สาธารณภัย  ประสบอุทกภัย  วาตภัย  อัคคีภัย

สํารองจ่าย จํานวน 179,886 บาท
เบียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็น เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการการประปา

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา จํานวน 1,200,000 บาท
งบกลาง รวม 2,395,886 บาท
งบกลาง รวม 2,395,886 บาท
งบกลาง รวม 2,395,886 บาท

แผนงานงบกลาง

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ ศูนย์ศึกษาเรียนรู้พืช
สมุนไพรตําบลไชยมงคล

ศูนย์ศึกษาเรียนรู้พืชสมุนไพรตําบลไชยมงคล จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ โครงการปลูกมัน
สําปะหลังแบบนําหยด

โครงการปลูกมันสําปะหลังแบบนําหยด จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ โครงการปลูกพืชโดยไม่
ใช้ดิน

โครงการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ ตรวจสอบคุณภาพดิน
ร่วมกับบริษัทอุตสาหกรรมแป้งโคราชจํากัด

โครงการตรวจสอบคุณภาพดิน จํานวน 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 70,000 บาท

แผนงานการเกษตร


