ส่ วนที่ 3
รายละเอียดประกอบเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
(งบประมาณรายจ่ ายทั่วไป)

ของ
เทศบาลตาบลไชยมงคล
อาเภอเมืองนครราชสี มา จังหวัดนครราชสี มา
- ประมาณการรายรับ
- รายจ่ ายตามแผนงาน
- รายละเอียดรายจ่ ายตามหน่ วยงาน

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ ายทั่วไป
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลตาบลไชยมงคล
อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ประมาณการรายรับ (งบประมาณรายจ่ ายทัว่ ไป)

จานวน 26,500,000

บาท

ก. รายได้ ภาษีอากร

จานวน 18,754,000

บาท

1. หมวดภาษีอากร

จานวน 18,754,000

บาท

1.1

จานวน 1,400,000

บาท

รวมทั้งสิ้น

ภาษีโรงเรื อนและที่ดิน

คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปี ที่ผา่ นมา เนื่ องจากคาดว่าจะได้รับเพิม่ ขึ้น
1.2

ภาษีบารุ งท้องที่

จานวน 130,000

บาท

จานวน 300,000

บาท

คาชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปี ที่ผา่ นมา
1.3

ภาษีป้าย

คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปี ที่ผา่ นมา เนื่ องจากคาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น
1.4

ภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฏหมายท้องถิ่น (1ใน 9)

จานวน 2,500,000

บาท

คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปี ที่ผา่ นมา เนื่ องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น
1.5

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กาหนดแผน ๆ

จานวน 5,600,000

บาท

จานวน 100,000

บาท

คาชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปี ที่ผา่ นมา
1.6

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปี ที่ผา่ นมา เนื่ องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น
1.7

ภาษีสุรา

จานวน 1,100,000

บาท

คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปี ที่ผา่ นมา เนื่ องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น
1.8

ภาษีสรรพสามิต

จานวน 2,500,000

บาท

จานวน

1,000

บาท

จานวน

3,000

บาท

คาชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปี ที่ผา่ นมา
1.9

ภาษีการพนัน
คาชี้แจง ประมาณการไว้เนื่ องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรร

1.10

ค่าธรรมเนียมด้านป่ าไม้

คาชี้แจง ประมาณการไว้ต่ากว่าปี ที่ผา่ นมา เนื่ องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง

1.11

ค่าภาคหลวงแร่

จานวน 50,000 บาท

คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปี ที่ผา่ นมา คาดว่าจะได้รับเพิม่ ขึ้น
1.12

ค่าภาคหลวงปิ โตรเลียม

จานวน 70,000 บาท

คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปี ที่ผา่ นมา คาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น
1.13

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิ ทธิ และนิติกรรมที่ดิน

จานวน 5,000,000

บาท

คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปี ที่ผา่ นมา คาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น
ข. รายได้ มิใช่ ภาษีอากร

รวมทั้งสิ้น

1. หมวดค่ าธรรมเนียม ค่ าปรับและใบอนุญาต
1.1

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

จานวน 1,046,000

บาท

จานวน 606,000

บาท

จานวน 30,000

บาท

คาชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปี ที่ผา่ นมา คาดว่าจะได้รับเท่าเดิม
1.2

ค่าธรรมเนียมเก็บและขยะมูลฝอย

จานวน 350,000

บาท

คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปี ที่ผา่ นมา คาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น
1.3

ค่าใบอนุญาตการใช้สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่จาหน่ายอาหาร จานวน 15,000 บาท
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปี ที่ผา่ นมา คาดว่าจะได้รับเพิม่ ขึ้น

1.4

ค่าปรับผูก้ ระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก

จานวน 1,000

บาท

จานวน 150,000

บาท

คาชี้แจง ประมาณการไว้ คาดว่าจะได้รับจัดสรร
1.5

ค่าปรับการผิดสัญญา

คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปี ที่ผา่ นมา คาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น
1.6

ค่าใบอนุญาตที่ทาการเก็บขนสิ่ งปฎิกลู หรื อมูลฝอย

จานวน 3,000

บาท

คาชี้แจง ประมาณการไว้ต่ากว่าปี ที่ผา่ นมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการชาระลดลง
1.7

ใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

จานวน 1,000

บาท

จานวน 50,000

บาท

คาชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปี ที่ผา่ นมา
1.8

ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ

คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปี ที่ผา่ นมา คาดว่าจะได้รับเพิม่ ขึ้น
1.9

ค่าใบอนุญาตให้ต้ งั ตลาดเอกชน

จานวน 5,000

บาท

จานวน 1,000

บาท

คาชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปี ที่ผา่ นมา
1.10

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
คาชี้แจง ประมาณการไว้ คาดว่าจะได้รับชาระ

2. รายได้จากทรัพย์สิน

รวมทั้งสิ้ น

- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

จานวน 300,000

บาท

จานวน 300,000

บาท

คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปี ที่ผา่ นมา คาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิ ชย์
-รายได้จากการจาหน่ายน้ าประปา

3.

จานวน -

บาท

จานวน -

บาท

คาชี้แจง 4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
- ค่าขายแบบแปลน

จานวน 140,000

บาท

จานวน 120,000

บาท

คาชี้แจง ประมาณการไว้ต่ากว่าปี ที่ผา่ นมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการชาระลดลง
- รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น

จานวน 20,000 บาท

คาชี้แจง ประมาณการไว้ต่ากว่าปี ที่ผา่ นมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการชาระลดลง
ค. รายได้ จากทุน

รวมทั้งสิ้น

จานวน

-

บาท

ง. เงินช่ วยเหลือ

รวมทั้งสิ้น

จานวน 6,700,000

บาท

จานวน 6,700,000

บาท

- เงินอุดหนุนรัฐบาล
คาชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปี ที่ผา่ นมา

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลตาบลไชยมงคล
รายจ่ ายตามแผนงาน
ด้ านบริหารทั่วไป (00100)
แผนงานบริหารทั่วไป (00110)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การบริ หารงานทัว่ ไป การบริ หารงานบุคคลและการบริ หารงานคลัง เป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
2. เพื่อให้การบริ หารงานด้านการจัดเก็บสถิติ ข้อมูล ตลอดจนวางแผนพัฒนา เป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
3. เพื่อให้งานด้านกฎหมายและการจัดทานิติกรรมต่าง ๆ ของ เทศบาลตาบล เป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
งานที่ทา
1. การบริ หารงานทัว่ ไป การบริ หารงานบุคคล และการบริ หารงานคลัง
2. จัดเก็บสถิติขอ้ มูลในการวางแผนพัฒนา และการจัดทางบประมาณ
3. การดาเนิ นกิจการสภา และการประชุมสภา
4. จัดเก็บสถิติขอ้ มูลจัดทางบประมาณ

หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
1. สานักงานปลัดเทศบาล

งบประมาณ 9,536,010 บาท

2. กองคลัง

งบประมาณ 3,000,830 บาท
รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น

12,536,840 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2556
เทศบาลตาบลไชยมงคล อาเภอเมืองนครราชสี มา จังหวัดนคราชสี มา
รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
ด้านบริ หารงานทัว่ ไป (00100)
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป (00110)

งาน
1.งานบริ หารทัว่ ไป
2.งานบริ หารงานคลัง
รวม

เงินเดือน
ค่าจ้างประจา
3,078,000

ค่าจ้าง
ชัว่ คราว
333,120

1,193,400

268,200

ค่าตอบแทน
ค่า
เงิน
ใช้สอยและวัสดุ สาธารณูปโภค อุดหนุน
3,322,190
323,600
712,630

10,000

-

รายจ่าย
อื่นๆ
-

ค่าครุ ภณั ฑ์ที่ดิน
และสิ่ งก่อสร้าง
2,479,100

-

816,600

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ
9,536,010
สานักปลัด

รหัส
บัญชี
00111

3,000,830
12,536,840

00113

รวม

กองคลัง

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลตาบลไชยมงคล
รายจ่ ายตามแผนงาน
ด้ านบริหารทั่วไป (00100)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การดาเนิ นการเกี่ยวกับการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. เพื่อรักษาความสงบเรี ยบร้อยในสานักงานและในเขตตาบล
3. เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการป้ องกันและสนับสนุนในการช่วยอุบตั ิภยั
งานที่ทา
1. โครงการป้ องกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2556
2. โครงการป้ องกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปี ใหม่ 2556
3. โครงการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา สาธารณภัยต่างๆ
4. อุดหนุนการจัดการฝึ กอบรม อปพร.
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
1. สานักปลัดเทศบาลตาบล

งบประมาณ

75,000

บาท

รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น

75,000

บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2556
เทศบาลตาบลไชยมงคล อาเภอเมืองนครราชสี มา จังหวัดนคราชสี มา
รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
ด้านบริ หารงานทัว่ ไป (00100)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)

งาน
1.งานบริ หารทัว่ ไป
เกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน
2.งานป้ องกันภัยฝ่ าย
พลเรื อนและระงับ
อัคคีภยั
รวม

เงินเดือน
ค่าจ้างประจา
-

ค่าจ้าง
ชัว่ คราว
-

-

-

ค่าตอบแทน
ค่า
เงิน
ใช้สอยและวัสดุ สาธารณูปโภค อุดหนุน
-

75,000

-

-

รายจ่าย
อื่นๆ
-

ค่าครุ ภณั ฑ์ที่ดิน
และสิ่ งก่อสร้าง
-

-

-

รวม
-

75,000
75,000

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ
-

รหัส
บัญชี
-

สานักปลัด

00123

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลตาบลไชยมงคล
รายจ่ ายตามแผนงาน
ด้ านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานการศึกษา (00210)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรี ยนได้รับการเตรี ยมความพร้ อมก่อนเข้าเรี ยน

2. เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีทกั ษะ มีความรู้ความเป็ นเลิศทางวิชาการ
3. เพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุนพัฒนาการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพดียงิ่ ขึ้น

งานที่ทา
1. อุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาการเรี ยนการสอน
2. ฝึ กอบรมเด็กนักเรี ยนให้เป็ นคนที่มีคุณธรรมสามารถช่วยเหลือตัวเองได้
3. พัฒนาความเป็ นเลิศทางวิชาการเพื่อส่ งเสริ มภูมิปัญญาเด็กนักเรี ยนในชุมชน
4. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผูด้ ูแลเด็ก
5. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
6. ค่าอาหารกลางวันศูนย์พฒั นาเด็กเล็กก่อนวัยเรี ยน
7. โครงการทัศนศึกษาเพื่อเรี ยนรู้นอกห้องเรี ยน
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
1. กองการศึกษา

งบประมาณ
รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น

2,722,970 บาท
2,722,970 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2556
เทศบาลตาบลไชยมงคล อาเภอเมืองนครราชสี มา จังหวัดนคราชสี มา
รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
ด้านบริ การชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานการศึกษา (00120)

งาน
1.งานบริ หารทัว่ ไป
เกี่ยวกับการศึกษา
2.งานระดับก่อนวัย
เรี ยนและประถมศึกษา
รวม

เงินเดือน
ค่าจ้างประจา
198,240

ค่าจ้าง
ชัว่ คราว
310,240

-

-

ค่าตอบแทน
ค่า
เงิน
ใช้สอยและวัสดุ สาธารณูปโภค อุดหนุน
223,290
832,000

1,159,200

-

-

รายจ่าย
อื่นๆ
-

ค่าครุ ภณั ฑ์ที่ดิน
และสิ่ งก่อสร้าง
-

-

-

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ
1,563,770 กองการศึกษา

รหัส
บัญชี
00211

1,159,200
2,722,970

00212

รวม

กองการศึกษา

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลตาบลไชยมงคล
รายจ่ ายตามแผนงาน
ด้ านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานสาธารณสุ ข (00220)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บริ การเกี่ยวกับการสาธารณสุ ขเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. เพื่อจัดการด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพประชาชนให้มีชีวติ ความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน
3. เพื่อวิจยั แผนและการประชาสัมพันธ์การส่ งเสริ มงานด้านการสาธารณสุ ข
4. บริ หารงานบุคคลที่ดาเนินงานด้านนี้

งานที่ทา
1. อุดหนุนวัคซี นโรคพิษสุ นขั บ้า และสารเคมีเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก
2. จัดให้บริ การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
3. เก็บข้อมูลวางแผนวิจยั ด้านสาธารณสุ ข
4. จัดโครงการอบรมให้ความรู ้ดา้ นการป้ องกันโรคและส่ งเสริ มสุ ขภาพ

หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
1. กองสาธารณสุ ข

งบประมาณ
รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น

4,585,370
4,585,370

บาท
บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2556
เทศบาลตาบลไชยมงคล อาเภอเมืองนครราชสี มา จังหวัดนคราชสี มา
รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
ด้านบริ การชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานสาธารณสุ ข (00220)

งาน
1.งานบริ หารทัว่ ไป
เกี่ยวกับสาธารณสุ ข

รวม

เงินเดือน
ค่าจ้างประจา
258,000

ค่าจ้าง
ชัว่ คราว
432,000

ค่าตอบแทน
ค่า
เงิน
ใช้สอยและวัสดุ สาธารณูปโภค อุดหนุน
1,514,370
81,000

รายจ่าย
อื่นๆ
-

ค่าครุ ภณั ฑ์ที่ดิน
และสิ่ งก่อสร้าง
2,300,000

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ
4,585,370 กองสาธารณสุ ข
รวม

4,585,370

รหัส
บัญชี
00221

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลตาบลไชยมงคล
รายจ่ ายตามแผนงาน
ด้ านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การบริ หารทัว่ ไป และการบริ หารบุคคลเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้เหมาะสม
3. เพื่อให้การรักษาความสะอาดในชุมชนถูกต้องตามสุ ขลักษณะ
งานที่ทา
1. การบริ หารงานทัว่ ไป และการบริ หารงานบุคคล
2. ก่อสร้างถนน สะพาน
3. การเก็บขยะมูลฝอยและกาจัดสิ่ งปฏิกลู
4. อุดหนุนการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคเพื่อขยายเขตไฟฟ้ าและแสงสว่างสาธารณะ
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
1. กองช่าง

งบประมาณ

4,729,570 บาท

รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น

4,729,570 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2556
เทศบาลตาบลไชยมงคล อาเภอเมืองนครราชสี มา จังหวัดนคราชสี มา
รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
ด้านบริ การชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานการเคหะและชุมชน (00240)

งาน
1.งานบริ หารทัว่ ไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
2.งานไฟฟ้ าถนน

รวม

เงินเดือน
ค่าจ้าง
ค่าตอบแทน
ค่า
เงิน
ค่าจ้างประจา ชัว่ คราว ใช้สอยและวัสดุ สาธารณูปโภค อุดหนุน
886,800
433,680
1,160,090
-

-

-

-

-

550,000

รายจ่าย
อื่นๆ
-

ค่าครุ ภณั ฑ์ที่ดิน
และสิ่ งก่อสร้าง
846,000

-

853,000

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ
3,326,570
กองช่าง

รหัส
บัญชี
00241

1,403,000

00242

รวม

4,729,570

กองช่าง

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลตาบลไชยมงคล
รายจ่ ายตามแผนงาน
ด้ านการดาเนินการบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชน (00250)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อป้ องกันการระบาดของยาเสพติดให้โทษ
2. เพิ่มประสิ ทธิ ภาพของกลุ่มอาชีพให้มีความรู ้เพิ่มขึ้น
งานที่ทา
1. สนับสนุนการจัดฝึ กอบรมเรื่ องการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด
2. สนับสนุนกลุ่มอาชีพให้สามารถบริ หารกิจการของกลุ่มให้มีประสิ ทธิ ภาพ
3. สร้างรายได้ การมีงานทาและมีอาชีพเสริ ม

หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
1. สานักปลัดเทศบาล

งบประมาณ
รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น

15,000 บาท
15,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2556
เทศบาลตาบลไชยมงคล อาเภอเมืองนครราชสี มา จังหวัดนคราชสี มา
รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
ด้านบริ การชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน (00250)

งาน
1.งานส่ งเสริ มและ
สนับสนุนความเข็มแข็ง
ชุมชน

รวม

เงินเดือน
ค่าจ้าง
ค่าตอบแทน
ค่า
เงิน
ค่าจ้างประจา ชัว่ คราว ใช้สอยและวัสดุ สาธารณูปโภค อุดหนุน

-

-

15,000

-

-

รายจ่าย
อื่นๆ

ค่าครุ ภณั ฑ์ที่ดิน
และสิ่ งก่อสร้าง

รวม

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ

รหัส
บัญชี

-

-

15,000

สานักปลัด

00252

15,000

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลตาบลไชยมงคล
รายจ่ ายตามแผนงาน
ด้ านการดาเนินการบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่ งเสริ มให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพแข็งแรง เกิดความสามัคคีในหมู่คณะสามารถแสดง
ความสามารถออกมาในทางที่ถูกต้อง
2. เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มการกีฬาท้องถิ่นและสร้างประสบการณ์จากการแข่งขันให้กบั นักกีฬา
3. เพื่อสนับสนุนและอนุรักษ์วฒั นธรรมประเพณี อนั ดีงามของท้องถิ่น
4. เพื่อส่ งเสริ มคุณภาพชีวติ ให้ประชาชนมีสุขภาพจิตดีและเป็ นการให้บริ การประชาชนในด้านการ
พักผ่อน
งานที่ทา
1. จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน และจัดส่ งนักกีฬาเข้าร่ วมการแข่งขัน
2. จัดงานวันสาคัญและประเพณี ต่างๆ
3. สนับสนุนการปรับปรุ งสถานที่เพื่อทาลานกีฬาต้านยาเสพติด
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
1. กองการศึกษา

งบประมาณ
รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น

206,000 บาท
206,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2556
เทศบาลตาบลไชยมงคล อาเภอเมืองนครราชสี มา จังหวัดนคราชสี มา
รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
ด้านบริ การชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)

งาน
1.งานบริ หารทัว่ ไป
เกี่ยวกับศาสนาและ
วัฒนธรรม
2.งานกีฬาและ
นันทนาการ
3.งานศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น
รวม

เงินเดือน
ค่าจ้าง
ค่าตอบแทน
ค่า
เงิน
ค่าจ้างประจา ชัว่ คราว ใช้สอยและวัสดุ สาธารณูปโภค อุดหนุน

รายจ่าย
อื่นๆ

ค่าครุ ภณั ฑ์ที่ดิน
และสิ่ งก่อสร้าง

รวม

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ

รหัส
บัญชี

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,000

-

-

-

-

10,000

กองการศึกษา

00262

-

-

196,000

-

-

-

-

196,000

กองการศึกษา

00263

206,000

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลตาบลไชยมงคล
รายจ่ ายตามแผนงาน
ด้ านการดาเนินการเศรษฐกิจ (00300)
แผนงาน การเกษตร (00320)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อป้ องกันการระบาดของศัตรู พืช
2. เพิ่มประสิ ทธิ ภาพของกลุ่มอาชีพให้มีความรู ้เพิ่มขึ้น
3. เพื่อเสริ มสร้างชุมชนให้เข้มแข็งเป็ นที่พ่ ึงของชุมชน
4. เพื่อพัฒนาธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมปลูกป่ าตามที่สาธารณะ

งานที่ทา
1. สนับสนุนกลุ่มอาชีพให้สามารถบริ หารกิจการของกลุ่มให้มีประสิ ทธิ ภาพ
2. สร้างรายได้ การมีงานทาและมีอาชีพเสริ ม
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
1. สานักปลัดเทศบาล

งบประมาณ

10,000

บาท

รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น

10,000

บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2556
เทศบาลตาบลไชยมงคล อาเภอเมืองนครราชสี มา จังหวัดนคราชสี มา
รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
ด้านบริ การชุมชนและสังคม (00300)
แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน (00320)

งาน
1.งานส่ งเสริ ม
การเกษตร
2.งานอนุ รักษ์แหล่งน้ า
และป่ าไม้
รวม

เงินเดือน
ค่าจ้าง
ค่าตอบแทน
ค่า
เงิน
ค่าจ้างประจา ชัว่ คราว ใช้สอยและวัสดุ สาธารณูปโภค อุดหนุน

รายจ่าย
อื่นๆ

ค่าครุ ภณั ฑ์ที่ดิน
และสิ่ งก่อสร้าง

รวม

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ

รหัส
บัญชี

-

-

10,000

-

-

-

-

10,000

สานักปลัด

00321

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,000

