
 

 

รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557 

เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จงัหวดันครราชสีมา 
รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน กองช่าง 

ตั้งงบประมาณรายจ่ายรวมทั้งส้ิน       ตั้งไว้ 15,009,900 บาท 
1. รายจ่ายประจ า        ตั้งไว้   2,534,900 บาท 
 1.1  หมวดเงินเดือน  และค่าจ้างประจ า        ตั้งไว้      936,180 บาท 
  1.1.1 เงินเดอืน       ตั้งไว้      936,180 บาท 
  (1)  ประเภทเงินเดอืนพนักงานเทศบาลสามญั   ตั้งไว้        828,960 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนกังานเทศบาลสามญั จ  านวน 5 อตัรา 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน  แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารงานทัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน (00241) 

(2)  ประเภทเงินเพิม่ต่าง ๆ     ตั้งไว้        65,220 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชัว่คราวพนกังานเทศบาลสามญั เงินเพ่ิมส าหรับปรับวุฒิท่ี ก.พ. หรือ
คณะกรรมการพนกังานเทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นวฒิุเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน  แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารงานทัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน (00241) 

  (3) ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง     ตั้งไว้        42,000  บาท 
                         เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งใหแ้ก่ผูอ้  านวยการกองช่าง 

1.1.2 ค่าจ้างประจ า      ตั้งไว้           -       บาท 

1.2 หมวดค่าจ้างช่ัวคราว(พนักงานจ้าง)     ตั้งไว้    543,720  บาท 
(1) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    ตั้งไว้    348,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็น   ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง  ใหแ้ก่พนกังานจา้งตามภารกิจ  และพนกังานจา้งทัว่ไป 
จ านวน 5 อตัรา  
(2) ประเภทเงินเพิม่ต่างๆ      ตั้งไว้  195,720  บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็น เงินเพ่ิมการครองชีพชัว่คราว ใหแ้ก่พนกังานจา้งตามภารกิจ และพนกังานจา้งทัว่ไป 
จ านวน 5 อตัรา 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน  แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารงานทัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน (00241) 

1.3  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวสัดุ        ตั้งไว้      1,055,000 บาท 
1.3.1 ค่าตอบแทน        ตั้งไว้      105,000   บาท         
(1) ประเภท เงินประโยชน์ตอบแทนอืน่ส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณพีเิศษ 

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

                 ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน  แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารงานทัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน (00241) 
   



 

 

 

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

ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน  แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารงานทัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน (00241) 

(3) ประเภท   ค่าเช่าบ้าน         ตั้งไว้  30,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบา้นส าหรับพนกังานเทศบาลสามญั ท่ีมสิีทธิไดรั้บค่าเช่าบา้นตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน  แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารงานทัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน (00241) 

(4) ประเภท   เงินช่วยเหลอืการศึกษาบุตร        ตั้งไว้  10,000  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนกังานเทศบาลสามญั ลกูจา้งประจ า   

ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน  แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารงานทัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน (00241) 
(5) ประเภท   เงินช่วยเหลอืค่ารักษาพยาบาล      ตั้งไว้  10,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลส าหรับผูม้ีสิทธิไดรั้บ เช่นพนกังานเทศบาลสามญั  

                              ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน  แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารงานทัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน (00241)  

  1.3.2 ค่าใช้สอย          ตั้งไว้  645,000   บาท  
(1) ประเภท   รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ               ตั้งไว้  325,000   บาท 

 1.1 ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนของเทศบาลต าบล    
เพื่อจ่ายเป็น ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนของพนักงานเทศบาลสามญั  พนักงานจา้งท่ีเขา้รับการ
ฝึกอบรมตามโครงการท่ีไดรั้บการอนุญาตหรือมีค าสั่งให้เขา้รับการอบรมตามหลกัสูตรต่าง ๆท่ีมี
สิทธิเบิกค่าธรรมเนียม   และลงทะเบียนไดท้ั้งภายในและต่างประเทศ ฯลฯ    
1.2 ค่าจา้งเหมาบริการอ่ืนๆ  ท่ีจ  าเป็นในการปฏิบติัราชการ    
เพื่อจ่ายเป็น  
- ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเยบ็หนงัสือ เขา้ปกหนงัสือ เขา้เล่มหนงัสือ ขอ้บงัคบัต่างๆ    
- ค่าจา้งเหมาเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ เช่น ค่าจา้งเหมาแบกสมัภาระ ค่าซกัฟอก ค่าว่าจา้งรถบรรทุก 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าจา้งเหมาบริการอ่ืนๆ  เก่ียวกบัการด าเนินงานของ 
เทศบาลต าบล    
- ค่าจา้งเหมาลา้ง อดั ขยายภาพถ่าย  อดัภาพกิจกรรมการปฏิบติังานต่าง ๆ  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน  แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารงานทัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน (00241) 
  
 
 
 
 



 

 

(2) ประเภท   รายจ่ายเพือ่บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน   ตั้งไว้  300,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็น ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์นและครุภณัฑต่์างๆ เช่น ถนน และครุภณัฑอ่ื์นๆ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน  แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารงานทัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน (00241) 

(3) ประเภท   รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิัตริาชการทีไ่ม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ ๆ      
         ตั้งไว้      20,000   บาท 

3.1  ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ    เป็นเงิน  20,000  บาท  
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการของคณะผูบ้ริหารฯสมาชิก เทศบาลต าบล  พนกังาน
เทศบาลสามญั พนกังานจา้ง ท่ีไดรั้บอนุญาตหรือไดรั้บค าสัง่ใหเ้ดินทางไปราชการ   เช่น ค่าเช่าท่ีพกั
ค่าเบ้ียเล้ียง  ค่าพาหนะ ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน  แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารงานทัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน (00241)  
1.3.3 ค่าวสัดุ           ตั้งไว้      305,000  บาท        
(1) ประเภท   วสัดุส านกังาน      ตั้งไว้  30,000    บาท  
เพ่ือจ่ายเป็น ค่าจดัซ้ือส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆ เช่น  กระดาษ  ปากกา  รวมทั้งวสัดุส านกังานอ่ืน   

                             ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน  แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารงานทัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน (00241)  
(2) ประเภท  วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ      ตั้งไว้  150,000  บาท 

 เพื่อจ่ายเป็น ค่าจดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวิทย ุเช่น ฟิวส์ หลอดไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย ถ่านแบตเตอร่ี          
เคร่ืองชาร์ตไฟ ฯลฯ   
   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน  แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารงานทัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน (00241) 

(3) ประเภท     วสัดุก่อสร้าง      ตั้งไว้ 100,000   บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็น ค่าจดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง เช่น ท่อต่างๆ ปูนซีเมนต ์ฯลฯ 

   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน  แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารงานทัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน (00241) 

(4) ประเภท   วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์    ตั้งไว้ 5,000   บาท 

 เพื่อจ่ายเป็น  ค่าจดัซ้ือวสัดุวิทยาศาสตร์การแพทย ์เช่น น ้ ายาต่างๆ เคมีภณัฑ ์ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน  แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารงานทัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน (00241) 
(5) ประเภท   วสัดุคอมพวิเตอร์      ตั้งไว้  20,000  บาท 

 เพื่อจ่ายเป็น วสัดุคอมพิวเตอร์ เช่น จดัซ้ือแผน่ดิสก ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์  หรือซอฟตแ์วร์   
หมึกเคร่ืองพิมพ ์ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน  แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารงานทัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน (00241) 
 

1.4  หมวดค่าสาธารณูปโภค       ตั้งไว้         -  บาท 
 

1.5  หมวดเงินอดุหนุน        ตั้งไว้           -  บาท 
  

 1.6 หมวดรายจ่ายอืน่ๆ       ตั้งไว้       -  บาท 



 

 

2.  รายจ่ายเพือ่การลงทุน         ตั้งไว้  12,475,000 บาท  
 2.1  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดนิและส่ิงก่อสร้าง     ตั้งไว้  12,475,000 บาท  

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์        ตั้งไว้        25,000  บาท 
          (1)  ประเภท  ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     ตั้งไว้         25,000 บาท 
  1 เคร่ืองก าเนดิไฟฟ้าประเภทเคร่ืองยนต์ดีเซล  ขนาด 7  HP   3  KW  ตั้งไว้         25,000 บาท   

เพื่อจ่ายเป็น  ค่าจดัซ้ือเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าประเภทเคร่ืองยนตดี์เซล  ขนาด 7  HP  3  K   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน (00241) 

 
2.1.2  ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง       ตั้งไว้      12,450,000 บาท  

  (1)  ประเภท  งานอาคาร      ตั้งไว้  12,450,000 บาท 
  1 โครงการก่อสร้างส านกังานเทศบาลต าบลไชยมงคลแห่งใหม่  ตั้งไว้  12,450,000 บาท   

เพื่อจ่ายเป็น  ค่าก่อสร้างส านกังานเทศบาลต าบลไชยมงคลแห่งใหม่ 
สถานท่ี บา้นไชยมงคล หมู่ท่ี 1 ต  าบลไชยมงคล อ  าเภอเมืองฯ  
จงัหวดันครราชสีมา ชนิดของอาคาร คอนกรีตเสริมเหลก็ 2 ชั้น 
โดยมีขนาดความกวา้งของอาคาร 28.50 เมตร ความยาว 47.20 เมตร 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย งบประมาณ 16,000,000 บาท  
(รายละเอียดตามแบบท่ีเทศบาลต าบลไชยมงคลก าหนด)       

ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน (00242) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


