
 

 

 
รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557 

เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จงัหวดันครราชสีมา 
รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน ส านกัปลดั 

ตั้งงบประมาณรายจ่ายรวมทั้งส้ิน       ตั้งไว้  8,051,360  บาท 
1. รายจ่ายประจ า        ตั้งไว้  8,031,360  บาท 
 1.1  หมวดเงินเดือน   และ ค่าจ้างประจ า        ตั้งไว้  4,112,040  บาท 
  1.1.1 เงินเดอืน       ตั้งไว้  3,959,880  บาท 

(1)ประเภท  เงินเดอืน/ค่าตอบแทนผู้บริหาร   ตั้งไว้     1,085,760 บาท 
 -เงินเดือนนายกเทศมนตรี / รองนายกเทศมนตรี   เป็นเงิน    725,760 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี  ในอตัราเดือนละ  28,800  บาท  จ  านวน 12  เดือน   
เป็นเงิน  345,600  บาท รองนายกเทศมนตรี    จ  านวน  2  อตัรา    เดือนละ  15,840  บาท     
จ านวน  12  เดือน     เป็นเงิน  380,160  บาท  รวมเป็นเงิน  725,760  บาท  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน  แผนงานบริหารงานทัว่ไป/งานบริหารงานทัว่ไป  (00111) 

-ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตรี / รองนายกเทศมนตรี เป็นเงิน  180,000   บาท  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตรี   ในอตัราเดือนละ 6,000  บาท  
จ  านวน 12 เดือน  เป็นเงิน  72,000  บาท      รองนายกเทศมนตรี    จ  านวน  2  อตัรา     เดือนละ  
4,500  บาท     จ  านวน  12  เดือน     เป็นเงิน  108,000  บาท  รวมเป็นเงิน  180,000  บาท 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน  แผนงานบริหารงานทัว่ไป/งานบริหารงานทัว่ไป  (00111) 

  - ค่าตอบแทนพเิศษนายกเทศมนตรี / รองนายกเทศมนตรี  เป็นเงิน  180,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตรี ในอตัราเดือนละ6,000  บาท 
จ านวน 12 เดือน  เป็นเงิน  72,000  บาท      รองนายกเทศมนตรี    จ  านวน  2  อตัรา     เดือนละ  
4,500  บาท     จ  านวน  12  เดือน    เป็นเงิน  108,000  บาท  รวมเป็นเงิน  180,000  บาท 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน  แผนงานบริหารงานทัว่ไป/งานบริหารงานทัว่ไป  (00111) 

(2)ประเภทเงินเดอืน / ค่าตอบแทนเลขานุการผู้บริหารเทศบาล ตั้งไว้  120,960   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน  ใหแ้ก่ เลขานุการนายกเทศมนตรี จ  านวน 1 อตัรา เดือนละ 
10,080  บาท จ  านวน  12  เดือน  รวมเป็นเงิน  120,960  บาท 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน  แผนงานบริหารงานทัว่ไป/งานบริหารงานทัว่ไป  (00111) 

  (3)ประเภทเงินเดอืน / ค่าตอบแทนทีป่รึกษาผู้บริหารเทศบาล ตั้งไว้  86,400   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน    ใหแ้ก่  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  จ  านวน  1  อตัรา   
เดือนละ  7,200  บาท  จ  านวน  12  เดือน  รวมเป็นเงิน  86,400  บาท 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน  แผนงานบริหารงานทัว่ไป/งานบริหารงานทัว่ไป  (00111) 

 



 

 

  (4) ประเภทเงินเดอืนพนักงานเทศบาลสามญั   ตั้งไว้  2,212,200   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนกังานเทศบาลสามญั จ  านวน 11 อตัรา 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน  แผนงานบริหารงานทัว่ไป/งานบริหารงานทัว่ไป  (00111) 

(5) ประเภทเงินเพิม่ต่าง ๆ      ตั้งไว้  226,560   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็น เงินเพ่ิมค่าครองชีพชัว่คราวพนกังานเทศบาลสามญั เงินเพ่ิมส าหรับปรับวุฒิท่ี ก.พ. 
หรือคณะกรรมการพนกังานเทศบาลรับรองว่าคุณวฒิุนั้นเป็นวุฒิเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีไดรั้บ
แต่งตั้ง        

 ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน  แผนงานบริหารงานทัว่ไป/งานบริหารงานทัว่ไป  (00111) 

  (6) ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง     ตั้งไว้        228,000  บาท 
                         เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งใหแ้ก่ปลดัเทศบาล / รองปลดัเทศบาล / หวัหนา้ส านกัปลดั  

               ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน  แผนงานบริหารงานทัว่ไป/งานบริหารงานทัว่ไป  (00111) 

  1.1.2  ค่าจ้างประจ า      ตั้งไว้      152,160  บาท 
  (1) ประเภทค่าจ้างประจ า      ตั้งไว้ 134,160   บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งประจ าใหแ้ก่ ลกูจา้งประจ า  จ  านวน 1 อตัรา  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน  แผนงานบริหารงานทัว่ไป/งานบริหารงานทัว่ไป  (00111) 

(2)  ประเภทเงินเพิม่ต่าง ๆ     ตั้งไว้      18,000   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชัว่คราวลกูจา้งประจ า  จ  านวน 1 อตัรา  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน  แผนงานบริหารงานทัว่ไป/งานบริหารงานทัว่ไป  (00111) 

1.2 หมวดค่าจ้างช่ัวคราว(พนักงานจ้าง)     ตั้งไว้  333,120  บาท 
  (1) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    ตั้งไว้  227,280  บาท 

เพื่อจ่ายเป็น   ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง  ใหแ้ก่พนกังานจา้งตามภารกิจ  และพนกังานจา้งทัว่ไป 
จ านวน 3 อตัรา  
(2) ประเภทเงินเพิม่ต่างๆ      ตั้งไว้ 105,840  บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็น เงินเพ่ิมการครองชีพชัว่คราว ใหแ้ก่พนกังานจา้งตามภารกิจ และพนกังานจา้งทัว่ไป 
จ านวน 3 อตัรา 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน  แผนงานบริหารงานทัว่ไป/งานบริหารงานทัว่ไป  (00111) 

1.3  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวสัดุ        ตั้งไว้   3,031,200   บาท 
1.3.1 ค่าตอบแทน         ตั้งไว้   1,731,200   บาท        
(1) ประเภท   ค่าตอบแทนประธานสภาฯ  รองประธานสภาฯ   ตั้งไว้   1,555,200   บาท                         
สมาชิกสภาฯ   
เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนรายเดือนใหก้บั                 

- ประธานสภา เทศบาลต าบล ในอตัราเดือนละ 15,840 บาท จ านวน 12 เดือน           เป็นเงิน   190,080 บาท                         
- รองประธานสภา เทศบาลต าบล ในอตัราเดือนละ 12,960 บาท จ านวน 12 เดือน     เป็นเงิน   155,520 บาท      
- สมาชิกสภา เทศบาลต าบลจ านวน10 อตัรา เดือนละ10,080 บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน1,209,600 บาท 

         ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน  แผนงานบริหารงานทัว่ไป/งานบริหารงานทัว่ไป  (00111) 



 

 

(2) ประเภท เงินประโยชน์ตอบแทนอืน่ส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณพีเิศษ 
ตั้งไว้  50,000  บาท 

เพื่อจ่ายเป็น เงินประโยชนต์อบแทนอ่ืนส าหรับพนกังานเทศบาลสามญัและพนกังานจา้ง 
เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวลัประจ าปี)        

                         ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน  แผนงานบริหารงานทัว่ไป/งานบริหารงานทัว่ไป  (00111) 

  (3)ประเภท   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
          ตั้งไว้ 6,000  บาท 

เพื่อจ่ายเป็น    ค่าตอบแทนแก่ผูป้ฏิบติังานราชการอนัเป็นประโยชนแ์ก่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
เช่นคณะกรรมการจดัซ้ือหรือจดัจา้ง  คณะกรรมการตรวจการจ้างและผูค้วบคุมงาน  ตลอดจน
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน  คณะกรรมการประเมินผลงานต่าง   อาสาสมคัร(อส.) อปพร. 
และอ่ืน      

 ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน  แผนงานบริหารงานทัว่ไป/งานบริหารงานทัว่ไป  (00111) 
(4)ประเภท   ค่าเบีย้ประชุม         ตั้งไว้ 5,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็น ค่าเบ้ียประชุมใหแ้ก่กรรมการท่ีเทศบาลแต่งตั้ง  หรือกรรมการอ่ืนท่ีระเบียบ 
กฎหมายก าหนดใหจ่้ายค่าเบ้ียประชุมได ้  

                                    ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏใน  แผนงานบริหารงานทัว่ไป/งานบริหารงานทัว่ไป (00111) 

  (5)ประเภท   ค่าตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ   ตั้งไว้ 50,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนส าหรับพนกังานเทศบาลสามญัและพนกังานจา้ง ท่ีไดรั้บค าสัง่ 
ปฏิบติังานนอกเวลาราชการ  วนัหยดุราชการ     

ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน  แผนงานบริหารงานทัว่ไป/งานบริหารงานทัว่ไป  (00111) 

(6)ประเภท   ค่าเช่าบ้าน           ตั้งไว้   50,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบา้นส าหรับพนกังานเทศบาลสามญั ท่ีมีสิทธิไดรั้บค่าเช่าบา้นตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย     

      ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏใน  แผนงานบริหารงานทัว่ไป/งานบริหารงานทัว่ไป  (00111) 

(7)ประเภท   เงินช่วยเหลอืการศึกษาบุตร        ตั้งไว้   5,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรคณะผูบ้ริหาร พนกังานเทศบาลสามญั ลกูจา้งประจ า และผูม้ีสิทธิเบิก  

                ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน  แผนงานบริหารงานทัว่ไป/งานบริหารงานทัว่ไป  (00111) 

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

                                      ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน  แผนงานบริหารงานทัว่ไป/งานบริหารงานทัว่ไป  (00111)    
  
 
 
 



 

 

  1.3.2 ค่าใช้สอย          ตั้งไว้  545,000  บาท  
  (1) ประเภท   รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ               ตั้งไว้  200,000   บาท  
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบุคคลภายนอกด าเนินการต่าง  อาทิเช่น 
  1.1 ค่าธรรมเนียม ลงทะเบียน ค่าเอกสาร ค่าเยบ็ปก หรือเขา้ปกหนงัสือ ฯลฯ    

1.2 ค่าใชจ่้ายในโครงการการจดัเวทีประชาคมหมู่บา้นและต าบลไชยมงคล 
1.3 ค่าจา้งเหมาจดัท าเวบ็ไซต ์และปรับปรุงพฒันาระบบขอ้มลูของ เทศบาลต าบล 

  1.4 ค่าจา้งเหมาในการจดัท าวารสาร เทศบาลต าบล      
  1.5 ค่าจา้งเหมาบุคคลภายนอกส ารวจความพึงพอใจผูรั้บบริการ เทศบาลต าบล 
  1.6 ค่าจา้งเหมาในการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจ าหมู่บา้น  

1.7 ค่าจา้งเหมาบริการอ่ืน    
       ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน  แผนงานบริหารงานทัว่ไป/งานบริหารงานทัว่ไป  (00111) 

  (2) ประเภท   รายจ่ายเพือ่บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน     ตั้งไว้ 150,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภณัฑท่ี์อยูใ่นความดูแลรับผดิชอบของ
เทศบาลต าบล เช่น รถยนต ์รถจกัรยานยนต ์เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองปรับอากาศ ฯลฯ 
                   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏใน  แผนงานบริหารงานทัว่ไป/งานบริหารงานทัว่ไป  (00111)  

(3)ประเภท   รายจ่ายเกีย่วกบัการรับรองและพธิีการ                 ตั้งไว้ 10,000   บาท 
 3.1 ค่ารับรอง               เป็นเงิน 5,000   บาท 

เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอ้นรับบุคคลหรือคณะบุคคล ผูท่ี้มาศึกษาดูงาน  การตอ้นรับคณะตรวจราชการ  
นิเทศงานประชุมคณะกรรมการฯ ของเทศบาลต าบลไชยมงคล และอ่ืน      
3.2 ค่าเล้ียงรับรอง       เป็นเงิน 5,000  บาท 
เพือ่จ่ายเป็น  ค่าเล้ียงรับรองในการประชุมสภาฯทอ้งถ่ินหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ี
ไดรั้บการแต่งตั้งตามกฏหมาย รวมถึงผูเ้ขา้ร่วมประชุมอ่ืน  และเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงเขา้ร่วมประชุม 

     ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน  แผนงานบริหารงานทัว่ไป/งานบริหารงานทัว่ไป  (00111) 

(4)ประเภท   รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิัตริาชการทีไ่ม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ ๆ      
         ตั้งไว้      185,000  บาท 

4.1  ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ   เป็นเงิน  20,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการเช่น ค่าเช่าท่ีพกั  ค่าเบ้ียเล้ียง  ค่าพาหนะ ในการ
เดินทางไปราชการ ของคณะผูบ้ริหารฯ สมาชิกสภาฯ  พนักงานเทศบาลสามญั พนักงานจา้ง ท่ี
ไดรั้บอนุญาตหรือไดรั้บค าสัง่ใหเ้ดินทางไปราชการในประเทศ   

ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน  แผนงานบริหารงานทัว่ไป/งานบริหารงานทัว่ไป  (00111) 
4.2  ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ   เป็นเงิน  10,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการเช่น ค่าเช่าท่ีพกั  ค่าเบ้ียเล้ียง  ค่าพาหนะ ในการ
เดินทางไปราชการ ของคณะผูบ้ริหารฯ สมาชิกสภาฯ  พนักงานเทศบาลสามญั พนักงานจา้ง ท่ี
ไดรั้บอนุญาตหรือไดรั้บค าสัง่ใหเ้ดินทางไปราชการต่างประเทศ   



 

 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน  แผนงานบริหารงานทัว่ไป/งานบริหารงานทัว่ไป  (00111) 
4.3  ค่ารับหนงัสือพิมพแ์ละวารสาร    เป็นเงิน  5,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็น   ค่ารับหนงัสือพิมพ ์วารสาร  หรือเอกสารทางดา้นวิชาการความรู้ ในดา้นต่าง ส าหรับ
ท่ีอ่านหนงัสือพิมพป์ระจ าหมู่บา้นในเขตเทศบาลต าบล    

ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏใน  แผนงานบริหารงานทัว่ไป/งานบริหารงานทัว่ไป  (00111) 

  4.4  ค่าใชจ่้ายในการเลือกตั้งซ่อม     เป็นเงิน 5,000บาท 
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใชจ่้ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี / สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไชยมงคล 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏใน  แผนงานบริหารงานทัว่ไป/งานบริหารงานทัว่ไป  (00111)    

4.5 ค่าใชจ่้ายเพื่อด าเนินการหรือสนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจาก พระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัและพระราชเสาวนีย ์ ของสมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชินีนาถ  

เป็นเงิน 20,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็น  ค่าใชจ่้ายเพื่อด าเนินการหรือสนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัและพระราชเสาวนียข์องสมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชินีนาถ  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน  แผนงานบริหารงานทัว่ไป/งานบริหารงานทัว่ไป  (00111) 

4.6 โครงการศึกษาดูงานของคณะผูบ้ริหาร/พนกังาน/สมาชิกสภาฯ เป็นเงิน 20,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใชจ่้ายในการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีของทางคณะผูบ้ริหาร/พนกังาน/สมาชิกสภาฯ  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน  แผนงานบริหารงานทัว่ไป/งานบริหารงานทัว่ไป  (00111) 

  4.7 โครงการป้องกนัอุบติัเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2557  เป็นเงิน 40,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็น  ค่าใชจ่้ายในการป้องกนัอุบติัเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2556 เช่น ตั้งจุด 
บริการประชาชน เพ่ือช่วยเหลือประชาชนท่ีประสบเหตุต่าง  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน  แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งานป้อกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั  (00123)  
4.8 โครงการป้องกนัอุบติัเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต ์พ.ศ. 2557           เป็นเงิน 35,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็น  ค่าใชจ่้ายในการป้องกนัอุบติัเหตุช่วงเทศกาลสงกรานตพ์.ศ. 2556   
เช่น   ตั้งจุดบริการประชาชน เพ่ือช่วยเหลือประชาชนท่ีประสบเหตุต่าง  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน  แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งานป้อกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั  (00123) 

4.9 โครงการยกระดบัหมู่บา้นเอาชนะยาเสพติด   เป็นเงิน  30,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็น  ค่าใชจ่้ายในโครงการยกระดบัหมู่บา้นเอาชนะยาเสพติด     เช่น    ร่วมกบั 
หน่วยงานในพ้ืนท่ีเดินรณรงคใ์หค้วามรู้ เยาวชน ประชาชนใหท้ราบถึงพิษภยัของยาเสพติด  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน  แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน/งานส่งเสริมและเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชน (00252) 
 

 
 
 
 
 



 

 

1.3.3 ค่าวสัดุ           ตั้งไว้     755,000 บาท       
  (1) ประเภท   วสัดุส านกังาน      ตั้งไว้  40,000  บาท  

เพ่ือจ่ายเป็น ค่าจดัซ้ือส่ิงของเคร่ืองใชต่้าง  เช่น  กระดาษ  ปากกา  ยางลบ ไมบ้รรทดั  ดินสอ        
หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร หมึกโรเนียว รวมทั้งวสัดุส านกังานอ่ืน        

                                 ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน  แผนงานบริหารงานทัว่ไป/งานบริหารงานทัว่ไป  (00111)   
  (2)ประเภท   วสัดุงานบ้านงานครัว     ตั้งไว้  40,000  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็น  ค่าแปรง ไมก้วาด น ้ ายาลา้งหอ้งน ้ า น ้ ายาเช็ดกระจก ผงซกัฟอก  ฯลฯ และน ้ าด่ืมต่าง  
  เพื่อบริการประชาชน      

ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน  แผนงานบริหารงานทัว่ไป/งานบริหารงานทัว่ไป  (00111)              
(3)ประเภท   วสัดุยานพาหนะและขนส่ง     ตั้งไว้  100,000  บาท  
เพื่อจ่ายเป็น วสัดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ค่าแบตเตอร่ี  ยางนอกยางใน ผา้กรองน ้ ามนัเคร่ือง 
ฯลฯ  ส าหรับรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตส่์วนกลาง 

             ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน  แผนงานบริหารงานทัว่ไป/งานบริหารงานทัว่ไป  (00111)    
(4)ประเภท   ค่าวสัดุเช้ือเพลงิและหล่อลืน่     ตั้งไว้   500,000   บาท  
เพ่ือจ่ายเป็น ค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เช่น ค่าน ้ ามนัดีเซล  เบนซิน น ้ ามนัเคร่ือง ฯลฯ ส าหรับ
รถยนตส่์วนกลาง เคร่ืองตดัหญา้ รถบรรทุกน ้าของเทศบาลต าบลไชยมงคลและส่วนราชการอ่ืน ท่ี
ช่วยราชการของเทศบาลต าบลและกิจกรรมอ่ืน   ท่ีจ  าเป็นในการบริหารราชการ 
   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน  แผนงานบริหารงานทัว่ไป/งานบริหารงานทัว่ไป  (00111) 

(5)ประเภท   ค่าวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์    ตั้งไว้  30,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็น ค่าวสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์เช่นจดัซ้ือค่าวสัดุ อุปกรณ์  น ้ายาเคมีส าหรับ
ดบัเพลิงและอ่ืน  ท่ีจ  าเป็น              
  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏใน  แผนงานบริหารงานทัว่ไป/งานบริหารงานทัว่ไป  (00111)    
(6)ประเภท   ค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่     ตั้งไว้  5,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็น ค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น จดัซ้ือกระดาษโปสเตอร์   พู่กนั สี ฟิลม์ ผา้เขียนป้าย 
และแผน่ซีดีฯลฯ ในการประชาสมัพนัธกิ์จกรรม   ตามนโยบายของรัฐบาลและกิจกรรมของ 
เทศบาลต าบล  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏใน แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน/งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แข็งของชุมชน  (00252) 

  (7) ประเภท  ค่าวสัดุการเกษตร       ตั้งไว้  10,000  บาท 
  เพื่อจ่ายเป็น  ค่าวสัดุการเกษตรต่าง   เช่น จอบ เสียม ฯลฯ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฎใน  แผนงานการเกษตร/งานส่งเสริมการเกษตร (00321) 
(8) ประเภท   วสัดุคอมพวิเตอร์      ตั้งไว้  30,000  บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็น วสัดุคอมพิวเตอร์ เช่น จดัซ้ือแผน่ดิสก ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์  หรือซอฟตแ์วร์   
หมึกเคร่ืองพิมพ ์ฯลฯ      
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏใน  แผนงานบริหารงานทัว่ไป/งานบริหารงานทัว่ไป  (00111) 

 



 

 

1.4  หมวดค่าสาธารณูปโภค           ตั้งไว้   425,000  บาท 
(1) ประเภท   ค่าไฟฟ้า       ตั้งไว้   400,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็น ค่าไฟฟ้าส านกังานเทศบาลต าบลไชยมงคลอาคารต่าง   ท่ีอยูใ่นความ 
รับผดิชอบของ เทศบาลต าบลไชยมงคล 

                          ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน  แผนงานบริหารงานทัว่ไป/งานบริหารงานทัว่ไป  (00111)  
(2)ประเภท   ค่าโทรศัพท์       ตั้งไว้ 10,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็น ค่าโทรศพัทส์ านกังานเทศบาลต าบลไชยมงคล จ านวน 2 เลขหมาย 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน  แผนงานบริหารงานทัว่ไป/งานบริหารงานทัว่ไป  (00111) 

(3)ประเภท   ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม   ตั้งไว้  10,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็น ค่าบริการการส่ือสาร (Internet)  
จ านวน 1 เลขหมายของเทศบาลต าบลไชยมงคล จ านวน  12  เดือน 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน  แผนงานบริหารงานทัว่ไป/งานบริหารงานทัว่ไป  (00111) 

               (4) ประเภท  ค่าไปรษณย์ี      ตั้งไว้  5,000  บาท 
  เพื่อจ่ายเป็น ค่าซ้ือดวงตราไปรษณียากร,ค่าไปรษณีย,์ค่าลงทะเบียนด่วน EMS  ฯลฯ     
   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน  แผนงานบริหารงานทัว่ไป/งานบริหารงานทัว่ไป  (00111) 
 

1.5  หมวดเงินอดุหนุน        ตั้งไว้    130,000  บาท  
 1.5.1 ประเภท เงนิอดุหนุนส่วนราชการ เอกชนหรือกจิกรรมอนัเป็นสาธารณประโยชน์ 
         ตั้งไว้     130,000  บาท 

(1) อุดหนุนการจดัการแข่งขนักีฬาแห่งชาติคร้ังท่ี 43  เป็นเงิน 130,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนการจดัการแข่งขนักีฬาแห่งชาติคร้ังท่ี 43 
ตามหนงัสือ จว.นม.ท่ี กก 5103.3.05 / ว2456 ลงวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2556 

 ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน  แผนงานบริหารงานทัว่ไป/งานบริหารงานทัว่ไป  (00111) 
1.6 หมวดรายจ่ายอืน่ๆ       ตั้งไว้         -  บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2. รายจ่ายเพือ่การลงทุน        ตั้งไว้  2,  20,000  บาท        
2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดนิและส่ิงก่อสร้าง      ตั้งไว้  2   20,000  บาท           
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์        ตั้งไว้  2,   20,000  บาท  

  (1)ประเภท ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์      ตั้งไว้      10,000  บาท 
1.1 เคร่ืองพมิพ์ชนิดเลเซอร์     ตั้งไว้         5,000  บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นเคร่ืองพิมพช์นิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า 1 เคร่ือง เป็นเงิน     5,000  บาท 
  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทัว่ไป/งานบริหารงานทัว่ไป  (00111) 

1.2 เคร่ืองพมิพ์ชนิดองิค์เจท     ตั้งไว้         5,000  บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นเคร่ืองพิมพช์นิดอิงคเ์จท จ  านวน 1 เคร่ือง  เป็นเงิน     5,000  บาท 
  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทัว่ไป/งานบริหารงานทัว่ไป  (00111) 

(2)ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว     ตั้งไว้   10,000  บาท 
  2.1 เคร่ืองท าน า้เยน็      ตั้งไว้   10,000  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็น  ค่าจดัซ้ือเคร่ืองท าน ้ าเยน็  จ  านวน 1 เคร่ือง    เป็นเงิน  10,000  บาท 
  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทัว่ไป/งานบริหารงานทัว่ไป  (00111) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


