
งบประมาณรายจายทั้งสิ้น ตั้งไวรวม 435,000 บาท

งบดําเนินการ ตั้งไว 435,000 บาท

หมวด คาใชสอย(532000) ตั้งไว 435,000 บาท

1.ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ(320300)

จํานวน 435,000 บาท

 - โครงการอบรมและศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชนและผูนําชุมชน

เปนเงิน 100,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาจัดการอบรมคณะกรรมการชุมชน และผูนําชุมชน การศึกษาดูงานและ

คาใชจายในพิธีเปด - ปด คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาพาหนะ คาสถานที่และอื่นๆที่จําเปน

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

 - โครงการสํารวจขอมูลพื้นฐานของชุมชน เปนเงิน 30,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรม ใหความรูแกอาสาสมัครที่จัดเก็บขอมูลพื้นฐาน

เชน คาวัสดุ คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร จางเหมาจัดทําเอกสารและคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ในการจัดฝกอบรม คาตอบแทนผูออกสํารวจขอมูล คาตอบแทนผูประมวลผลขอมูล และคาตอบแทนผูวิเคราะหขอมูล 

และจัดซื้อแบบสอบถามขอมูลพื้ เปนตน (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

 - โครงการสนับสนุนหนังสือพิมพประจําชุมชน เปนเงิน 55,000 บาท

 - เพื่อเปนคาจัดซื้อหนังสือพิมพใหแกที่อานหนังสือประจําชุมชนจํานวน 15 ชุมชน 

(ตั้งจายจากเงินรายได)

 - โครงการจางนักเรียน/นักศึกษา ทํางานในชวงปดภาคเรียน เปนเงิน 50,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหนักเรียนที่ปฏิบัติงานตามที่เทศบาลกําหนด

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

 - โครงการสนับสนุนศูนยรวมผลิตภัณฑภูมิปญญาทองถิ่นเมืองพิมาย     เปนเงิน 50,000 บาท

เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยรวมผลิตภัณฑภูมิปญญาทองถิ่นเมืองพิมาย

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

 - โครงการเลือกตั้งประธานกรรมการชุมชน เปนเงิน 20,000 บาท

 - เพื่อเปนคาใชจายสําหรับการเลือกตั้งประธานชุมชนกรณีครบวาระ กรณีแทนตําแหนง

คาเอกสารการเลือกตั้ง คาตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ คาวัสดุอุปกรณและคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ

(ตั้งจายจากเงินรายได)

 - โครงการจัดตั้งกลุมอาชีพและศึกษาดูงาน เปนเงิน 60,000 บาท

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556

เทศบาลตําบลพิมาย

อําเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

***************************************

รายจายจําแนกตามแผนงาน

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน



 - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการจัดตั้งกลุมอาชีพในเขตเทศบาล เชน คาใชจาย

ในการจัดฝกอบรม คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณที่จําเปน คาสมนาคุณวิทยากรและคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของและศึกษาดูงาน

กลุมอาชีพตนแบบที่ประสบความสําเร็จ (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

 -  โครงการอบรมบําบัดฟนฟูและพัฒนาผูเสพ/ผูติดยาเสพติด เปนเงิน 70,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรม คารับรอง คาอาหาร คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณที่

ใชในการฝกอบรม คาสถานที่ และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของและจําเปน 

(ตั้งจายจากเงินรายได)



งบประมาณรายจายทั้งสิ้น ตั้งไวรวม 2,422,029 บาท

1.เงินสมทบกองทุนประกันสังคม(110300) จํานวน 889,824 บาท

เพื่อจายเปนคาสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจาง เทศบาลตําบลพิมาย

(ตั้งจายจากเงินรายได  444,912 บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  444,912  บาท)

2.เบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส(110900) จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดสจํานวนไมเกิน 10 คนๆละ500 บาท/เดือน 

(ตั้งจายจากเงินรายได)

3.เงินสํารองจาย(111000) จํานวน 404,715 บาท

เพื่อจายกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนหรือเพื่อปองกันและบรรเทาความเดือนรอนของประชาชนที่เกิดจาก

สาธารณภัยตางๆ (ตั้งจายจากเงินรายได)

4.รายจายตามขอผูกพัน(111100) จํานวน 428,490 บาท

ประมาณการไวเพื่อจายเปนคาใชจายตามขอผูกพันตางๆของเทศบาล แยกเปน

 - คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย จํานวน 48,490 บาท

(57,611,388.29-28,575,616=29,035,772.29.x0.00167)

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

 - เงินพัฒนาการศึกษาสําหรับบุคลากรทองถิ่น จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการศึกษาตอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย

สําหรับผูดูแลเด็ก ตามโครงการความรวมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

กับมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

            - เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ จํานวน 190,000 บาท

เพื่อจายสมทบรอยละ 50 ของคาบริการสาธารณสุขที่ไดรับจากกองทุนหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติ(หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0027.005/ว2783 ลว.20 ส.ค.52)

(ตั้งจายจากเงินรายได)

 - คาใชจายในการจัดการจราจร จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาติดตั้ง-ปรับปรุงเครื่องหมายจราจร,ทาสี ตีเสนบังคับจราจร รวมทั้งคาใชจายอื่นๆที่

เกี่ยวกับการจราจร (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

งานงบกลาง

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556

เทศบาลตําบลพิมาย

อําเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

***************************************

รายจายจําแนกตามแผนงาน

แผนงานงบกลาง



5.เงินชวยพิเศษ(111200) จํานวน 10,000 บาท

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

6.เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น(กบท.)(120100)           จํานวน 629,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของขาราชการสวนทองถิ่นโดยคํานวณตั้งจายไวในอัตรา

รอยละ 2 ของงบประมาณรายรับไมรวมเงินอุดหนุนและเงินอุทิศให (ตั้งจายจากเงินรายได)

(2%x55,500,000-11,000,000-13,000,000-50,000)





(2%x55,500,000-11,000,000-13,000,000-50,000)

31,450,000      

629,000         



งบประมาณรายจายทั้งสิ้น ตั้งไวรวม 10,491,114 บาท

งบบุคลากร ตั้งไว 6,698,114 บาท

หมวดเงินเดือน(ฝายการเมือง) (521000) ตั้งไว 3,072,000 บาท

1.ประเภท เงินเดือนนายกเทศมนตร/ีรองนายกเทศมนตร(ี210100) จํานวน 756,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินเดือน ของนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี

(ตั้งจายจากเงินรายได  378,378  บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  378,378  บาท)

2.ประเภท เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตร/ีรองนายกเทศมนตรี (210200) 

จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี

(ตั้งจายจากเงินรายได  120,000  บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  120,000 บาท)

3. ประเภท คาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตร/ีรองนายกเทศมนตร(ี210300)            จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี

(ตั้งจายจากเงินรายได  120,000  บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  120,000 บาท)

4.ประเภท คาตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตร/ีที่ปรึกษานายกเทศมนตร(ี210400)  จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรีและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

(ตั้งจายจากเงินรายได  108,000  บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  108,000  บาท)

5.ประเภท คาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล(210600) จํานวน 1,620,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนประธานสภาเทศบาล,รองประธานสภาเทศบาล,สมาชิกสภาเทศบาลและ

เลขานุการสภาเทศบาล

(ตั้งจายจากเงินรายได  810,000 บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  810,000 บาท)

หมวดเงินเดือน(ฝายประจํา)(522000) ตั้งไว 3,626,114 บาท

1.ประเภท  เงินเดือนพนักงานเทศบาล(220100) จํานวน 2,605,140 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลพรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ,เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

และเงินเพิ่มตางๆ แยกเปน งานบริหาร งานธุรการ งานการเจาหนาที่ งานพัฒนาชุมชน งานทะเบียนราษฎร  

งานบริหารทั่วไป

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556

เทศบาลตําบลพิมาย

อําเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

***************************************

รายจายจําแนกตามแผนงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป



งานนิติการ (ตั้งจายจากเงินรายได)

2.ประเภท เงินประจําตําแหนง(220300) จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงปลัดเทศบาลและคาตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควรไดรับตาม

ระเบียบกําหนด (ตั้งจายจากเงินรายได)

3.ประเภท คาจางลูกจางประจํา(220400) จํานวน 349,694 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนลูกจางประจําเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ,เงินเพิ่มการครองชีพ

ชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่น (ตั้งจายจากเงินรายได)

4.ประเภท คาจางพนักงานจาง(220600) จํานวน 629,280 บาท

เพื่อจายเปนคาจางพนักงาน พรอมทั้งเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจางและเงินเพิ่มการครองชีพ

ชั่วคราว แยกเปน งานบริหาร  งานธุรการ  งานการเจาหนาที่  งานพัฒนาชุมชน

(ตั้งจายจากเงินรายได)

งบดําเนินการ ตั้งไว 3,201,000 บาท

หมวด คาตอบแทน(531000) ตั้งไว 520,000 บาท

1.ประเภท คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกทองถิ่น(310100)           จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนเจาหนาที่อื่นหรือบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และในวันหยุด

ราชการ หรือคณะกรรมการที่แตงตั้งตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวกับเทศบาลที่ปฏิบัติราชการหรือทําหนาที่อันเปน

ประโยชนแกเทศบาล หรือเงินรางวัล (ตั้งจายจากเงินรายได)

2.ประเภท คาเบี้ยประชุม(310200) จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุม คณะกรรมการตางๆที่แตงตั้งตามกฎหมายที่เกี่ยวกับเทศบาล

(ตั้งจายจากเงินรายได)

3.ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(310300) จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแกพนักงาน ,พนักงานจางและลูกจางประจํา ที่ปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการตามคําสั่งของเทศบาล แยกเปนงานบริหาร งานธุรการ งานการเจาหนาที่

งานพัฒนาชุมชน  งานทะเบียนราษฎรและงานนิติการ

(ตั้งจายจากเงินรายได)

4.ประเภท คาเชาบาน(310400) จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบทางราชการ

(ตั้งจายจากเงินรายได)

5.ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร(310500) จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจางประจําที่มีสิทธิเบิกไดตาม

ระเบียบทางราชการ (ตั้งจายจากเงินรายได)

6.ประเภท เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล(310600) จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคารักษาพยาบาลใหแกนายกเทศมนตรี,รองนายกเทศมนตรี,พนักงานเทศบาลและลูกจาง



ประจํา รวมทั้งผูเกี่ยวของที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบทางราชการ (ตั้งจายจากเงินรายได)

7.ประเภท เงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนทองถิ่นเปนกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําป)

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนทองถิ่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป)สําหรับ

พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง ของเทศบาลตําบลพิมาย (ตั้งจายจากเงินรายได)

หมวด คาใชสอย(532000) ตั้งไว 1,840,000 บาท

1.ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ(320100) จํานวน 460,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ คาเชาทรัพยสิน คาจางแรงงาน คาโฆษณาเผยแพร คาธรรมเนียม

คาลงทะเบียน คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งประปา คาบอก

รับวารสารตางๆเปนตน (ตั้งจายจากเงินรายได ) เปนเงิน 200,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาเชาอาคารที่ทําการสํานักงานเทศบาลตําบลพิมายและสวนราชการในสังกัด

เทศบาลตําบลพิมาย เปนเงิน 260,000 บาท

(ตั้งจายจากเงินรายได)

2.ประเภท รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ(320200) จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเปนคารับรอง ในการเลี้ยงรับรอง ในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลและคาใชจายเกี่ยวกับ

การรับรองและพิธีการตางๆ เปนเงิน  350,000  บาท

(ไมเกิน 1 % ของรายไดจริงปงบประมาณ 2554 ไมรวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู เงินจายขาด เงินอุทิศให =

57,611,388.29-7,251,174-5,580,592.15-48,891=44,730,731x1%=447,307.31 บาท)

เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับ

การแตงตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหวาง

องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือ

เอกชน เปนเงิน  50,000  บาท

(ตั้งจายจากเงินรายได )

3.ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ(320300)

จํานวน 930,000 บาท

 - โครงการอบรมความรูเกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการและการพัฒนาองคกรและทัศนศึกษาดูงาน

ของคณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล เปนเงิน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดการอบรม คาวิทยากร คาอาหารเครื่องดื่ม คาใชจายในพิธีเปด-ปด

การอบรม คาสถานที่ คาจางเหมาบริการและคาใชจายอื่นๆที่จําเปนในการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

 - โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานเทศบาล

ลูกจางประจําและพนักงานจาง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดการอบรม คาวิทยากร คาอาหารเครื่องดื่ม คาใชจายในพิธีเปด-ปด

การอบรม คาสถานที่ คาจางเหมาบริการและคาใชจายอื่นๆที่จําเปนในการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

 - คาใชจายในการจัดงานรัฐพิธี จํานวน 250,000 บาท



เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานรัฐพิธี เชนวันปยมหาราช,วันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบรมราชินีนาถ,วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เปนตน

(ตั้งจายจากเงินรายได)

 - โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทน คารับรอง คาวัสดุอุปกรณ คาจางเหมาบริการ คาใชจายอื่นๆ

ที่เกี่ยวของ (ตั้งจายจากเงินรายได)

 - โครงการเทศบาลพบประชาชน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทน คาจางเหมาบริการ คาจัดนิทรรศการ สิ่งพิมพ วัสดุอุปกรณ คา

ของขวัญหรือของรางวัล เปนตน (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

 - โครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทน คาวิทยากร คารับรอง คาวัสดุอุปกรณ คาจางเหมาบริการ 

คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

 - โครงการจัดกิจกรรมวันทองถิ่นไทย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ คาจางเหมาบริการ คารับรอง คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

 - คาใชจายในการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่น              จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่น สําหรับคา

ตอบแทน,คาเบี้ยเลี้ยง,หาเจาหนาที่หรือบุคคลที่ไดรับการแตงตั้ง,วัสดุอุปกรณการเลือกตั้ง,คาใชจายในการฝกอบรม

,คารับรอง,คาจางเหมาบริการ,คาสาธารณูปโภคและอื่นๆที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้ง

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

 - คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

ของคณะผูบริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  พนักงานจางและลูกจางประจํา และผูที่เดินทาง

ไปราชการที่มิไดเปนเจาหนาที่ทองถิ่น ที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการและมีสิทธิเบิกจายไดตามระเบียบฯ

(ตั้งจายจากเงินรายได )

4.ประเภท คาบํารุงรักษาและซอมแซม(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ วงเงิน

             ไมเกิน 5,000 บาท (320400) จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑยานพาหนะและขนสงหรือครุภัณฑอื่น

เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ วงเงินไมเกิน 5,000  บาท/ครั้ง (ตั้งจายจากเงินรายได )

หมวด คาวัสด(ุ533000) ตั้งไว 431,000 บาท

1.ประเภท วัสดุสํานักงาน(330100) จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ เครื่องเขียน แบบพิมพ ใชในสํานักงาน เชน กระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ

กรรไกร ยางลบ ฯลฯ (ตั้งจายจากเงินรายได )

2.ประเภท วัสดุงานบานงานครัว(330300) จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไมกวาด ผงซักฟอก แปรง น้ํายาดับกลิ่น แกวน้ํา ชุดกาแฟ จาน กระดาษชําระและ

อุปกรณตางๆ (ตั้งจายจากเงินรายได )



3.ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนสง(330700) จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคายางนอก ยางใน น้ํามันเบรค หัวเทียน แบตเตอรี่ กุญแจตางๆ อะไหลรถจักรยานยนต

รถยนตสวนกลาง ตลอดจนเครื่องมือ เครื่องใชในการบํารุงรักษาหรือซอมแซมวัสดุตางๆและอื่นๆทดแทนที่ชํารุด

(ตั้งจายจากเงินรายได )

4.ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น(330800) จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด และน้ํามันหลอลื่นอื่นๆเพื่อใชกับรถจักรยานยนต

และรถยนตสวนกลางของสํานักปลัดเทศบาล

(ตั้งจายจากเงินรายได 100,000 บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 100,000  บาท)

5.ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร(331100) จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาฟลมรูปถาย มวนเทป ชําระคาอัดภาพ รูปถายที่ไดจากการลาง อัดขยาย ปายผา สี

พูกัน เปนตน (ตั้งจายจากเงินรายได )

6.ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร(331400) จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาแผนหรือจานบันทึก หัวพิมพ ตลับผงหมึกเครื่องพิมพ แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง

สายเคเบิล อุปกรณเชื่อมตอ และที่ใชรวมกับเครื่องคอมพิวเตอร (ตั้งจายจากเงินรายได )

7.ประเภท วัสดุกอสราง(330600) จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง ที่นํามาจัดหรือประกอบติดตั้งเพื่อใชในการปฎิบัติงาน

(ตั้งจายจากเงินรายได )

8.ประเภท วัสดุอื่นๆ(331700) จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําดื่ม และอุปโภคตางๆ

(ตั้งจายจากเงินรายได )

หมวด คาสาธารณูปโภค(534000) ตั้งไว 410,000 บาท

1.ประเภท คาไฟฟา(340100) จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟาสํานักงานเทศบาล (ตั้งจายจากเงินรายได)

2.ประเภท คาน้ําประปา(340200) จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปาที่ใชในสํานักงาน (ตั้งจายจากเงินรายได )

3.ประเภท คาโทรศัพท(340300) จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพทและคาบริการอินเตอรเน็ต (ตั้งจายจากเงินรายได )

4.ประเภท คาไปรษณีย (340400) จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนไปรษณีย คาธนาณัติ เปนตน (ตั้งจายจากเงินรายได )

งบลงทุน ตั้งไว 542,000 บาท

หมวด ครุภัณฑ(541000) ตั้งไว 242,000 บาท

1.ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน เปนเงิน 107,000 บาท

 - โตะอเนกประสงค  จํานวน  10  ตัว ราคา 40,000 บาท

เพื่อจัดซื้อโตะอเนกประสงค ขนาด 120 x 60 x 75 ซม. จํานวน 10 ตัว 



เพื่อใชในหองประชุมเทศบาลตําบลพิมาย (ราคาตามทองตลาด) (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

 - ตูเหล็กกระจก 2 บานเลื่อน  จํานวน  2 หลัง ราคา 7,000 บาท

เพื่อจัดซื้อตูเหล็กกระจก 2 บานเลื่อน จํานวน 2 หลัง ๆ ละ 3,500 บาท เพื่อใชในเก็บเอกสารงานบริหารทั่วไป

(ราคาตามทองตลาด) (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

 - เกาอี้บุนวม  จํานวน  100  ตัว ราคา 60,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเกาอี้บุนวม จํานวน 100 ตัว เพื่อใชในกิจกรรมของเทศบาล (ราคาตามทองตลาด)

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

2.ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร เปนเงิน 55,000 บาท

 - เครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร / LED สี   จํานวน 1 เครื่อง          ราคา 24,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร / LED สี จํานวน 1 เครื่อง ราคาเปนไปตาม

เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ที่กระทรวง ICT กําหนด

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

 - เครื่องสแกนเนอร สําหรับงานเอกสารระดับศูนยบริการ แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง

ราคา 31,000 บาท

เพื่อจัดซื้อ เครื่องสแกนเนอร สําหรับงานเอกสารระดับศูนยบริการ  แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง

ราคาปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ที่กระทรวง ICT กําหนด   

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

3.ประเภท ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร เปนเงิน 30,000 บาท

 - เครื่องเสียง  จํานวน 1 ชุด            ราคา 20,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องขยายเสียง 80 วัตต ชุดเคลื่อนยายพรอม  CD USB              

ไมคโครโฟนไรสาย คลื่น UHF 1 ตัว ลําโพง 8 นิ้ว พรอมอุปกรณใชรวมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ จํานวน 1 ชุด 

เพื่อใชในกิจกรรมของเทศบาล (ราคาตามทองตลาด) (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

 - กลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล  จํานวน 1 ตัว                              ราคา 10,000 บาท

เพื่อจัดซื้อกลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไมนอยกวา 16 ลานพิกเซล  จํานวน 1 ตัว 

ราคาเปนไปตามเกณฑราคากลางและมาตรฐานครุภัณฑกําหนด (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

4.ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ(รายจายเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติที่มีวงเงิน

             เกินกวา 5,000บาท) (411800) จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑยานพาหนะและขนสงหรือวัสดุครุภัณฑอื่นๆที่มี

มูลคาการซอมเกิน 5,000  บาท/ครั้ง (ตั้งจายจากเงินรายได )



หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง(542000) ตั้งไว 300,000 บาท

1. ประเภท  อาคารตาง ๆ เปนเงิน 300,000 บาท

   - โครงการปรับปรุงหองประชุมเทศบาลตําบลพิมาย(ติดตั้งเครื่องเสียง 1 ชุด)

เพื่อจายเปนคาดําเนินการติดตั้งเครื่องขยายเสียง ลําโพง ไมค และคาวัสดุอุปกรณใชรวมอื่นๆ 

ที่เกี่ยวของและจําเปน (ราคาตามทองตลาด) (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

งบเงินอุดหนุน ตั้งไว 30,000 บาท

1.ประเภท เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 30,000 บาท

 - อุดหนุนสํานักทะเบียนอําเภอพิมาย เปนเงิน 30,000 บาท

เพื่ออุดหนุนใหกับสํานักทะเบียนอําเภอพิมายเพื่อจายเปนคากระแสไฟฟา

(ตองไดรับการอนุมัติโครงการจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ระดับจังหวัดกอนการเบิกจาย) (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

งบรายจายอื่น(551000) ตั้งไว 20,000 บาท

1.ประเภท คาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบตางๆซึ่งมิใชเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุง

             ครุภัณฑที่ดินและหรือสิ่งกอสราง(510100) จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางใหกับองคกรหรือสถาบันที่เปนกลางในการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ

ที่มีตอคุณภาพการใหบริการของเทศบาลตําบลพิมายตามโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการดานคุณภาพ

การใหบริการเพื่อขอรับประโยชนตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานสวนทองถิ่นเปนกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําป)

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)



งบประมาณรายจายทั้งสิ้น ตั้งไวรวม 348,980 บาท

งบบุคลากร ตั้งไว 223,980 บาท

หมวดเงินเดือน(ฝายประจํา)(522000) ตั้งไว 223,980 บาท

1.ประเภท  เงินเดือนพนักงานเทศบาล(220100) จํานวน 223,980 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลพรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ,เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและ

เงินเพิ่มอื่นๆ (ตั้งจายจากเงินรายได 180,000 บาท ตั้งจายเงินอุดหนุนทั่วไป 43,980 บาท)

งบดําเนินการ ตั้งไว 125,000 บาท

หมวด คาตอบแทน(531000) ตั้งไว 15,000 บาท

1.ประเภท คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกทองถิ่น(310100)     จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนเจาหนาที่อื่นหรือบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และในวันหยุด

ราชการ หรือคณะกรรมการที่แตงตั้งตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวกับเทศบาลที่ปฏิบัติราชการหรือทําหนาที่อันเปน

ประโยชนแกเทศบาล หรือเงินรางวัล (ตั้งจายจากเงินรายได)

2.ประเภท เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล(310600) จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคารักษาพยาบาลใหแกนายกเทศมนตรี,รองนายกเทศมนตรี,พนักงานเทศบาลและลูกจาง

ประจํา รวมทั้งผูเกี่ยวของที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบทางราชการ (ตั้งจายจากเงินรายได)

หมวด คาใชสอย(532000) ตั้งไว 85,000 บาท

1.ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ(320100) จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ คาเชาทรัพยสิน คาจางแรงงาน คาโฆษณาเผยแพร คาธรรมเนียม

คาลงทะเบียน คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งประปา คาบอก

รับวารสารตางๆเปนตน (ตั้งจายจากเงินรายได)

2.ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ(320300)

จํานวน 55,000 บาท

 - โครงการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน เปนเงิน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคารับรอง คาตอบแทน วัสดุอุปกรณในการจัดประชาคมแผนชุมชนเพื่อจัดทํา

แผนพัฒนาสามป และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน (ตั้งจายจากเงินรายได)

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556

เทศบาลตําบลพิมาย

อําเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

***************************************

รายจายจําแนกตามแผนงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป



 - คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

ของ พนักงานเทศบาล  พนักงานจางและลูกจางประจํา และผูที่เดินทางไปราชการที่มิไดเปนเจาหนาที่ทองถิ่น

 ที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการและมีสิทธิเบิกจายไดตามระเบียบฯ (ตั้งจายจากเงินรายได)

หมวด คาวัสด(ุ533000) ตั้งไว 25,000 บาท

1.ประเภท วัสดุสํานักงาน(330100) จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ เครื่องเขียน แบบพิมพ ใชในสํานักงาน เชน กระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ

กรรไกร ยางลบ ฯลฯ (ตั้งจายจากเงินรายได)

2.ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร(331400) จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาแผนหรือจานบันทึก หัวพิมพ ตลับผงหมึกเครื่องพิมพ แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง

สายเคเบิล อุปกรณเชื่อมตอ และที่ใชรวมกับเครื่องคอมพิวเตอร (ตั้งจายจากเงินรายได)



งบประมาณรายจายทั้งสิ้น ตั้งไวรวม 2,545,542 บาท

งบบุคลากร ตั้งไว 2,121,542 บาท

หมวดเงินเดือน(ฝายประจํา)(522000) ตั้งไว 2,121,542 บาท

1.ประเภท  เงินเดือนพนักงานเทศบาล(220100) จํานวน 1,489,488 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลพรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ,เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

และเงินเพิ่มอื่นๆ (ตั้งจายจากเงินรายได)

2.ประเภท คาจางลูกจางประจํา(220400) จํานวน 200,054 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนลูกจางประจําเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ,เงินเพิ่มการครองชีพ

ชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่นๆ (ตั้งจายจากเงินรายได)

3.ประเภท คาจางพนักงานจาง(220600) จํานวน 432,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางพนักงาน พรอมทั้งเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจางและเงินเพิ่มการครองชีพ

ชั่วคราว (ตั้งจายจากเงินรายได)

งบดําเนินการ ตั้งไว 416,000 บาท

หมวด คาตอบแทน(531000) ตั้งไว 195,000 บาท

1.ประเภท คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกทองถิ่น(310100)    จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนเจาหนาที่อื่นหรือบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และในวันหยุด

ราชการ หรือคณะกรรมการที่แตงตั้งตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวกับเทศบาลที่ปฏิบัติราชการหรือทําหนาที่อันเปน

ประโยชนแกเทศบาล หรือเงินรางวัล (ตั้งจายจากเงินรายได)

2.ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(310300) จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแกพนักงาน ,พนักงานจางและลูกจางประจํา ที่ปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการตามคําสั่งของเทศบาล (ตั้งจายจากเงินรายได)

3.ประเภท คาเชาบาน(310400) จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบทางราชการ

(ตั้งจายจากเงินรายได)

4.ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร(310500) จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจางประจําที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ

(ตั้งจายจากเงินรายได)

5.ประเภท เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล(310600) จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานเทศบาลและลูกจางประจํา รวมทั้งผูที่เกี่ยวของที่มีสิทธิ

งานบริหารงานคลัง

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556

เทศบาลตําบลพิมาย

อําเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

***************************************

รายจายจําแนกตามแผนงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป



เบิกไดตามระเบียบทางราชการ

(ตั้งจายจากเงินรายได)

หมวด คาใชสอย(532000) ตั้งไว 95,000 บาท

1.ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ(320100) จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ คาเชาทรัพยสิน คาจางแรงงาน คาโฆษณาเผยแพร คาธรรมเนียม

คาลงทะเบียน คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งประปา คาบอก

รับวารสารตางๆเปนตน (ตั้งจายจากเงินรายได)

2.ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ(320300)

จํานวน 40,000 บาท

 - คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

ของพนักงานเทศบาล  พนักงานจางและลูกจางประจํา และผูที่เดินทางไปราชการที่มิไดเปนเจาหนาที่ทองถิ่น

 ที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการและมีสิทธิเบิกจายไดตามระเบียบฯ (ตั้งจายจากเงินรายได)

 - โครงการสํารวจขอมูลและปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการสํารวจขอมูล ปรับปรุงระบบแผนที่ รวมถึงคาใชจายที่เกี่ยว

ของกับการจัดทําโปรแกรม การฝกอบรมหรือเครื่องมือใชในงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

3.ประเภท คาบํารุงรักษาและซอมแซม(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

             วงเงินไมเกิน 5,000  บาท(320400) จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑยานพาหนะและขนสงหรือครุภัณฑอื่น

เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ วงเงินไมเกิน 5,000  บาท/ครั้ง (ตั้งจายจากเงินรายได)

หมวด คาวัสด(ุ533000) ตั้งไว 126,000 บาท

1.ประเภท วัสดุสํานักงาน(330100) จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ เครื่องเขียน แบบพิมพ ใชในสํานักงาน เชน กระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ

กรรไกร ยางลบ ฯลฯ (ตั้งจายจากเงินรายได)

2.ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนสง(330700) จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคายางนอก ยางใน น้ํามันเบรค หัวเทียน แบตเตอรี่ กุญแจตางๆ อะไหลรถจักรยานยนต

รถยนตสวนกลาง ตลอดจนเครื่องมือ เครื่องใชในการบํารุงรักษาหรือซอมแซมวัสดุตางๆและอื่นๆทดแทนที่ชํารุด

(ตั้งจายจากเงินรายได)

3.ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น(330800) จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด และน้ํามันหลอลื่นอื่นๆเพื่อใชกับรถจักรยานยนต

และรถยนตสวนกลางของกองคลัง (ตั้งจายจากเงินรายได)

4.ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร(331400) จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาแผนหรือจานบันทึก หัวพิมพ ตลับผงหมึกเครื่องพิมพ แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง

สายเคเบิล อุปกรณเชื่อมตอ และที่ใชรวมกับเครื่องคอมพิวเตอร (ตั้งจายจากเงินรายได)



5.ประเภท วัสดุงานบานงานครัว(330300) จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไมกวาด ผงซักฟอก แปรง น้ํายาดับกลิ่น แกวน้ํา ชุดกาแฟ จาน กระดาษชําระและ

อุปกรณตางๆ (ตั้งจายจากเงินรายได)

งบเงินอุดหนุน ตั้งไว 8,000 บาท

1.ประเภท อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

 - อุดหนุนโครงการศูนยรวมขาวการจัดซื้อจัดจางของหนวย จํานวน 8,000 บาท

การบริหารราชการสวนทองถิ่น ประจําป 2556

เพื่ออุดหนุนใหกับองคการบริหารสวนตําบลในเมืองที่เปนเจาภาพในการจัดหาสถานที่กลางสําหรับ

เปนศูนยรวมขาวการจัดซื้อจัดจางของหนวยบริหารราชการสวนทองถิ่นทั้ง 12 ตําบล 13 แหง 

(ตองไดรับการอนุมัติโครงการจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ระดับจังหวัดกอนการเบิกจาย) (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)



งบประมาณรายจายทั้งสิ้น ตั้งไวรวม 403,760 บาท

งบบุคลากร ตั้งไว 374,760 บาท

หมวดเงินเดือน(ฝายประจํา)(522000) ตั้งไว 374,760 บาท

1.ประเภท  เงินเดือนพนักงานเทศบาล(220100) จํานวน 266,760 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลพรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ,เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

และเงินเพิ่มอื่นๆ (ตั้งจายจากเงินรายได)

2.ประเภท คาจางพนักงานจาง(220600) จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางพนักงาน พรอมทั้งเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจางและเงินเพิ่มการครองชีพ

ชั่วคราว (ตั้งจายจากเงินรายได)

งบดําเนินการ ตั้งไว 29,000 บาท

หมวด คาตอบแทน(531000) ตั้งไว 8,000 บาท

1.ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร(310500) จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจางประจําที่มีสิทธิเบิกไดตาม

ระเบียบ (ตั้งจายจากเงินรายได)

2.ประเภท เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล(310600) จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเปนคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานเทศบาลและลูกจางประจํา รวมทั้งผูที่เกี่ยวของที่มีสิทธิ

เบิกไดตามระเบียบ (ตั้งจายจากเงินรายได)

หมวด คาใชสอย(532000) ตั้งไว 10,000 บาท

1.ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ(320300)

จํานวน 5,000 บาท

 - คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

ของพนักงานเทศบาล  พนักงานจางและลูกจางประจํา และผูที่เดินทางไปราชการที่มิไดเปนเจาหนาที่ทองถิ่น

 ที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการและมีสิทธิเบิกจายไดตามระเบียบฯ (ตั้งจายจากเงินรายได)

2.ประเภท คาบํารุงรักษาและซอมแซม(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

             วงเงินไมเกิน 5,000  บาท(320400) จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑยานพาหนะและขนสงหรือครุภัณฑอื่น

เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ วงเงินไมเกิน 5,000  บาท/ครั้ง

(ตั้งจายจากเงินรายได)

งานเทศกิจ

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556

เทศบาลตําบลพิมาย

อําเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

***************************************

รายจายจําแนกตามแผนงาน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน



หมวด คาวัสด(ุ533000) ตั้งไว 11,000 บาท

1.ประเภท วัสดุสํานักงาน(330100) จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ เครื่องเขียน แบบพิมพ ใชในสํานักงาน เชน กระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ

กรรไกร ยางลบ ฯลฯ (ตั้งจายจากเงินรายได)

2.ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนสง(330700) จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคายางนอก ยางใน น้ํามันเบรค หัวเทียน แบตเตอรี่ กุญแจตางๆ อะไหลรถจักรยานยนต

รถยนตสวนกลาง ตลอดจนเครื่องมือ เครื่องใชในการบํารุงรักษาหรือซอมแซมวัสดุตางๆและอื่นๆทดแทนที่ชํารุด

(ตั้งจายจากเงินรายได)

3.ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น(330800) จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด และน้ํามันหลอลื่นอื่นๆเพื่อใชกับรถจักรยานยนต

ของงานเทศกิจ (ตั้งจายจากเงินรายได)



งบประมาณรายจายทั้งสิ้น ตั้งไวรวม 2,743,308 บาท

งบบุคลากร ตั้งไว 1,776,508 บาท

หมวดเงินเดือน(ฝายประจํา)(522000) ตั้งไว 1,776,508 บาท

1.ประเภท  เงินเดือนพนักงานเทศบาล(220100) จํานวน 396,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลพรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ,เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

และเงินเพิ่มอื่นๆ (ตั้งจายจากเงินรายได)

2.ประเภท คาจางลูกจางประจํา(220400) จํานวน 400,108 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนลูกจางประจําเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ,เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

และเงินเพิ่มอื่นๆ (ตั้งจายจากเงินรายได)

3.ประเภท คาจางพนักงานจาง(220600) จํานวน 980,400 บาท

เพื่อจายเปนคาจางพนักงาน พรอมทั้งเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจางและเงินเพิ่มการครองชีพ

ชั่วคราว (ตั้งจายจากเงินรายได)

งบดําเนินการ ตั้งไว 816,800 บาท

หมวด คาตอบแทน(531000) ตั้งไว 52,800 บาท

1.ประเภท คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกทองถิ่น(310100)         จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนเจาหนาที่อื่นหรือบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และในวันหยุด

ราชการ หรือคณะกรรมการที่แตงตั้งตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวกับเทศบาลที่ปฏิบัติราชการหรือทําหนาที่อันเปน

ประโยชนแกเทศบาล หรือเงินรางวัล (ตั้งจายจากเงินรายได)

2.ประเภท คาเชาบาน(310400) จํานวน 28,800 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ

(ตั้งจายจากเงินรายได)

3.ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร(310500) จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจางประจําที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ

(ตั้งจายจากเงินรายได)

4.ประเภท เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล(310600) จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานเทศบาลและลูกจางประจํา รวมทั้งผูที่เกี่ยวของที่มีสิทธิ

เบิกไดตามระเบียบ (ตั้งจายจากเงินรายได)

หมวด คาใชสอย(532000) ตั้งไว 260,000 บาท

1.ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ(320100) จํานวน 20,000 บาท

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556

เทศบาลตําบลพิมาย

อําเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

***************************************

รายจายจําแนกตามแผนงาน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน



เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ คาเชาทรัพยสิน คาจางแรงงาน คาโฆษณาเผยแพร คาธรรมเนียม

คาลงทะเบียน คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งประปา คาบอก

รับวารสารตางๆเปนตน (ตั้งจายจากเงินรายได)

2.ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ(320300)

จํานวน 200,000 บาท

 - โครงการฝกอบรม ทบทวนและทัศนศึกษาดูงาน  อปพร. เปนเงิน 70,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาฝกอบรม อปพร./ทบทวน  เชน คาตอบแทนวิทยากร  คารับรอง 

 คาวัสดุอุปกรณ,คาเครื่องแตงกาย  เปนตน (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

 - โครงการฝกซอมแผนปองกันและระงับอัคคีภัย เปนเงิน 30,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกซอมแผนปองกันและระงับอัคคีภัยของเทศบาล

ตําบลพิมาย  อยางนอย จํานวน 1 ครั้ง (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

 - โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหม         เปนเงิน 30,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาใชจายในการรับรองในการตั้งจุดตรวจบริการประชาชนในชวง

เทศกาลปใหม (ตั้งจายจากเงินรายได)

 - โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต     เปนเงิน 30,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาใชจายในการรับรองในการตั้งจุดตรวจบริการประชาชนในชวง

เทศกาลสงกรานต (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

 - คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

ของพนักงานเทศบาล  พนักงานจางและลูกจางประจํา และผูที่เดินทางไปราชการที่มิไดเปนเจาหนาที่ทองถิ่น

 ที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการและมีสิทธิเบิกจายไดตามระเบียบฯ (ตั้งจายจากเงินรายได)

3.ประเภท คาบํารุงรักษาและซอมแซม(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

            วงเงินไมเกิน 5,000  บาท(320400) จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑยานพาหนะและขนสงหรือครุภัณฑอื่น

เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ วงเงินไมเกิน 5,000  บาท/ครั้ง (ตั้งจายจากเงินรายได)

หมวด คาวัสด(ุ533000) ตั้งไว 441,000 บาท

1.ประเภท วัสดุสํานักงาน(330100) จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ เครื่องเขียน แบบพิมพ ใชในสํานักงาน เชน กระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ

กรรไกร ยางลบ ฯลฯ (ตั้งจายจากเงินรายได)

2.ประเภท วัสดุไฟฟาวิทย(ุ330200) จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชนสายไฟฟา หลอดไฟฟา และอื่นๆ

(ตั้งจายจากเงินรายได)

3.ประเภท วัสดุงานบานงานครัว(330300) จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไมกวาด ผงซักฟอก แปรง น้ํายาดับกลิ่น แกวน้ํา ชุดกาแฟ จาน กระดาษชําระและ

อุปกรณตางๆ (ตั้งจายจากเงินรายได)



4.ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนสง(330700) จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคายางนอก ยางใน น้ํามันเบรค หัวเทียน แบตเตอรี่ กุญแจตางๆ อะไหลรถจักรยานยนต

รถยนตสวนกลาง ตลอดจนเครื่องมือ เครื่องใชในการบํารุงรักษาหรือซอมแซมวัสดุตางๆและอื่นๆทดแทนที่ชํารุด

(ตั้งจายจากเงินรายได)

5.ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น(330800) จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด และน้ํามันหลอลื่นอื่นๆเพื่อใชกับรถจักรยานยนต

และรถยนตสวนกลางของงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

(ตั้งจายจากเงินรายได   100,000  บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  100,000  บาท)

6.ประเภท วัสดุเครื่องดับเพลิง(331600) จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาอุปกรณการดับเพลิง เชน สายยาง ขอตอ หัวฉีดดับเพลิง หนากากและวัสดุในการ

บรรเทาสาธารณภัยตางๆ เปนตน

(ตั้งจายจากเงินรายได   50,000  บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  50,000  บาท)

7.ประเภท วัสดุเครื่องแตงกาย(331200) จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเครื่องแบบพนักงานดับเพลิง เชนชุดปฏิบัติการ รองเทาดับเพลิง หมวกดับเพลิง

หนากากดับเพลิง เสื้อคลุมดับเพลิง ตามระเบียบฯ

(ตั้งจายจากเงินรายได   50,000  บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  50,000  บาท)

8.ประเภท วัสดุอื่นๆ(331700) จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําดื่ม และอุปโภคตางๆ (ตั้งจายจากเงินรายได)

หมวด คาสาธารณูปโภค(534000) ตั้งไว 63,000 บาท

1.ประเภท คาไฟฟา(340100) จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟาของศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลพิมาย

(ตั้งจายจากเงินรายได)

2.ประเภท คาน้ําประปา(340200) จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปาของศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลพิมาย

(ตั้งจายจากเงินรายได)

3.ประเภท คาโทรศัพท(340300) จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพทของศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลพิมาย

(ตั้งจายจากเงินรายได)

งบลงทุน ตั้งไว 150,000 บาท

หมวด ครุภัณฑ(541000) ตั้งไว 150,000 บาท

1.ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ(รายจายเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ

             ที่มีวงเงินเกินกวา 5,000บาท)(411800) จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑยานพาหนะและขนสงหรือวัสดุครุภัณฑอื่นๆที่มี

มูลคาการซอมเกิน 5,000  บาท/ครั้ง (ตั้งจายจากเงินรายได)



งบประมาณรายจายทั้งสิ้น ตั้งไวรวม 1,128,700 บาท

งบบุคลากร ตั้งไว 864,900 บาท

หมวดเงินเดือน(ฝายประจํา)(522000) ตั้งไว 864,900 บาท

1.ประเภท  เงินเดือนพนักงานเทศบาล(220100) จํานวน 619,980 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลพรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน,เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

และเงินเพิ่มอื่นๆ (ตั้งจายจากเงินรายได)

2.ประเภท คาจางพนักงานจาง(220600) จํานวน 244,920 บาท

เพื่อจายเปนคาจางพนักงาน พรอมทั้งเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจางและเงินเพิ่มการครองชีพ

(ตั้งจายจากเงินรายได)

งบดําเนินการ ตั้งไว 253,800 บาท

หมวด คาตอบแทน(531000) ตั้งไว 53,800 บาท

1.ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(310300) จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแกพนักงาน,พนักงานจางและลูกจางประจํา ที่ปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการตามคําสั่งของเทศบาล (ตั้งจายจากเงินรายได)

2.ประเภท เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล(310600) จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานเทศบาลและลูกจางประจํา รวมทั้งผูที่เกี่ยวของที่มีสิทธิ

เบิกไดตามระเบียบ (ตั้งจายจากเงินรายได)

3.ประเภท คาเชาบาน(310400) จํานวน 28,800 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ

(ตั้งจายจากเงินรายได)

หมวด คาใชสอย(532000) ตั้งไว 70,000 บาท

1.ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ(320100) จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ คาเชาทรัพยสิน คาจางแรงงาน คาโฆษณาเผยแพร คาธรรมเนียม

คาลงทะเบียน คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งประปา คาบอก

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556

เทศบาลตําบลพิมาย

อําเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

***************************************

รายจายจําแนกตามแผนงาน

แผนงานการศึกษา



รับวารสารตางๆเปนตน (ตั้งจายจากเงินรายได)

2.ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ(320300)

จํานวน 35,000 บาท

 - คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

ของพนักงานเทศบาล  พนักงานจางและลูกจางประจํา และผูที่เดินทางไปราชการที่มิไดเปนเจาหนาที่ทองถิ่น

 ที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการและมีสิทธิเบิกจายไดตามระเบียบฯ

(ตั้งจายจากเงินรายได)

3.ประเภท คาบํารุงรักษาและซอมแซม(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

            วงเงินไมเกิน 5,000  บาท(320400) จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑยานพาหนะและขนสงหรือครุภัณฑอื่น

เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ วงเงินไมเกิน 5,000  บาท/ครั้ง

(ตั้งจายจากเงินรายได)

หมวด คาวัสดุ(533000) ตั้งไว 130,000 บาท

1.ประเภท วัสดุสํานักงาน(330100) จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ เครื่องเขียน แบบพิมพ ใชในสํานักงาน เชน กระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ

กรรไกร ยางลบ ฯลฯ (ตั้งจายจากเงินรายได)

2.ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนสง(330700) จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคายางนอก ยางใน น้ํามันเบรค หัวเทียน แบตเตอรี่ กุญแจตางๆ อะไหลรถจักรยานยนต

รถยนตสวนกลาง ตลอดจนเครื่องมือ เครื่องใชในการบํารุงรักษาหรือซอมแซมวัสดุตางๆและอื่นๆทดแทนที่ชํารุด

(ตั้งจายจากเงินรายได)

3.ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น(330800) จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด และน้ํามันหลอลื่นอื่นๆเพื่อใชกับรถจักรยานยนต

และรถยนตสวนกลางของกองการศึกษา (ตั้งจายจากเงินรายได)

4.ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร(331400) จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาแผนหรือจานบันทึก หัวพิมพ ตลับผงหมึกเครื่องพิมพ แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง

สายเคเบิล อุปกรณเชื่อมตอ และที่ใชรวมกับเครื่องคอมพิวเตอร (ตั้งจายจากเงินรายได)

5.ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร(331100) จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาฟลมรูปถาย มวนเทป ชําระคาอัดภาพ รูปถายที่ไดจากการลาง อัดขยาย ปายผา สี

พูกัน เปนตน (ตั้งจายจากเงินรายได )

งบลงทุน ตั้งไว 10,000 บาท

หมวด ครุภัณฑ(541000) ตั้งไว 10,000 บาท

1.ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ(รายจายเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ

             ที่มีวงเงินเกินกวา 5,000 บาท(411800) จํานวน 10,000 บาท



เพื่อจายเปนคาซอมแซมครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑยานพาหนะและขนสงหรือวัสดุครุภัณฑอื่นๆที่มี

มูลคาการซอมเกิน 5,000  บาท/ครั้ง

(ตั้งจายจากเงินรายได )



งบประมาณรายจายทั้งสิ้น ตั้งไวรวม 11,465,480 บาท

งบบุคลากร ตั้งไว 216,000 บาท

หมวดเงินเดือน(ฝายประจํา)(522000) ตั้งไว 216,000 บาท

1.ประเภท คาจางพนักงานจาง(220600) จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางพนักงาน พรอมทั้งเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจางและเงินเพิ่มการครองชีพ

ชั่วคราว (ตั้งจายจากเงินรายได)

งบดําเนินการ ตั้งไว 4,983,080 บาท

หมวด คาใชสอย(532000) ตั้งไว 412,440 บาท

1.ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ(320100) จํานวน 89,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ คาเชาทรัพยสิน คาจางแรงงาน คาโฆษณาเผยแพร คาธรรมเนียม

คาลงทะเบียน คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งประปา คาบอก

รับวารสารตางๆเปนตน (ตั้งจายจากเงินรายได)

2.ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ จํานวน 323,440 บาท

 - โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 258,440 บาท

เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลพิมาย กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

จัดสรรใหคนละ 13 บาท จํานวน 280 วัน จํานวน 71 คน (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

(อัตราคนละ 13 บาท ไมใชราคากลางในการจัดซื้อจัดจางอาหารกลางวัน แตเปนราคาในการจัดสรรงบประมาณ)

 - คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

ของพนักงานเทศบาล  พนักงานจางและลูกจางประจํา และผูที่เดินทางไปราชการที่มิไดเปนเจาหนาที่ทองถิ่น

ที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการและมีสิทธิเบิกจายไดตามระเบียบฯ (ตั้งจายจากเงินรายได)

 - โครงการปฐมนิเทศเด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลพิมาย     จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ คาจางเหมาบริการ คาอาหารเครื่องดื่ม คาใชจายในการ

ประชาสัมพันธ และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน (ตั้งจายจากเงินรายได)

 - โครงการเยี่ยมบานเด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลพิมาย     จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ คาจางเหมาบริการ คาอาหารเครื่องดื่ม คาใชจายในการ

ประชาสัมพันธ และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน (ตั้งจายจากเงินรายได)

 - โครงการจัดพิธีไหวครูศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลพิมาย               จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ คาจางเหมาบริการ คาอาหารเครื่องดื่ม คาใชจายในการ

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556

เทศบาลตําบลพิมาย

อําเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

***************************************

รายจายจําแนกตามแผนงาน

แผนงานการศึกษา



ประชาสัมพันธ และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน (ตั้งจายจากเงินรายได)

 - โครงการทัศนศึกษาดูงานเด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลพิมาย  จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ คาจางเหมาบริการ คาอาหารเครื่องดื่ม คาใชจายในการ

ประชาสัมพันธ และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน (ตั้งจายจากเงินรายได)

 - โครงการปจฉิมนิเทศ รับบัณฑิตนอย ประจําปการศึกษา 2555                 จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ คาจางเหมาบริการ คาอาหารเครื่องดื่ม คาใชจายในการ

ประชาสัมพันธ และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน (ตั้งจายจากเงินรายได)

 - โครงการศึกษา แหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น                                   จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ คาจางเหมาบริการ คาอาหารเครื่องดื่ม คาใชจายในการ

ประชาสัมพันธ และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน (ตั้งจายจากเงินรายได)

หมวด คาวัสด(ุ533000) ตั้งไว 4,528,640 บาท

1.ประเภท วัสดุสํานักงาน(330100) จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ เครื่องเขียน แบบพิมพ ใชในสํานักงาน เชน กระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ

กรรไกร ยางลบ ฯลฯ (ตั้งจายจากเงินรายได)

2.ประเภท วัสดุงานบานงานครัว(330300) จํานวน 15,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัวศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

(ตั้งจายจากเงินรายได)

3.ประเภท คาอาหารเสริม(นม) (330400) จํานวน 4,441,640 บาท

เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม(นม)จัดสรรใหเด็กเล็ก-ป.6 (ขอมูล ณ วันที่ 10 ม.ิย.55)

 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล จํานวน 71 คน x 7 บาท x 280 วัน 139,160 บาท

 - ร.ร.กุลโน จํานวน 958 คน x 7 บาท x 260 วัน 1,743,560 บาท

 - ร.ร.อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย  จํานวน 1,406 คน x 7 บาท x 260 วัน 2,558,920 บาท

(อัตราคนละ 7 บาท ไมใชราคากลางในการจัดซื้อจัดจางอาหารเสริม(นม) แตเปนราคาในการจัดสรรงบประมาณ)

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

4.ประเภท วัสดุกอสราง(330600) จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง ที่นํามาจัดหรือประกอบติดตั้งเพื่อใชในการปฎิบัติงาน

(ตั้งจายจากเงินรายได )

5.ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร(331400) จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาแผนหรือจานบันทึก หัวพิมพ ตลับผงหมึกเครื่องพิมพ แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง

สายเคเบิล อุปกรณเชื่อมตอ และที่ใชรวมกับเครื่องคอมพิวเตอร

(ตั้งจายจากเงินรายได)

6.ประเภท วัสดุอื่นๆ(331700) จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําดื่ม และอุปโภค  บริโภค ตางๆ

(ตั้งจายจากเงินรายได)

หมวด คาสาธารณูปโภค(534000) ตั้งไว 42,000 บาท

1.ประเภท คาไฟฟา(340100) จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟาอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลพิมาย



(ตั้งจายจากเงินรายได)

2.ประเภท คาน้ําประปา(340200) จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปาอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลพิมาย

(ตั้งจายจากเงินรายได)

3.ประเภท คาโทรศัพท(340300) จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพทและคาบริการอินเตอรเน็ต

(ตั้งจายจากเงินรายได)

งบเงินอุดหนุน(560000) ตั้งไว 6,266,400 บาท

1.ประเภท เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 6,266,400 บาท

 - อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย เปนเงิน 3,655,600 บาท

เพื่ออุดหนุนเปนคาอาหารกลางวัน จํานวน 1,406 คน  อัตราคนละ 13 บาท จํานวน  200  วัน

จัดสรร 100 % ของจํานวนนักเรียนอนุบาล-ป.6 

(อัตราคนละ 13 บาท ไมใชราคากลางในการจัดซื้อจัดจางอาหารกลางวัน แตเปนราคาในการจัดสรรงบประมาณ)

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

 - อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนกุลโน เปนเงิน 2,490,800 บาท

เพื่ออุดหนุนเปนคาอาหารกลางวัน จํานวน 958 คน  อัตราคนละ 13 บาท จํานวน  200  วัน

จัดสรร 100 % ของจํานวนนักเรียนอนุบาล-ป.6 

(อัตราคนละ 13 บาท ไมใชราคากลางในการจัดซื้อจัดจางอาหารกลางวัน แตเปนราคาในการจัดสรรงบประมาณ)

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

 - อุดหนุนโครงการคายคุณธรรมพัฒนาทักษะชีวิต เปนเงิน 60,000 บาท

เพื่ออุดหนุนใหกับโรงเรียนกุลโนในการจัดกิจกรรมเพื่อใหนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม

และคานิยมที่พึงประสงค (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

 - อุดหนุนโครงการแขงขันกีฬาและนันทนาการ เปนเงิน 10,000 บาท

เพื่ออุดหนุนใหโรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ในการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหนักเรียน

รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

 - อุดหนุนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพดานวิทยาศาสตร เปนเงิน 10,000 บาท

เพื่ออุดหนุนใหโรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ในการจัดกิจกรรมเพื่อใหนักเรียนพัฒนา

อัจฉริยภาพกระบวนการทางทางดานวิทยาศาสตรและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

 - อุดหนุนโครงการพัฒนาอัจฉริยทางคณิตศาสตร เปนเงิน 10,000 บาท

เพื่ออุดหนุนใหโรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ในการจัดกิจกรรมเพื่อใหนักเรียนพัฒนา

อัจฉริยภาพความสามารถทางดานคณิตศาสตรและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

 - อุดหนุนโครงการอบรมพัฒนาทักษะดนตรีและการแสดงอิสานโปงลาง          เปนเงิน 10,000 บาท

เพื่ออุดหนุนใหโรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะดาน

ดนตรีพื้นบานอิสานโปงลาง และแสดงความสามารถดานดนตรีพื้นบานอิสานโปงลางไดอยางถูกตองและสวยงาม

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)



 - อุดหนุนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพการอานการเขียนภาษาไทย เปนเงิน 10,000 บาท

เพื่ออุดหนุนใหโรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะดาน

การอานการเขียนภาษาไทยใหถูกตองตามหลักไวยากรณ

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

 - อุดหนุนโครงการอบรมอาสาสมัครยุวมัคคุเทศน เปนเงิน 10,000 บาท

เพื่ออุดหนุนใหโรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะดาน

การพูดที่ดีและมีความสนใจเปนมัคคุเทศกนําเที่ยวอุทยานประวัติศาสตรพิมายและสถานที่ทองเที่ยวอื่นๆ เมืองพิมาย

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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2.ประเภท เงินประจําตําแหนง(220300) จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงปลัดเทศบาลและคาตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควรไดรับตาม

ระเบียบกําหนด(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

3.ประเภท คาจางลูกจางประจํา(220400) จํานวน 288,360 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนลูกจางประจําเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนและเงินเพิ่มการครองชีพ

ชั่วคราว (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

4.ประเภท คาจางพนักงานจาง(220600) จํานวน 502,440 บาท

เพื่อจายเปนคาจางพนักงาน พรอมทั้งเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจางและเงินเพิ่มการครองชีพ

ชั่วคราว แยกเปน งานบริหาร  งานธุรการ  งานการเจาหนาที่  งานพัฒนาชุมชน

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

งบดําเนินการ ตั้งไว 2,786,400 บาท

หมวด คาตอบแทน(531000) ตั้งไว 476,800 บาท

1.ประเภท คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกทองถิ่น(31010จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนเจาหนาที่อื่นหรือบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และในวันหยุด

ราชการ หรือคณะกรรมการที่แตงตั้งตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวกับเทศบาลที่ปฏิบัติราชการหรือทําหนาที่อันเปน

ประโยชนแกเทศบาล หรือเงินรางวัล

(ตั้งจายจากเงินรายได)

2.ประเภท คาเบี้ยประชุม(310200) จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุม คณะกรรมการตางๆที่แตงตั้งตามกฎหมายที่เกี่ยวกับเทศบาล

(ตั้งจายจากเงินรายได)

3.ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(310300) จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาอาหารทําการนอกเวลาราชการแกพนักงาน,พนักงานจางและลูกจางประจํา ที่ปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการตามคําสั่งของเทศบาล แยกเปนงานบริหาร งานธุรการ งานการเจาหนาที่

งานพัฒนาชุมชน  งานทะเบียนราษฎรและงานนิติการ

(ตั้งจายจากเงินรายได)

4.ประเภท คาเชาบาน(310400) จํานวน 211,800 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ

(ตั้งจายจากเงินรายได)

5.ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร(310500) จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจางประจําที่มีสิทธิเบิกไดตาม

ระเบียบ (ตั้งจายจากเงินรายได)

6.ประเภท เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล(310600) จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคารักษาพยาบาลใหแกนายกเทศมนตรี,รองนายกเทศมนตร,ีพนักงานเทศบาลและลูกจาง

ประจํา รวมทั้งผูเกี่ยวของที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ (ตั้งจายจากเงินรายได)

7.ประเภท เงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนทองถิ่นเปนกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําป)

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนทองถิ่นเปนกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําป)สําหรับ

พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง ของเทศบาลตําบลพิมาย(ตั้งจายจากเงินรายได)



หมวด คาใชสอย(532000) ตั้งไว 1,711,600 บาท

1.ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ(320100) จํานวน 291,600 บาท

 - เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ คาเชาทรัพยสิน คาจางแรงงาน คาโฆษณาเผยแพร คาธรรมเนียม

คาลงทะเบียน คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งประปา คาบอก

รับวารสารตางๆเปนตน เปนเงิน 120,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาเชาอาคารที่ทําการสํานักงานเทศบาลตําบลพิมายและสวนราชการในสังกัด

เทศบาลตําบลพิมาย เปนเงิน 171600 บาท

(ตั้งจายจากเงินรายได)

2.ประเภท รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ(320200) จํานวน 430,000 บาท

เพื่อจายเปนคารับรอง ในการเลี้ยงรับรอง ในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลและคาใชจายเกี่ยวกับ

การรับรองและพิธีการตางๆ เปนเงิน  400,000  บาท

(ไมเกิน 1 % ของรายไดจริงปงบประมาณ 2552 ไมรวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู เงินจายขาด เงินอุทิศให =

49,277,374.16-2,596,842.17-57,238.54=46,623,293.45x1%=466,232.93)

เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการทีไดรับ

การแตงตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหวาง

องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือ

เอกชน เปนเงิน  30,000  บาท

(ตั้งจายจากเงินรายได)

3.ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ(320300)

จํานวน 960,000 บาท

 - โครงการอบรมความรูเกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการและการพัฒนาองคกรและทัศนศึกษาดูงาน

ของคณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล เปนเงิน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดการอบรม คาวิทยากร คาอาหารเครื่องดื่ม คาใชจายในพิธีเปด-ปด

การอบรม คาสถานที่ คาจางเหมาบริการและคาใชจายอื่นๆที่จําเปนในการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน

 - โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานเทศบาล

ลูกจางประจําและพนักงานจาง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดการอบรม คาวิทยากร คาอาหารเครื่องดื่ม คาใชจายในพิธีเปด-ปด

การอบรม คาสถานที่ คาจางเหมาบริการและคาใชจายอื่นๆที่จําเปนในการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน

 - คาใชจายในการจัดงานรัฐพิธี จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานรัฐพิธี เชนวันปยมหาราช,วันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบรมราชินีนาถ,วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เปนตน



 น



งบประมาณรายจายทั้งสิ้น ตั้งไวรวม 185,000 บาท

งบเงินอุดหนุน(560000) ตั้งไว 185,000 บาท

1.ประเภท เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 185,000 บาท

 - อุดหนุนโครงการยุวอาสาสมัครชวยเหลือนักทองเที่ยว เปนเงิน 30,000 บาท

เพื่ออุดหนุนใหกับโรงเรียนพิมายวิทยาในการจัดกิจกรรม

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

 - อุดหนุนโครงการจัดการแขงขันกีฬานักเรียน เปนเงิน 50,000 บาท

เพื่ออุดหนุนใหกับโรงเรียนพิมายวิทยาในการจัดกิจกรรม

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

 - อุดหนุนโครงการกีฬาตอตานยาเสพติด "รวมพลัง ขจัดภัยยาเสพติด รวมเทิดไทองคราชัน"

เปนเงิน 35,000 บาท

เพื่ออุดหนุนใหกับโรงเรียนพิมายวิทยาในการจัดกิจกรรม

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

 - อุดหนุนโครงการพัฒนาคุณธรรมและทักษะการปองกันตนเองจากยาเสพติดสําหรับเยาวชน

เปนเงิน 20,000 บาท

เพื่ออุดหนุนใหกับโรงเรียนพิมายวิทยาในการจัดกิจกรรม

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

 - อุดหนุนโครงการพัฒนาหองสมุดโรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม เปนเงิน 50,000 บาท

เพื่ออุดหนุนใหกับโรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคมในการจัดกิจกรรม

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

งานระดับมัธยมศึกษา

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556

เทศบาลตําบลพิมาย

อําเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

***************************************

รายจายจําแนกตามแผนงาน

แผนงานการศึกษา



งบประมาณรายจายทั้งสิ้น ตั้งไวรวม 10,000 บาท

งบดําเนินการ ตั้งไว 10,000 บาท

หมวด คาใชสอย(532000) ตั้งไว 10,000 บาท

1.ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ(320300)   

จํานวน 10,000 บาท

 - โครงการคายศิลปะเสริมทักษะชีวิต เปนเงิน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทน  คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารเครื่องดื่ม คาจางเหมาบริการ

และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

งานศึกษาไมกําหนดระดับ

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556

เทศบาลตําบลพิมาย

อําเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

***************************************

รายจายจําแนกตามแผนงาน

แผนงานการศึกษา



งบประมาณรายจายทั้งสิ้น ตั้งไวรวม 1,083,434 บาท

งบบุคลากร ตั้งไว 828,434 บาท

หมวดเงินเดือน(ฝายประจํา)(522000) ตั้งไว 828,434 บาท

1.ประเภท  เงินเดือนพนักงานเทศบาล(220100) จํานวน 320,580 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลพรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ,เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

และเงินเพิ่มอื่นๆ (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

2.ประเภท คาจางลูกจางประจํา(220400) จํานวน 200,054 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนลูกจางประจําเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ,เงินเพิ่มการครองชีพ

ชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่นๆ (ตั้งจายจากเงินรายได)

3.ประเภท คาจางพนักงานจาง(220600) จํานวน 307,800 บาท

เพื่อจายเปนคาจางพนักงาน พรอมทั้งเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจางและเงินเพิ่มการครองชีพ

ชั่วคราว (ตั้งจายจากเงินรายได)

งบดําเนินการ ตั้งไว 155,000 บาท

หมวด คาตอบแทน(531000) ตั้งไว 5,000 บาท

1.ประเภท เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล(310600) จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานเทศบาลและลูกจางประจํา รวมทั้งผูที่เกี่ยวของที่มีสิทธิ

เบิกไดตามระเบียบ (ตั้งจายจากเงินรายได)

หมวด คาใชสอย(532000) ตั้งไว 35,000 บาท

1.ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ(320100) จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ คาเชาทรัพยสิน คาจางแรงงาน คาโฆษณาเผยแพร คาธรรมเนียม

คาลงทะเบียน คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งประปา คาบอก

รับวารสารตางๆเปนตน (ตั้งจายจากเงินรายได)

2.ประเภท คาบํารุงรักษาและซอมแซม(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

            วงเงินไมเกิน 5,000 บาท (320400) จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑยานพาหนะและขนสงหรือครุภัณฑอื่น

เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ วงเงินไมเกิน 5,000  บาท/ครั้ง (ตั้งจายจากเงินรายได)

หมวด คาวัสด(ุ533000) ตั้งไว 115,000 บาท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556

เทศบาลตําบลพิมาย

อําเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

***************************************

รายจายจําแนกตามแผนงาน

แผนงานสาธารณสุข



1.ประเภท วัสดุสํานักงาน(330100) จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ เครื่องเขียน แบบพิมพ ใชในสํานักงาน เชน กระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ

กรรไกร ยางลบ ฯลฯ (ตั้งจายจากเงินรายได)

2.ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนสง(330700) จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคายางนอก ยางใน น้ํามันเบรค หัวเทียน แบตเตอรี่ กุญแจตางๆ อะไหลรถจักรยานยนต

รถยนตสวนกลาง ตลอดจนเครื่องมือ เครื่องใชในการบํารุงรักษาหรือซอมแซมวัสดุตางๆและอื่นๆทดแทนที่ชํารุด

(ตั้งจายจากเงินรายได)

3.ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น(330800) จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด และน้ํามันหลอลื่นอื่นๆเพื่อใชกับรถจักรยานยนต

และรถยนตสวนกลาง (ตั้งจายจากเงินรายได)

4.ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร(331100) จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาฟลมรูปถาย มวนเทป ชําระคาอัดภาพ รูปถายที่ไดจากการลาง อัดขยาย ปายผา สี

พูกัน เปนตน (ตั้งจายจากเงินรายได)

5.ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร(331400) จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาแผนหรือจานบันทึก หัวพิมพ ตลับผงหมึกเครื่องพิมพ แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง

สายเคเบิล อุปกรณเชื่อมตอ และที่ใชรวมกับเครื่องคอมพิวเตอร

(ตั้งจายจากเงินรายได)

งบลงทุน ตั้งไว 100,000 บาท

หมวด ครุภัณฑ(541000) ตั้งไว 100,000 บาท

1.ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ(รายจายเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติที่มีวงเงิน

            เกินกวา 5,000 บาท(411800)    จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑยานพาหนะและขนสงหรือวัสดุครุภัณฑอื่นๆที่มี

มูลคาการซอมเกิน 5,000  บาท/ครั้ง (ตั้งจายจากเงินรายได)



งบประมาณรายจายทั้งสิ้น ตั้งไวรวม 2,049,000 บาท

งบบุคลากร ตั้งไว 1,350,000 บาท

หมวดเงินเดือน(ฝายประจํา)(522000) ตั้งไว 1,350,000 บาท

1.ประเภท  เงินเดือนพนักงานเทศบาล(220100) จํานวน 702,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลพรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ,เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

และเงินเพิ่มอื่นๆ (ตั้งจายจากเงินรายได)

2.ประเภท คาจางพนักงานจาง(220600) จํานวน 648,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางพนักงาน พรอมทั้งเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจางและเงินเพิ่มการครองชีพ

ชั่วคราว (ตั้งจายจากเงินรายได)

งบดําเนินการ ตั้งไว 539,000 บาท

หมวด คาตอบแทน(531000) ตั้งไว 141,000 บาท

1.ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(310300) จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปฎิบัติงานนอกเวลาราชการแกพนักงาน ,พนักงานจางและลูกจางประจํา ที่ปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการตามคําสั่งของเทศบาล 

(ตั้งจายจากเงินรายได)

2.ประเภท คาเชาบาน(310400) จํานวน 66,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ

(ตั้งจายจากเงินรายได)

3.ประเภท เงินชวยเหลือบุตร(310700) จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชวยเหลือบุตรใหแกพนักงานเทศบาลและลูกจางประจํา

(ตั้งจายจากเงินรายได)

4.ประเภท เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล(310600) จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานเทศบาลและลูกจางประจํา รวมทั้งผูที่เกี่ยวของที่มีสิทธิ

เบิกไดตามระเบียบฯ (ตั้งจายจากเงินรายได)

หมวด คาใชสอย(532000) ตั้งไว 338,000 บาท

1.ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ(320100) จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ คาเชาทรัพยสิน คาจางแรงงาน คาโฆษณาเผยแพร คาธรรมเนียม

คาลงทะเบียน คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งประปา คาบอก

รับวารสารตางๆเปนตน (ตั้งจายจากเงินรายได)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556

เทศบาลตําบลพิมาย

อําเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

***************************************

รายจายจําแนกตามแผนงาน

แผนงานสาธารณสุข



2.ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ(320300)

จํานวน 315,000 บาท

 - คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

ของพนักงานเทศบาล  พนักงานจางและลูกจางประจํา และผูที่เดินทางไปราชการที่มิไดเปนเจาหนาที่ทองถิ่น

ที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการและมีสิทธิเบิกจายไดตามระเบียบฯ (ตั้งจายจากเงินรายได)

 - โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานผูสูงอายุและกลุมผูออกกําลังกาย       จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานและคาใชจายอื่นๆที่จําเปน

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

 - โครงการอบรมฟนฟูความรูอาสาสมัครสาธารณสุขประจําชุมชน (อสม)     จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน  คาอาหาร  เครื่องดื่ม  คาวัสดุ

อุปกรณ คาสถานที่ คาเชาที่พัก  และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

 - โครงการจัดกิจกรรมวันผูสูงอายุ จํานวน 30,000             บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ การประกวดผูสูงอายุ การแสดง เกมส

นันทนาการตางๆ คาของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล เปนตน

(ตั้งจายจากเงินรายได)

 - โครงการนํารองตนแบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน(พิมาย)    จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรม คางจางเหมาบริการ คาวัสดุอุปกรณ คาวิทยากร และคา

ใชจายอื่นๆ ที่จําเปน (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

3.ประเภท คาบํารุงรักษาและซอมแซม(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

            วงเงินไมเกิน 5,000  บาท(320400) จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑยานพาหนะและขนสงหรือครุภัณฑอื่น

เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ วงเงินไมเกิน 5,000  บาท/ครั้ง

(ตั้งจายจากเงินรายได)

หมวด คาวัสด(ุ533000) ตั้งไว 60,000 บาท

1.ประเภท วัสดุสํานักงาน(330100) จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ เครื่องเขียน แบบพิมพ ใชในสํานักงาน เชน กระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ

กรรไกร ยางลบ ฯลฯ (ตั้งจายจากเงินรายได)

2.ประเภท วัสดุไฟฟาและวิทย(ุ330200) จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชนสายไฟฟา หลอดไฟฟา และอื่นๆ

(ตั้งจายจากเงินรายได )

3.ประเภท วัสดุงานบานงานครัว (330300) จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไมกวาด ผงซักฟอก แปรง น้ํายาดับกลิ่น แกวน้ํา ชุดกาแฟ จาน กระดาษชําระและ

อุปกรณตางๆ (ตั้งจายจากเงินรายได)



4.ประเภท วัสดุกอสราง(330600) จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง ในการซอมแซมโครงสรางพื้นฐานสาธารณะและสิ่งกอสรางอื่นในภารกิจของ

เทศบาล (ตั้งจายจากเงินรายได)

5.ประเภท วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย(330900) จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเวชภัณฑยาและมิใชยา และวัสดุทางการแพทยอื่นๆ

(ตั้งจายจากเงินรายได)

6.ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร(331400) จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาแผนหรือจานบันทึก หัวพิมพ ตลับผงหมึกเครื่องพิมพ แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง

สายเคเบิล อุปกรณเชื่อมตอ และที่ใชรวมกับเครื่องคอมพิวเตอร

(ตั้งจายจากเงินรายได)

งบเงินอุดหนุน ตั้งไว 160,000 บาท

1.ประเภท เงินอุดหนุนสวนราชการ ตั้งไว 10,000 บาท

 1. อุดหนุนโครงการวิ่งรณรงคตานโรคเอดส "พิมายมินิมาราธอน" เปนเงิน 10,000 บาท

เพื่ออุดหนุนใหกับโรงพยาบาลพิมาย ในการจัดกิจกรรมการวิ่งรณรงคตานโรคเอดส 

"พิมายมินิมาราธอน" (ตั้งจายจากเงินรายได)

2.ประเภท เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน ตั้งไว 150,000 บาท

 1. อุดหนุนศูนยสาธารณสุขมูลฐานประจําชุมชน เปนเงิน 150,000 บาท

เพื่อสําหรับสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุข เพื่อเปนคาดําเนินงานของ อสม .ในชุมชน

โดยอุดหนุนใหชุมชนละ 10,000  บาทเพื่อให อสม.ดําเนินการใน 3 กลุมกิจกรรม ดังนี้

การพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุข,การแกไขปญหาสาธารณสุขในเรื่องตางๆ,การจัดบริการสุขภาพเบื้องตนในศูนย

สาธารณสุขมูลฐานชุมชน(ศสมช) (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)





*



งบประมาณรายจายทั้งสิ้น ตั้งไวรวม 604,980 บาท

งบบุคลากร ตั้งไว 349,980 บาท

หมวดเงินเดือน(ฝายประจํา)(522000) ตั้งไว 349,980 บาท

1.ประเภท  เงินเดือนพนักงานเทศบาล(220100) จํานวน 223,980 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลพรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ,เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

และเงินเพิ่มอื่นๆ (ตั้งจายจากเงินรายได)

2.ประเภท คาจางพนักงานจาง(220600) จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางพนักงาน พรอมทั้งเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจางและเงินเพิ่มการครองชีพ

ชั่วคราว (ตั้งจายจากเงินรายได)

3.ประเภท เงินเพิ่มตางๆของพนักงาน(220200) จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงานดานสาธารณสุข (พตส)

(ตั้งจายจากเงินรายได)

งบดําเนินการ ตั้งไว 255,000 บาท

หมวด คาตอบแทน(531000) ตั้งไว 20,000 บาท

1.ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(310300) จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแกพนักงาน ,พนักงานจางและลูกจางประจํา ที่ปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการตามคําสั่งของเทศบาล 

(ตั้งจายจากเงินรายได)

2.ประเภท คาเชาบาน(310400) จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ

(ตั้งจายจากเงินรายได)

3.ประเภท เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล(310600) จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานเทศบาลและลูกจางประจํา รวมทั้งผูที่เกี่ยวของที่มีสิทธิ

เบิกไดตามระเบียบ (ตั้งจายจากเงินรายได)

หมวด คาใชสอย(532000) ตั้งไว 80,000 บาท

1.ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ(320100) จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ คาเชาทรัพยสิน คาจางแรงงาน คาโฆษณาเผยแพร คาธรรมเนียม

คาลงทะเบียน คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งประปา คาบอก

รับวารสารตางๆเปนตน (ตั้งจายจากเงินรายได)

งานศูนยบริการสาธารณสุข

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556

เทศบาลตําบลพิมาย

อําเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

***************************************

รายจายจําแนกตามแผนงาน

แผนงานสาธารณสุข



2.ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ(320300)

จํานวน 55,000 บาท

 - คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

ของพนักงานเทศบาล  พนักงานจางและลูกจางประจํา และผูที่เดินทางไปราชการที่มิไดเปนเจาหนาที่ทองถิ่น

 ที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการและมีสิทธิเบิกจายไดตามระเบียบฯ (ตั้งจายจากเงินรายได)

 - โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมออกตรวจเยี่ยม ตรวจสุขภาพ คาวัสดุอุปกรณ 

คาจางเหมาบริการ คาประชาสัมพันธ และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

3.ประเภท คาบํารุงรักษาและซอมแซม(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

             วงเงินไมเกิน 5,000  บาท(320400) จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑยานพาหนะและขนสงหรือครุภัณฑอื่น

เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ วงเงินไมเกิน 5,000  บาท/ครั้ง (ตั้งจายจากเงินรายได)

หมวด คาวัสด(ุ533000) ตั้งไว 100,000 บาท

1.ประเภท วัสดุสํานักงาน(330100) จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ เครื่องเขียน แบบพิมพ ใชในสํานักงาน เชน กระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ

กรรไกร ยางลบ ฯลฯ (ตั้งจายจากเงินรายได)

2.ประเภท วัสดุไฟฟาและวิทย(ุ330200) จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชนสายไฟฟา หลอดไฟฟา และอื่นๆ

(ตั้งจายจากเงินรายได )

3.ประเภท วัสดุงานบานงานครัว(330300) จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไมกวาด ผงซักฟอก แปรง น้ํายาดับกลิ่น แกวน้ํา ชุดกาแฟ จาน กระดาษชําระและ

อุปกรณตางๆ (ตั้งจายจากเงินรายได)

4.ประเภท วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย(330900) จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเวชภัณฑยาและมิใชยา และวัสดุทางการแพทยอื่นๆ

(ตั้งจายจากเงินรายได)

5.ประเภท วัสดุกอสราง(330600) จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง ในการซอมแซมโครงสรางพื้นฐานสาธารณะและสิ่งกอสรางอื่นในภารกิจของ

เทศบาล (ตั้งจายจากเงินรายได)

6.ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร(331100) จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาฟลมรูปถาย มวนเทป ชําระคาอัดภาพ รูปถายที่ไดจากการลาง อัดขยาย ปายผา สี

พูกัน เปนตน (ตั้งจายจากเงินรายได)

7.ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร(331400) จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาแผนหรือจานบันทึก หัวพิมพ ตลับผงหมึกเครื่องพิมพ แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง

สายเคเบิล อุปกรณเชื่อมตอ และที่ใชรวมกับเครื่องคอมพิวเตอร (ตั้งจายจากเงินรายได)

8.ประเภท วัสดุอื่น(331700) จํานวน 5,000 บาท



เพื่อจายเปนคาน้ําดื่ม และเครื่องอุปโภคตางๆ (ตั้งจายจากเงินรายได)

หมวดคาสาธารณูปโภค(534000) ตั้งไว 55,000 บาท

1.ประเภท คาไฟฟา(340100) จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟาศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลตําบลพิมาย

(ตั้งจายจากเงินรายได)

2.ประเภท คาน้ําประปา(340200) จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปาศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลตําบลพิมาย

(ตั้งจายจากเงินรายได)

3.ประเภท คาโทรศัพท(340300) จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพทและคาบริการอินเตอรเน็ตของศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลตําบลพิมาย

(ตั้งจายจากเงินรายได)



งบประมาณรายจายทั้งสิ้น ตั้งไวรวม 110,000 บาท

งบดําเนินการ ตั้งไว 90,000 บาท

หมวด คาใชสอย(532000) ตั้งไว 90,000 บาท

1.ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ(320300)

จํานวน 90,000 บาท

 - โครงการสงเคราะหครอบครัวผูยากไรและสงเสริมเด็กดอยโอกาส         เปนเงิน 30,000 บาท

สําหรับจายเปนสิ่งของเครื่องอุปโภคที่จําเปนตามสภาพปญหาและคาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับ

ครอบครัวผูมีรายไดนอยและผูไรที่พึ่งในชุมชน (ตั้งจายจากเงินรายได)

 - โครงการสงเคราะหและชวยเหลือผูประสบภัยหนาว เปนเงิน 10,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อผาหมกันหนาวเพื่อมอบใหแกผูประสบภัยหนาว

ในพื้นที่เขตเทศบาล (ตั้งจายจากเงินรายได)

 - โครงการสงเคราะหและชวยเหลือผูประสบอุทกภัย เปนเงิน 50,000 บาท

 - เพื่อชวยเหลือผูประสบอุทกภัย ในการซอมแซมบาน สิ่งสาธารณูปโภคตางๆ จัดซื้อ

วัสดุอุปโภค บริโภค ในการการยังชีพ และอื่นที่จําเปน (ตั้งจายจากเงินรายได)

งบเงินอุดหนุน(561000) ตั้งไว 20,000 บาท

1.ประเภท เงินอุดหนุนสวนราชการ(610200)

 - อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมเหลากาชาดจังหวัดนครราชสีมา เปนเงิน 20,000 บาท

เพื่ออุดหนุนใหกับกิ่งกาชาดอําเภอพิมาย(เหลากาชาดจังหวัดนครราชสีมา)ในการจัดซื้อเครื่องอุปโภค 

บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของราษฎรที่ประสบสาธารณภัยตางๆในเขตอําเภอพิมาย

(ตองไดรับการอนุมัติโครงการจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ระดับจังหวัดกอนการเบิกจาย) (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556

เทศบาลตําบลพิมาย

อําเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

***************************************

รายจายจําแนกตามแผนงาน

แผนงานสังคมสงเคราะห



งบประมาณรายจายทั้งสิ้น ตั้งไวรวม 3,196,580 บาท

งบบุคลากร ตั้งไว 2,865,780 บาท

หมวดเงินเดือน(ฝายประจํา)(522000) ตั้งไว 2,865,780 บาท

1.ประเภท  เงินเดือนพนักงานเทศบาล(220100) จํานวน 1,173,960 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลพรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ,เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

และเงินเพิ่มอื่นๆ (ตั้งจายจากเงินรายได 908,902 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 265,058 บาท)

2.ประเภท คาจางลูกจางประจํา(220400) จํานวน 155,820 บาท

เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจําพรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

(ตั้งจายจากเงินรายได)

3.ประเภท คาจางพนักงานจาง(220600) จํานวน 1,536,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางพนักงาน พรอมทั้งเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจางและเงินเพิ่มการครองชีพ

ชั่วคราว (ตั้งจายจากเงินรายได)

งบดําเนินการ ตั้งไว 330,800 บาท

หมวด คาตอบแทน(531000) ตั้งไว 130,800 บาท

1.ประเภท คาเชาบาน(310400) จํานวน 100,800 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ

(ตั้งจายจากเงินรายได)

2.ประเภท เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล(310600) จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานเทศบาลและลูกจางประจํา รวมทั้งผูที่เกี่ยวของที่มีสิทธิ

เบิกไดตามระเบียบ (ตั้งจายจากเงินรายได)

หมวด คาใชสอย(532000) ตั้งไว 130,000 บาท

1.ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ(320100) จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ คาเชาทรัพยสิน คาจางแรงงาน คาโฆษณาเผยแพร คาธรรมเนียม

คาลงทะเบียน คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งประปา คาบอก

รับวารสารตางๆเปนตน (ตั้งจายจากเงินรายได)

2.ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ(320300)

จํานวน 20,000 บาท

 - คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

ของพนักงานเทศบาล  พนักงานจางและลูกจางประจํา และผูที่เดินทางไปราชการที่มิไดเปนเจาหนาที่ทองถิ่น

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556

เทศบาลตําบลพิมาย

อําเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

***************************************

รายจายจําแนกตามแผนงาน

แผนงานเคหะและชุมชน



 ที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการและมีสิทธิเบิกจายไดตามระเบียบฯ (ตั้งจายจากเงินรายได)

3.ประเภท คาบํารุงรักษาและซอมแซม(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

             วงเงินไมเกิน 5,000  บาท(320400) จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑยานพาหนะและขนสงหรือครุภัณฑอื่น

เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ วงเงินไมเกิน 5,000  บาท/ครั้ง (ตั้งจายจากเงินรายได)

หมวด คาวัสด(ุ533000) ตั้งไว 70,000 บาท

1.ประเภท วัสดุสํานักงาน(330100) จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ เครื่องเขียน แบบพิมพ ใชในสํานักงาน เชน กระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ

กรรไกร ยางลบ ฯลฯ (ตั้งจายจากเงินรายได)

2.ประเภท วัสดุงานบานงานครัว(330300) จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไมกวาด ผงซักฟอก แปรง น้ํายาดับกลิ่น แกวน้ํา ชุดกาแฟ จาน กระดาษชําระและ

อุปกรณตางๆ (ตั้งจายจากเงินรายได)

3.ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร(331400) จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาแผนหรือจานบันทึก หัวพิมพ ตลับผงหมึกเครื่องพิมพ แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง

สายเคเบิล อุปกรณเชื่อมตอ และที่ใชรวมกับเครื่องคอมพิวเตอร

(ตั้งจายจากเงินรายได)



งบประมาณรายจายทั้งสิ้น ตั้งไวรวม 3,917,960 บาท

งบบุคลากร ตั้งไว 852,960 บาท

หมวดเงินเดือน(ฝายประจํา)(522000) ตั้งไว 852,960 บาท

1.ประเภท  เงินเดือนพนักงานเทศบาล(220100) จํานวน 249,240 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลพรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ,เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

และเงินเพิ่มอื่นๆ (ตั้งจายจากเงินรายได)

2.ประเภท คาจางลูกจางประจํา(220400) จํานวน 171,720 บาท

เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจําพรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ,เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

และเงินเพิ่มอื่นๆ (ตั้งจายจากเงินรายได)

3.ประเภท คาจางพนักงานจาง(220600) จํานวน 432,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางพนักงาน พรอมทั้งเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจางและเงินเพิ่มการครองชีพ

ชั่วคราว (ตั้งจายจากเงินรายได)

งบดําเนินการ ตั้งไว 771,000 บาท

หมวด คาตอบแทน(531000) ตั้งไว 96,000 บาท

1.ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(310300) จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแกพนักงาน ,พนักงานจางและลูกจางประจํา ที่ปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการตามคําสั่งของเทศบาล (ตั้งจายจากเงินรายได)

2.ประเภท คาเชาบาน(310400) จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ

(ตั้งจายจากเงินรายได)

3.ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร(310500) จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจางประจําที่มีสิทธิเบิกไดตาม

ระเบียบ (ตั้งจายจากเงินรายได)

4.ประเภท เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล(310600) จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานเทศบาลและลูกจางประจํา รวมทั้งผูเกี่ยวของที่มีสิทธิเบิก

ไดตามระเบียบ (ตั้งจายจากเงินรายได)

หมวด คาใชสอย(532000) ตั้งไว 75,000 บาท

1.ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ(320100) จํานวน 20,000 บาท

งานไฟฟาถนน

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556

เทศบาลตําบลพิมาย

อําเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

***************************************

รายจายจําแนกตามแผนงาน

แผนงานเคหะและชุมชน



เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ คาเชาทรัพยสิน คาจางแรงงาน คาโฆษณาเผยแพร คาธรรมเนียม

คาลงทะเบียน คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งประปา คาบอก

รับวารสารตางๆ คาจางเหมาลอกทอระบายน้ํา เปนตน (ตั้งจายจากเงินรายได)

2.ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ(320300)

จํานวน 5,000 บาท

 - คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

ของพนักงานเทศบาล  พนักงานจางและลูกจางประจํา และผูที่เดินทางไปราชการที่มิไดเปนเจาหนาที่ทองถิ่น

 ที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการและมีสิทธิเบิกจายไดตามระเบียบฯ (ตั้งจายจากเงินรายได)

3.ประเภท คาบํารุงรักษาและซอมแซม(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

             วงเงินไมเกิน 5,000  บาท(320400) จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑยานพาหนะและขนสงหรือครุภัณฑอื่น

เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ วงเงินไมเกิน 5,000  บาท/ครั้ง (ตั้งจายจากเงินรายได)

หมวด คาวัสด(ุ533000) ตั้งไว 550,000 บาท

1.ประเภท วัสดุไฟฟาและวิทย(ุ330200) จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชนสายไฟฟา หลอดไฟฟา และอื่นๆ

(ตั้งจายจากเงินรายได )

2.ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนสง(330700) จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณหรืออะไหลของรถสวนกลาง,รถขุดตักและรถการเกษตร

(ตั้งจายจากเงินรายได)

3.ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น(330800) จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นของรถยนตสวนกลาง ,รถขุดตัก,รถการเกษตรและเครื่องตัดหญา 

(ตั้งจายจากเงินรายได)

4.ประเภท วัสดุกอสราง(330600) จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง ในการซอมแซมโครงสรางพื้นฐานสาธารณะและสิ่งกอสรางอื่นในภารกิจของ

เทศบาล (ตั้งจายจากเงินรายได)

หมวดคาสาธารณูปโภค(534000) ตั้งไว 50,000 บาท

1.ประเภท คาไฟฟา(340100) จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟากองชางเทศบาลตําบลพิมาย (ตั้งจายจากเงินรายได)

2.ประเภท คาน้ําประปา(340200) จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปากองชางเทศบาลตําบลพิมาย (ตั้งจายจากเงินรายได)

งบลงทุน ตั้งไว 2,169,000 บาท

หมวด ครุภัณฑ(541000) ตั้งไว 100,000 บาท

1.ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ(รายจายเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ

             ที่มีวงเงินเกินกวา 5,000บาท)(411800) จํานวน 100,000 บาท



เพื่อจายเปนคาซอมแซมครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑยานพาหนะและขนสงหรือวัสดุครุภัณฑอื่นๆที่มี

มูลคาการซอมเกิน 5,000  บาท/ครั้ง (ตั้งจายจากเงินรายได)

หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง(542000) ตั้งไว 2,069,000 บาท

1.ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค(420900) จํานวน 1,063,000 บาท

 - โครงการกอสรางถนน คสล.ถนนชายชล ซอยพงศธร เปนเงิน 70,000 บาท

เพื่อกอสรางถนน คสล.หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 100 ตารางเมตร

(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด) (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

 - โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ซอยแมแฉลม เปนเงิน 100,000 บาท

เพื่อยกระดับดินถม กวาง 3.50 เมตร ยาว 90 เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร ผิวจราจรหินคลุก

กวาง 3 เมตร  ยาว 90 เมตร หนา 0.20 เมตร (ตามแบบที่เทศบาลกําหนด) (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

 - โครงการกอสรางรางระบายน้ําถนนหฤทัยรมยซอยรานกวยเตี๋ยวแสงเดือน 

 (หลังรานรักบานเกิด)  เปนเงิน 80,000 บาท

เพื่อกอสรางรางระบายน้ํา คสล. กวาง 0.40 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาวรวม 26 เมตร

(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด) (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

 - โครงการวางทอระบายน้ํา คสล.และเทคอนกรีตทับหลังทอ ถนนทุงเลนทอง 

 (ซอยบานยายออง) เปนเงิน 218,000 บาท

เพื่อวางทอระบายน้ํา คสล. ∅  0.40 เมตร พรอมบอพัก คสล.ยาวรวม 75 เมตร

เทคอนกรีตทับหลังทอ หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา  50 ตารางเมตร (ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

 - โครงการกอสรางถนนลูกรัง ผิวจราจรหินคลุกถนนคูเมือง(คันคลองมูลหลง)

เปนเงิน 200,000 บาท

เพื่อกอสรางถนนลูกรัง กวาง 3.50 เมตร ยาว 175 เมตร สูง 0.50 เมตร ผิวจราจรหินคลุก

กวาง 3 เมตร  ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

 - โครงการวางทอระบายน้ํา คสล.และเทคอนกรีตทับหลังทอ และขยายถนน คสล. ถนนสายต่ํา

เปนเงิน 282,000 บาท

เพื่อวางทอระบายน้ํา คสล. ∅ 0.40 เมตร พรอมบอพัก คสล.ยาวรวม 84 เมตร

เทคอนกรีตทับหลังทอ หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 70 ตารางเมตร และขยายถนนคอนกรีต หนา 0.15 เมตร

หรือพื้นที่ไมนอยกวา 50 ตารางเมตร (ตามแบบที่เทศบาลกําหนด) (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

 - โครงการวางทอระบายน้ํา คสล.และเทคอนกรีตทับหลังทอ ถนนสุริยาอัสดง (ซอยสมใจนึก) 

เปนเงิน 113,000 บาท

เพื่อวางทอระบายน้ํา คสล.∅ 0.30 เมตร พรอมบอพัก คสล.ยาวรวม 25 เมตร

และเทคอนกรีตทับหลังทอ กวาง 2.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 25 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 59 ตารางเมตร

(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด) (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)



2.ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง(รายจายเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ

             ที่มีวงเงินเกินกวา 5,000 บาท (421000) จํานวน 506,000 บาท

 - โครงการลอกทอ ลางรางระบายน้ํา เปนเงิน 506,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการลอกทอ ลางรางระบายน้ําในเขตเทศบาลตําบลพิมาย

(ตั้งจายจากเงินจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

3.ประเภท คาจางที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งกอสรางหรือเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง(423000)

จํานวน 500,000 บาท

 - โครงการจางที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนเมืองพิมายนาอยู จํานวน 500,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการจางที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนเมืองพิมายนาอยู (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

งบเงินอุดหนุน(560000) ตั้งไว 125,000 บาท

1.ประเภท  เงินอุดหนุนสวนราชการ(610200) จํานวน 125,000 บาท

 - อุดหนุนการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ จํานวน 100,000 บาท

เพื่ออุดหนุนการขยายเขตไฟฟาสาธารณะในเขตเทศบาล ใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

 - อุดหนุนการขยายเขตประปา จํานวน 10,000 บาท

เพื่ออุดหนุนการขยายเขตประปาในเขตเทศบาล ใหกับการประปาสวนภูมิภาค

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

 - อุดหนุนหัวดับเพลิง จํานวน 15,000 บาท

เพื่ออุดหนุนใหกับการประปาสวนภูมิภาค สาขาพิมาย ในการจัดซื้อหัวดับเพลิงติดตั้งใน

ชุมชนเขตเทศบาล (ตองไดรับการอนุมัติโครงการจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับจังหวัดกอนการเบิกจาย)

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)



งบประมาณรายจายทั้งสิ้น ตั้งไวรวม 725,000 บาท

งบบุคลากร ตั้งไว 540,000 บาท

หมวดเงินเดือน(ฝายประจํา)(522000) ตั้งไว 540,000 บาท

1.ประเภท คาจางพนักงานจาง(220600) จํานวน 540,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางพนักงาน พรอมทั้งเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจางและเงินเพิ่มการครองชีพ

ชั่วคราว (ตั้งจายจากเงินรายได)

งบดําเนินการ ตั้งไว 165,000 บาท

หมวด คาใชสอย(532000) ตั้งไว 40,000 บาท

1.ประเภท คาบํารุงรักษาและซอมแซม(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

             วงเงินไมเกิน 5,000  บาท(320400) จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑยานพาหนะและขนสงหรือครุภัณฑอื่น

เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ วงเงินไมเกิน 5,000  บาท/ครั้ง (ตั้งจายจากเงินรายได)

2.ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ  (320300)

จํานวน 20,000 บาท

 - โครงการทองถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษพื้นที่สีเขียว เปนเงิน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการปลูกตนไม ปรับปรุงสวนสาธารณะ  เพื่อแกไข

ปญหาภาวะโลกรอนและรวมถวายเปนราชสักการะของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

หมวด คาวัสด(ุ533000) ตั้งไว 90,000 บาท

1.ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น(330800) จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นของรถยนตสวนกลาง ,รถขุดตัก,รถการเกษตรและเครื่อง

ตัดหญา เครื่องสูบน้ําและอื่นๆ (ตั้งจายจากเงินรายได)

2.ประเภท วัสดุกอสราง(330600) จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง ในการซอมแซมโครงสรางพื้นฐานสาธารณะและในภารกิจของกองชาง

(ตั้งจายจากเงินรายได)

3.ประเภท วัสดุการเกษตร(331000) จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาพันธุพืช ตนไม ปุย วัสดุเพาะชํา อุปกรณการเกษตรตางๆ

(ตั้งจายจากเงินรายได)

หมวดคาสาธารณูปโภค(534000) ตั้งไว 35,000 บาท

1.ประเภท คาไฟฟา(340100) จํานวน 30,000 บาท

งานสวนสาธารณะ

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556

เทศบาลตําบลพิมาย

อําเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

***************************************

รายจายจําแนกตามแผนงาน

แผนงานเคหะและชุมชน



เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟางานสวนสาธารณะเทศบาลตําบลพิมาย

(ตั้งจายจากเงินรายได)

2.ประเภท คาน้ําประปา(340200) จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปางานสวนสาธารณะเทศบาลตําบลพิมาย

(ตั้งจายจากเงินรายได)

งบลงทุน ตั้งไว 20,000 บาท

หมวด ครุภัณฑ(541000) จํานวน 20,000 บาท

1.ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ(รายจายเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ

            ที่มีวงเงินเกินกวา 5,000บาท)(411800) จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑยานพาหนะและขนสงหรือวัสดุครุภัณฑอื่นๆที่มี

มูลคาการซอมเกิน 5,000  บาท/ครั้ง (ตั้งจายจากเงินรายได)



งบประมาณรายจายทั้งสิ้น ตั้งไวรวม 6,052,960 บาท

งบบุคลากร ตั้งไว 3,144,060 บาท

หมวดเงินเดือน(ฝายประจํา)(522000) ตั้งไว 3,144,060 บาท

1.ประเภท  เงินเดือนพนักงานเทศบาล(220100) จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลพรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ,เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

และเงินเพิ่มอื่นๆ (ตั้งจายจากเงินรายได)

2.ประเภท คาจางลูกจางประจํา(220400) จํานวน 155,820 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนลูกจางประจํา พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ,เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

และเงินเพิ่มอื่นๆ (ตั้งจายจากเงินรายได)

3.ประเภท คาจางพนักงานจาง(220600) จํานวน 2,808,240 บาท

เพื่อจายเปนคาจางพนักงาน พรอมทั้งเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจางและเงินเพิ่มการครองชีพ

ชั่วคราว (ตั้งจายจากเงินรายได)

งบดําเนินการ ตั้งไว 1,588,400 บาท

หมวด คาตอบแทน(531000) ตั้งไว 93,400 บาท

1.ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(310300) จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเปนคาปฎิบัติงานนอกเวลาราชการแกพนักงาน ,พนักงานจางและลูกจางประจํา ที่ปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการตามคําสั่งของเทศบาล (ตั้งจายจากเงินรายได)

2.ประเภท คาเชาบาน(310400) จํานวน 23,400 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ

(ตั้งจายจากเงินรายได)

3.ประเภท เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล(310600) จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานเทศบาลและลูกจางประจํา รวมทั้งผูเกี่ยวของที่มีสิทธิเบิก

ไดตามระเบียบ (ตั้งจายจากเงินรายได)

หมวด คาใชสอย(532000) ตั้งไว 115,000 บาท

1.ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ(320100) จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ คาเชาทรัพยสิน คาจางแรงงาน คาโฆษณาเผยแพร คาธรรมเนียม

คาลงทะเบียน คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งประปา คาบอก

รับวารสารตางๆเปนตน (ตั้งจายจากเงินรายได)

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556

เทศบาลตําบลพิมาย

อําเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

***************************************

รายจายจําแนกตามแผนงาน

แผนงานเคหะและชุมชน



2.ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ(320300)

จํานวน 55,000 บาท

 - คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

ของพนักงานเทศบาล  พนักงานจางและลูกจางประจํา และผูที่เดินทางไปราชการที่มิไดเปนเจาหนาที่ทองถิ่น

 ที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการและมีสิทธิเบิกจายไดตามระเบียบฯ (ตั้งจายจากเงินรายได)

 - โครงการศูนยเรียนรูการใชประโยชนจากขยะอินทรีย จํานวน 10,000  บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการกอสรางและกิจกรรมศูนยเรียนรูการใชประโยชนจากขยะยอยสลาย

และคาวัสดุอุปกรณอื่นๆที่จําเปน (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

 - โครงการรณรงคปลูกสรางจิตสํานึกคัดแยกขยะมูลฝอยและมูลฝอยอันตรายจากแหลงเกิด

จํานวน 10,000            บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมรณรงคใหความรู คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาสถานที่

และคาวัสดุอุปกรณอื่นๆ ที่จําเปน (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

 - โครงการ Big Cleaning Day จํานวน 10,000            บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เชน คาจางเหมาบริการ คาวัสดุ

อุปกรณอื่นๆ ที่จําเปน (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

3.ประเภท คาบํารุงรักษาและซอมแซม(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

            วงเงินไมเกิน 5,000  บาท(320400) จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑยานพาหนะและขนสงหรือครุภัณฑอื่น

เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ วงเงินไมเกิน 5,000  บาท/ครั้ง (ตั้งจายจากเงินรายได)

หมวด คาวัสด(ุ533000) ตั้งไว 1,310,000 บาท

1.ประเภท วัสดุสํานักงาน(330100) จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ เครื่องเขียน แบบพิมพ ใชในสํานักงาน เชน กระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ

กรรไกร ยางลบ ฯลฯ (ตั้งจายจากเงินรายได)

2.ประเภท วัสดุไฟฟาและวิทย(ุ330200) จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชนสายไฟฟา หลอดไฟฟา และอื่นๆ

(ตั้งจายจากเงินรายได )

3.ประเภท วัสดุงานบานงานครัว(330300) จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไมกวาด ผงซักฟอก แปรง น้ํายาดับกลิ่น แกวน้ํา ชุดกาแฟ จาน กระดาษชําระและ

อุปกรณตางๆ (ตั้งจายจากเงินรายได 200,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 300,000  บาท)

4.ประเภท วัสดุกอสราง(330600) จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง ที่นํามาจัดหรือประกอบติดตั้งเพื่อใชในการปฏิบัติงาน

(ตั้งจายจากเงินรายได)

5.ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนสง(330700) จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคายางนอก ยางใน น้ํามันเบรค หัวเทียน แบตเตอรี่ กุญแจตางๆ อะไหลรถจักรยานยนต

รถยนตสวนกลาง ตลอดจนเครื่องมือ เครื่องใชในการบํารุงรักษาหรือซอมแซมวัสดุตางๆและอื่นๆทดแทนที่ชํารุด

(ตั้งจายจากเงินรายได)



6.ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น(330800) จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด และน้ํามันหลอลื่นอื่นๆเพื่อใชกับรถจักรยานยนต

รถยนตสวนกลาง เครื่องตัดหญา เครื่องพนยุง ฯลฯ

(ตั้งจายจากเงินรายได 300,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  300,000  บาท)

7.ประเภท วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย(330900) จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเวชภัณฑยาและมิใชยา และวัสดุทางการแพทยอื่นๆ

(ตั้งจายจากเงินรายได)

8.ประเภท วัสดุการเกษตร(331000) จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาพันธุพืช ตนไม ปุย วัสดุเพาะชํา อุปกรณการเกษตรตางๆ

(ตั้งจายจากเงินรายได)

9.ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร(331100) จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาฟลมรูปถาย มวนเทป ชําระคาอัดภาพ รูปถายที่ไดจากการลาง อัดขยาย ปายผา สี

พูกัน เปนตน (ตั้งจายจากเงินรายได)

11.ประเภท วัสดุเครื่องแตงกาย(331200) จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาอุปกรณ เครื่องแตงกายสําหรับการปฏิบัติงานของพนักงานจาง

(ตั้งจายจากเงินรายได)

12.ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร(331400) จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาแผนหรือจานบันทึก หัวพิมพ ตลับผงหมึกเครื่องพิมพ แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง

สายเคเบิล อุปกรณเชื่อมตอ และที่ใชรวมกับเครื่องคอมพิวเตอร (ตั้งจายจากเงินรายได)

หมวดคาสาธารณูปโภค(534000) ตั้งไว 70,000 บาท

1.ประเภท คาไฟฟา(340100) จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟาสถานที่กําจัดขยะเทศบาลตําบลพิมาย

(ตั้งจายจากเงินรายได)

2.ประเภท คาน้ําประปา(340200) จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปาสถานที่กําจัดขยะเทศบาลตําบลพิมาย

(ตั้งจายจากเงินรายได)

งบลงทุน ตั้งไว 1,320,500 บาท

หมวด ครุภัณฑ(541000) ตั้งไว 820,500 บาท

1. ประเภท ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

 - กลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล  จํานวน 1 ตัว                              ราคา 10,000 บาท

เพื่อจัดซื้อกลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ความละเอียดไมนอยกวา 16 ลานพิกเซล  

จํานวน 1 ตัว  คุณลักษณะเปนไปตามเกณฑราคากลางและมาตรฐานครุภัณฑกําหนด

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)



2. ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 60,500 บาท

 - คอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว)   จํานวน 1 ชุด

เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2         ราคา 31,000 บาท

(จอขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว) จํานวน 1 ชุด ราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร

 ที่กระทรวง ICT กําหนด (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

 - เครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร /LED สี จํานวน 1 เครื่อง        ราคา 24,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร /LED สี จํานวน 1 เครื่อง 

ราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ที่กระทรวง ICT กําหนด

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

 - เครื่องสํารองไฟขนาดไมนอยกวา 1kva  จํานวน 1 เครื่อง ราคา 5,500 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟขนาดไมนอยกวา 1kva จํานวน  1 เครื่อง ราคาตามเกณฑราคากลาง

และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ที่กระทรวง ICT กําหนด (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

1.ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ(รายจายเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ

             ที่มีวงเงินเกินกวา 5,000บาท)(411800) จํานวน 750,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑยานพาหนะและขนสงหรือวัสดุครุภัณฑอื่นๆที่มี

มูลคาการซอมเกิน 5,000  บาท/ครั้ง

(ตั้งจายจากเงินรายได 300,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  450,000  บาท)

หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง(542000) ตั้งไว 500,000 บาท

1.ประเภท คาจางที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งกอสรางหรือเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง(423000)

 - โครงการจางที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด

เพื่อปรับปรุงระบบการกําจัดมูลฝอย จํานวน 500,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการจางที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด

เพื่อปรับปรุงระบบการกําจัดมูลฝอย ตามโครงการจางที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด

เพื่อปรับปรุงระบบการกําจัดมูลฝอย (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เปนเงิน 500,000 บาท



งบประมาณรายจายทั้งสิ้น ตั้งไวรวม 720,000 บาท

งบดําเนินการ ตั้งไว 200,000 บาท

หมวด คาใชสอย(532000) ตั้งไว 80,000 บาท

1. ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ คาจางแรงงาน คาติดตั้งไฟฟา

(ตั้งจายจากเงินรายได)

2.ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ(320300)

จํานวน 30,000 บาท

 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสงเสริมการใชถังดักไขมัน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการฝกอบรม คารับรอง คาอาหาร คาวิทยากร คาจางเหมาบริการ และคาวัสดุอุปกรณ

อื่นๆ ที่จําเปน (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

3.ประเภท คาบํารุงรักษาและซอมแซม(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

             วงเงินไมเกิน 5,000  บาท(320400) จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑยานพาหนะและขนสงหรือครุภัณฑอื่น

เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ วงเงินไมเกิน 5,000  บาท/ครั้ง (ตั้งจายจากเงินรายได)

หมวด คาวัสดุ ตั้งไว 100,000 บาท

1. ประเภท วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 30,000       บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน สายไฟฟา  ชุดควบคุมเวลาการทํางานเครื่องเติมอากาศ 

อุปกรณตูควบคุมไฟฟา และอื่นๆ (ตั้งจายจากเงินรายได)

2.ประเภท วัสดุกอสราง(330600) จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง ที่นํามาจัดหรือประกอบติดตั้งเพื่อใชในการปฏิบัติงาน

(ตั้งจายจากเงินรายได)

3.ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น(330800) จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด และน้ํามันหลอลื่นอื่นๆเพื่อใชกับเครื่องกันหันเติม

อากาศและอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (ตั้งจายจากเงินรายได)

4.ประเภท วัสดุการเกษตร(331000) จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาพันธุพืช ตนไม ปุย วัสดุเพาะชํา อุปกรณการเกษตรตางๆ

(ตั้งจายจากเงินรายได)

หมวดคาสาธารณูปโภค(534000) ตั้งไว 20,000 บาท

งานบําบัดน้ําเสีย

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556

เทศบาลตําบลพิมาย

อําเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

***************************************

รายจายจําแนกตามแผนงาน

แผนงานเคหะและชุมชน



1.ประเภท คาไฟฟา(340100) จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟา (ตั้งจายจากเงินรายได)

งบลงทุน ตั้งไว 520,000 บาท

หมวดคาครุภัณฑ(541000) ตั้งไว 20,000 บาท

1. ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ (รายจายเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ

              ที่มีวงเงินเกินกวา 5,000 บาท) จํานวน 20,000       บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑยานพาหนะและขนสงหรือครุภัณฑอื่นๆ

ที่มีมูลคาการซอมเกิน 5,000 บาท/ครั้ง (ตั้งจายจากเงินรายได)

หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง(542000) ตั้งไว 500,000 บาท

1.ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค(420900) จํานวน 500,000 บาท

 - โครงการปรับปรุงภูมิทัศนคูเมืองบริเวณโรงเรียนกุลโน -วัดบูรพาพิมล

เปนเงิน 500,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการกอสรางและปรับปรุงภูมิทัศนคูเมืองโรงเรียนกุลโน-

วัดบูรพาพิมล (ตามแบบที่เทศบาลกําหนด) (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)



งบประมาณรายจายทั้งสิ้น ตั้งไวรวม 1,090,000 บาท

งบดําเนินการ ตั้งไว 1,090,000 บาท

หมวด คาใชสอย(532000) ตั้งไว 1,090,000 บาท

1.ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ(320300)

จํานวน 1,090,000 บาท

 - โครงการแขงขันกีฬาระหวางเทศบาล จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคารับรอง,คาตอบแทน,คาวัสดุอุปกรณกีฬาในการฝกซอมและคาใชจายอื่นๆ

ที่จําเปน (ตั้งจายจากเงินรายได)

 - โครงการแขงขันกีฬาทองถิ่นสัมพันธครั้งที่ 9 จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคารับรอง,คาตอบแทน,คาวัสดุอุปกรณกีฬาในการฝกซอมและคาใชจายอื่นๆ

ที่จําเปน (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

 - โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ซึ่งเปนวันสําคัญตามมติคณะรัฐมนตรีที่กําหนด

ใหจัดในวันเสาร สัปดาหที่ 2 ของเดือนมกราคม โดยกําหนดใหจัดกิจกรรมเพื่อสันทนาการและนันทนาการ เชน

การจัดนิทรรศการ การแสดงดนตรี จับฉลากของขวัญ ของรางวัลและเพื่อจายเปนคาของขวัญ คาอาหารและ

เครื่องดื่ม คาวัสดุ คาใชจายเกี่ยวกับพิธีเปด คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและคาใชจายอื่นๆที่

จําเปน (ตั้งจายจากเงินรายได)

 - โครงการจัดการแขงขันกีฬาอนุบาลเทศบาลตําบลพิมาย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดการแขงขันกีฬา ของขวัญ เงินรางวัล คาตอบแทนกรรมการ คาเชา

สถานที่ คาอาหารเครื่องดื่ม คาจางเหมาบริการและคาใชจายอื่นๆที่จําเปน (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

 - โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธเทศบาลตําบลพิมาย เปนเงิน 250,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาสนับสนุนคาอาหาร,คาตอบแทน,คาวัสดุอุปกรณกีฬาของรางวัล

และคาใชจายอื่นๆที่จําเปนในการจัดการแขงขัน (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

 - โครงการสนับสนุนนักกีฬาเขาแขงขันในระดับอําเภอ จังหวัดและระดับประเทศ

เปนเงิน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการสงนักกีฬาเขาแขงขันในระดับอําเภอ จังหวัดและระดับประเทศ

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

 - โครงการแขงขันกีฬาเทศบาลพิมายคัพ เปนเงิน 150,000 บาท

งานกีฬาและนันทนาการ

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556

เทศบาลตําบลพิมาย

อําเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

***************************************

รายจายจําแนกตามแผนงาน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ



เพื่อจายเปนคาจัดการแขงขันกีฬา ของขวัญ เงินรางวัล คาตอบแทนกรรมการ คาเชา

สถานที่ คาอาหารเครื่องดื่ม คาจางเหมาบริการและคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของและจําเปน

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

 -  โครงการมหกรรมกีฬาตานยาเสพติดเทศบาลตําบลพิมาย เปนเงิน 350,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดการแขงขันกีฬา ของขวัญ เงินรางวัล คาตอบแทนกรรมการ คาเชา

สถานที่ คาอาหารเครื่องดื่ม คาจางเหมาบริการและคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของและจําเปน

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)



งบประมาณรายจายทั้งสิ้น ตั้งไวรวม 1,675,000 บาท

งบดําเนินการ ตั้งไว 1,655,000 บาท

หมวด คาใชสอย(532000) ตั้งไว 1,655,000 บาท

1.ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ(320300)

จํานวน 1,655,000 บาท

 - โครงการจัดงานวันลอยกระทง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินรางวัล ของรางวัล เงินสนับสนุน ขบวนแหและผูเขาประกวดนางนพมาศ

คาตอบแทน คาอาหารทําการนอกเวลาราชการ คาวัสดุ คามหรสพ คาอาหารเครื่องดื่ม คาจางเหมาบริการ เชน คาจางเหมา

แรงงาน คาจัดทํารถขบวนแหของเทศบาลและคาใชจายอื่นๆที่จําเปน

(ตั้งจายจากเงินรายได)

 - โครงการจัดงานวันขึ้นปใหม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในพิธีสงฆ คาภาชนะใสขาวสาร อาหารแหง คาอาหารเครื่องดื่ม

และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน (ตั้งจายจากเงินรายได)

 - โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินรางวัล เงินสนับสนุนขบวนแห คาใชจายในพิธีสงฆ คาใชจายในพิธีรดน้ํา

ขอพร คาอาหารเครื่องดื่ม คาใชจายในการประชาสัมพันธ คาจัดทํารถขบวนของเทศบาล คาของขวัญของรางวัล

และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

 - โครงการจัดงานประเพณีแหเทียนพรรษา จํานวน 900,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินรางวัล เงินสนับสนุนการจัดทําตนเทียนและขบวนแห คาใชจายใน

พิธีสงฆ คาตอบแทน คาของขวัญของรางวัล คาวัสดุ คาอาหารเครื่องดื่ม คาจางเหมาบริการในการประชาสัมพันธ

และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

 - โครงการจัดงานวันตรุษจีนและเทศกาลกินเจ เปนเงิน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในพิธีพราหมณ คาอาหารเครื่องดื่ม คาวัสดุ คาจางเหมาบริการ

และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน (ตั้งจายจากเงินรายได)

 - โครงการจัดงานฉลองชัยชนะของทาวสุรนารี จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดขบวนแห  คาอาหารเครื่องดม คาจางเหมาบริการ ในการรวมขบวนแห

งานฉลองวันแหงชัยชนะของทานทาวสุรนารี  จังหวัดนครราชสีมา และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

 - โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงปราสาทหินพิมาย เปนเงิน 30,000 บาท

งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556

เทศบาลตําบลพิมาย

อําเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

***************************************

รายจายจําแนกตามแผนงาน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ



เพื่อจายเปนคาใชจายในพิธีพราหมณ คาอาหารเครื่องดื่ม คาวัสดุ คาจางเหมาบริการ

และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน (ตั้งจายจากเงินรายได)

 - โครงการจัดงานประเพณีบุญกลางบาน จํานวน 75,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ คาจางเหมาบริการ คาอาหารเครื่องดื่ม คาใชจายในการ

ประชาสัมพันธ คาใชจายในพิธีสงฆและคาใชจายอื่นๆที่จําเปน (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

 - โครงการเขาวัดวันพระใหญ เปนเงิน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมเขาวัดวันพระใหญ (วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา 

วันวิสาขบูชา  เปนตน) เชน คาอาหารเครื่องดื่ม คาวัสดุ คาประชาสัมพันธและคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของและจําเปน

(ตั้งจายจากเงินรายได)

 - โครงการสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น เปนเงิน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดนิทรรศการ คาอาหารเครื่องดื่ม คาวัสดุ คาจางเหมาบริการ

คาประชาสัมพันธและคาใชจายอื่นๆที่จําเปน (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

งบเงินอุดหนุน(561000) ตั้งไว 20,000 บาท

1.ประเภท เงินอุดหนุนสวนราชการ(610200)

 - อุดหนุนโครงการ"เครือขายยุวชนอนุรักษวัฒนธรรมอีสานใต"เนื่องในวันพิพิธภัณฑไทย ประจําป 2556

 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพิมาย เปนเงิน 20,000 บาท

เพื่ออุดหนุนใหกับพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพิมาย เพื่อใชในการดําเนินโครงการโครงการ

"เครือขายยุวชนอนุรักษวัฒนธรรมอีสานใต"เนื่องในวันพิพิธภัณฑไทย ประจําป 2556 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพิมาย

(ตองไดรับการอนุมัติโครงการจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ระดับจังหวัดกอนการเบิกจาย) (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)



งบประมาณรายจายทั้งสิ้น ตั้งไวรวม 1,065,000 บาท

งบดําเนินการ ตั้งไว 35,000 บาท

หมวด คาใชสอย(532000) ตั้งไว 30,000 บาท

1.ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ(320100) จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ คาเชาทรัพยสิน คาจางแรงงาน คาโฆษณาเผยแพร คาธรรมเนียม

คาลงทะเบียน คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งประปา คาบอก

รับวารสารตางๆเปนตน (ตั้งจายจากเงินรายได)

หมวด คาวัสด(ุ533000) ตั้งไว 5,000 บาท

1.ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร(331100) จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาฟลมรูปถาย มวนเทป ชําระคาอัดภาพ รูปถายที่ไดจากการลาง อัดขยาย ปายผา สี

พูกัน เปนตน (ตั้งจายจากเงินรายได)

งบเงินอุดหนุน(560000) ตั้งไว 1,030,000 บาท

1.ประเภท เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 1,000,000 บาท

 - อุดหนุนโครงการจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย เปนเงิน 1,000,000 บาท

เพื่ออุดหนุนใหกับอําเภอพิมายในการจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมายประจําป 2555

(ตองไดรับการอนุมัติโครงการจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ระดับจังหวัดกอนการเบิกจาย) (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

2.ประเภท เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน จํานวน 30,000 บาท

 - อุดหนุนทีมเรือเพื่อเขารวมการแขงขันเรือยาวประเพณี เปนเงิน 30,000 บาท

เพื่ออุดหนุนใหกับชุมชนที่สงทีมเรือเขารวมการแขงขันเรือยาวประเพณี

(ตองไดรับการอนุมัติโครงการจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ระดับจังหวัดกอนการเบิกจาย) (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556

เทศบาลตําบลพิมาย

อําเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

***************************************

รายจายจําแนกตามแผนงาน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนการ



งบประมาณรายจายทั้งสิ้น ตั้งไวรวม 540,000 บาท

งบดําเนินการ ตั้งไว 540,000 บาท

หมวด คาใชสอย(532000) ตั้งไว 60,000 บาท

1.ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ(320100) จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ คาเชาทรัพยสิน คาจางแรงงาน คาโฆษณาเผยแพร คาธรรมเนียม

คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งประปา (ตั้งจายจากเงินรายได)

2.ประเภท คาบํารุงรักษาและซอมแซม(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

            วงเงินไมเกิน 5,000  บาท(320400) จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑยานพาหนะและขนสงหรือครุภัณฑอื่น

เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ วงเงินไมเกิน 5,000  บาท/ครั้ง (ตั้งจายจากเงินรายได)

หมวด คาวัสด(ุ533000) ตั้งไว 70,000 บาท

1.ประเภท วัสดุไฟฟาและวิทย(ุ330200) จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชนสายไฟฟา หลอดไฟฟาและอื่นๆ (ตั้งจายจากเงินรายได)

2.ประเภท วัสดุกอสราง(330600) จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง ตางๆเชน อิฐ หิน ปูน ทราย ทอน้ําและอุปกรณการประปาและเครื่อง

สุขภัณฑและอื่นๆ (ตั้งจายจากเงินรายได)

3.ประเภท วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย(330900) จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเวชภัณฑยาและมิใชยา และวัสดุทางการแพทยอื่นๆ (ตั้งจายจากเงินรายได)

หมวดคาสาธารณูปโภค(534000) ตั้งไว 410,000 บาท

1.ประเภท คาไฟฟา(340100) จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟาตลาดสดเทศบาลตําบลพิมาย

(ตั้งจายจากเงินรายได 200,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 200,000 บาท)

2.ประเภท คาน้ําประปา(340200) จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปาตลาดสดเทศบาลตําบลพิมาย  (ตั้งจายจากเงินรายได)

งานตลาดสด

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556

เทศบาลตําบลพิมาย

อําเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

***************************************

รายจายจําแนกตามแผนงาน

แผนงานการพาณิชย



งบประมาณรายจายทั้งสิ้น ตั้งไวรวม 491,173 บาท

งบบุคลากร ตั้งไว 319,773 บาท

หมวดเงินเดือน(ฝายประจํา)(522000) ตั้งไว 319,773 บาท

1.ประเภท  เงินเดือนพนักงานเทศบาล(220100) จํานวน 156,660 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลพรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ,เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

และเงินเพิ่มอื่นๆ (ตั้งจายจากเงินรายได)

2.ประเภท คาจางลูกจางประจํา(220400) จํานวน 163,113 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนลูกจางประจํา พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ,เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

และเงินเพิ่มอื่นๆ (ตั้งจายจากเงินรายได)

งบดําเนินการ ตั้งไว 171,400 บาท

หมวด คาตอบแทน(531000) ตั้งไว 29,400 บาท

1.ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(310300) จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปฎิบัติงานนอกเวลาราชการแกพนักงาน ,พนักงานจางและลูกจางประจํา ที่ปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการตามคําสั่งของเทศบาล (ตั้งจายจากเงินรายได)

2.ประเภท คาเชาบาน(310400) จํานวน 23,400 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ

(ตั้งจายจากเงินรายได)

3.ประเภท เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล(310600) จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานเทศบาลและลูกจางประจํา รวมทั้งผูเกี่ยวของที่มีสิทธิเบิก

ไดตามระเบียบ (ตั้งจายจากเงินรายได)

หมวด คาใชสอย(532000) ตั้งไว 115,000 บาท

1.ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ(320100) จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ คาเชาทรัพยสิน คาจางแรงงาน คาโฆษณาเผยแพร คาธรรมเนียม

คาลงทะเบียน คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งประปา คาบอก

รับวารสารตางๆเปนตน (ตั้งจายจากเงินรายได)

2.ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ(320300)

จํานวน 100,000 บาท

 - คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

ของพนักงานเทศบาล  พนักงานจางและลูกจางประจํา และผูที่เดินทางไปราชการที่มิไดเปนเจาหนาที่ทองถิ่น

งานโรงฆาสัตว

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556

เทศบาลตําบลพิมาย

อําเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

***************************************

รายจายจําแนกตามแผนงาน

แผนงานการพาณิชย



 ที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการและมีสิทธิเบิกจายไดตามระเบียบฯ (ตั้งจายจากเงินรายได)

 - โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา เปนเงิน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาและแมววัสดุอุปกรณในการ

จัดกิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธ และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน (ตั้งจายจากเงินรายได)

 - โครงการทําหมันสุนัขและแมว เปนเงิน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาและแมววัสดุอุปกรณในการ

จัดกิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธ และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน (ตั้งจายจากเงินรายได)

3.ประเภท คาบํารุงรักษาและซอมแซม(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

             วงเงินไมเกิน 5,000  บาท(320400) จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑยานพาหนะและขนสงหรือครุภัณฑอื่น

เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติวงเงินไมเกิน 5,000  บาท/ครั้ง (ตั้งจายจากเงินรายได)

หมวด คาวัสด(ุ533000) ตั้งไว 18,000 บาท

1.ประเภท วัสดุสํานักงาน(330100) จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ เครื่องเขียน แบบพิมพ ใชในสํานักงาน เชน กระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ

กรรไกร ยางลบ ฯลฯ (ตั้งจายจากเงินรายได)

2.ประเภท วัสดุไฟฟาและวิทย(ุ330200) จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชนสายไฟฟา หลอดไฟฟา และอื่นๆ

(ตั้งจายจากเงินรายได )

3.ประเภท วัสดุงานบานงานครัว(330300) จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไมกวาด ผงซักฟอก แปรง น้ํายาดับกลิ่น แกวน้ํา ชุดกาแฟ จาน กระดาษชําระและ

อุปกรณตางๆ (ตั้งจายจากเงินรายได )

4.ประเภท วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย(330900) จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเวชภัณฑยาและมิใชยา และวัสดุทางการแพทยอื่นๆ

(ตั้งจายจากเงินรายได)

5.ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร(331100) จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเปนคาฟลมรูปถาย มวนเทป ชําระคาอัดภาพ รูปถายที่ไดจากการลาง อัดขยาย ปายผา สี

พูกัน เปนตน (ตั้งจายจากเงินรายได)

หมวดคาสาธารณูปโภค(534000) ตั้งไว 9,000 บาท

1.ประเภท คาไฟฟา(340100) จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟาโรงฆาสัตวเทศบาลตําบลพิมาย  (ตั้งจายจากเงินรายได)

2.ประเภท คาน้ําประปา(340200) จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปาโรงฆาสัตวเทศบาลตําบลพิมาย  (ตั้งจายจากเงินรายได)



ทานประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารของเทศบาลตําบลพิมาย จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปตอสภาเทศบาลตําบลพิมาย

อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผูบริหารเทศบาลตําบลพิมาย จึงขอแถลงใหทานประธานสภาเทศบาลและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานการณคลัง

ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2556 ดังตอไปนี้

1.      สถานการณคลัง

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 เทศบาลตําบลพิมาย  ไดประมาณการรายรับไว จํานวน  00000 บาท  โดยในสวนของรายไดที่เทศบาล

จัดเก็บเอง  จะไดปรับปรุงการจัดเก็บใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและในสวนของงบประมาณรายจาย  กําหนดวงเงินรายจายไว  จํานวน  00000  บาท

ซึ่งคาดวาจะสามารถไปจัดทําบริการสาธารณะดานตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดทํางบประมาณของเทศบาลเปนการจัดทําแบบเกินดุล สมดุล

ขาดดุล  นอกจากนี้  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 เทศบาลตําบลพิมาย  มีเงินสมสมคงเหลือ 25,557,822.30 บาท  มีเงินทุนสํารองเงินสะสม

12,178,539.77 บาท  และมีเงินสะสมไวที่กองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล 7,604,499.04 บาท

2.      การบริหารงบประมาณในปที่ผานมาและปปจจุบัน

ในปงบประมาณที่ผานมา แมวารายรับของเทศบาลตําบลพิมายจะมีจํานวนจํากัด เมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจตางๆ ที่จะตองดําเนินการ

เพื่อบริการใหแกประชาชนตามอํานาจหนาที่ตามกฎหมายกําหนดก็ตาม แตเทศบาลตําบลพิมายก็สามารถดําเนินกิจกรรมไดตามที่ตั้งงบประมาณไว  

3.  รายรับ

รายรับจริง ประมาณการ ประมาณการ

ป 2554 ป 2555 ป 2556

1 หมวดภาษีอากร 1,751,123.26    1,700,000.00    1,818,500.00     

2 หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 1,988,088.04    1,525,000.00    1,494,000.00     

3 หมวดรายไดจากทรัพยสิน 1,959,149.88    2,147,000.00    2,305,000.00     

4 หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย -                 -                  -                   

5 หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 79,016.00        122,000.00       202,500.00        

6 หมวดรายไดจากทุน -                 -                  -                   

5,777,377.18   5,494,000.00   5,820,000.00    

รายไดที่รัฐบาลจัดเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

1 หมวดภาษีจัดสรร 23,258,395.11  24,506,000.00   25,680,000.00    

23,258,395.11 24,506,000.00  25,680,000.00   

1 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 11,249,391.00  23,000,000.00   13,000,000.00    

11,249,391.00 23,000,000.00  13,000,000.00   

รายรับจริง ประมาณการ ประมาณการ

ป 2554 ป 2555 ป 2556

1 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค 10,075,051.00  -                  11,000,000.00    

2 หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 7,251,174.00    -                  -                   

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556

รายรับ

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหโดยระบุวัตถุประสงค

รายรับ

รายไดจัดเก็บ

รวมรายไดจัดเก็บ

รวมรายไดที่รัฐบาลจัดเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น



17,326,225.00 -                11,000,000.00   

57,611,388.29 53,000,000.00  55,500,000.00   

4.  รายละเอียดรายรับ

รายรับจริง ประมาณการ ประมาณการ

ป 2554 ป 2555 ป 2556

1. หมวดภาษีอากร

1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 1,383,487.71    1,343,000.00    1,350,000.00     

1.2 ภาษีบํารุงทองที่ 6,287.15          7,000.00          7,000.00           

1.3 ภาษีปาย 361,348.40      350,000.00       370,000.00        

1.4 อากรการฆาสัตว - - -                   

1,751,123.26   1,700,000.00   1,727,000.00    

2. หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต

2.1 คาธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย 328,190.00      360,000.00       340,000.00        

2.2 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 1,520.00          2,000.00          2,000.00           

2.3 คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย 2,490.00          3,000.00          3,000.00           

2.4 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 1,241,930.00    1,000,000.00    1,000,000.00     

2.5 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบังคับทองถิ่น 2,925.00          2,000.00          3,000.00           

2.6 คาปรับการผิดสัญญา 313,473.50      40,000.00         40,000.00          

2.7 คาปรับอื่นๆ(ผูชําระคาเชาแผงลอยเกินกําหนด) 2,134.80          2,000.00          3,000.00           

2.8 คาใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย -                 15,000.00         5,000.00           

2.9 คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 16,900.00        17,000.00         17,000.00          

2.10 คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว 7,900.00          8,000.00          8,000.00           

หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

2.11 คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 52,460.00        52,000.00         53,000.00          

2.12 คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 9,454.74          15,000.00         10,000.00          

2.13 คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 8,710.00          9,000.00          10,000.00          

1,988,088.04   1,525,000.00   1,494,000.00    

รายรับจริง ประมาณการ ประมาณการ

ป 2554 ป 2555 ป 2556

3. หมวดรายไดจากทรัพยสิน

3.1 คาเชาหรือบริการสถานที่ 1,651,809.00    1,967,000.00    1,700,000.00     

3.2 ดอกเบี้ยเงินฝาก กสท 68,172.06        70,000.00         80,000.00          

3.3 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 176,191.32      110,000.00       500,000.00        

3.4 คาเชาหองสุขาสาธารณะ 62,977.50        -                  25,000.00          

1,959,149.88   2,147,000.00   2,305,000.00    

4 หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย

4.1 รายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย -                -                -                 

-                -                -                 

รายรับ

รวมทั้งสิ้น

รายรับ

รวม

รวม

รวม

รวม

รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหโดยระบุวัตถุประสงค



5 หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด

5.1 เงินที่มีผูอุทิศให 48,891.00        70,000.00         50,000.00          

5.2 คาขายแบบแปลน 26,000.00        30,000.00         10,000.00          

5.3 คาจําหนายแบบพิมพและคํารอง 1,230.00          2,000.00          2,000.00           

5.4 คาประโยชนตอบแทน(ประมูลรับกําจัดสิ่งปฏิกูล) -                 -                  30,500.00          

5.5 รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 2,895.00          20,000.00         20,000.00          

79,016.00       122,000.00      112,500.00       

6 หมวดรายไดจากทุน

6.1 คาขายทอดตลาดจากทรัพยสิน -                -                -                 

-                -                -                 

7 หมวดรายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร

7.1 ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ 14,455,784.79  15,000,000.00    

7.2 ภาษีมูลคาเพิ่ม 1 ใน 9 2,983,453.51    18,656,000.00   3,000,000.00     

7.3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 102,560.57      120,000.00        

7.4 ภาษีสุรา 1,411,631.26    1,300,000.00    1,500,000.00     

7.5 ภาษีสรรพสามิต 3,405,804.74    3,600,000.00    3,000,000.00     

7.6 คาภาคหลวงแร 117,096.61      80,000.00         80,000.00          

7.7 คาภาคหลวงปโตรเลียม 77,715.63        70,000.00         80,000.00          

7.8 คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 704,348.00      800,000.00       800,000.00        

23,258,395.11 24,506,000.00  23,580,000.00   

8 หมวดรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

8.1 เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอนเลือกทํา 11,249,391.00  23,000,000.00   10,100,000.00    

11,249,391.00 23,000,000.00  10,100,000.00   

รายรับจริง ประมาณการ ประมาณการ

ป 2554 ป 2555 ป 2556

9 หมวดรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหโดยระบุวัตถุประสงค

9.1 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงคจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 10,075,051.00  -                  11,000,000.00    

9.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 7,251,174.00    -                  -                   

17,326,225.00 -                11,000,000.00   

57,611,388.29 53,000,000.00  50,318,500.00   

รวม

รวม

รวม

รวมทั้งสิ้น

รวม

รวม

รายรับ



3.รายรับ

รายรับจริง ประมาณการ ประมาณการ

ป 2554 ป 2555 ป 2556

1 หมวดภาษีอากร 1,751,123.26      1,700,000.00       1,818,500.00       

2 หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 1,988,088.04      1,525,000.00       1,494,000.00       

3 หมวดรายไดจากทรัพยสิน 1,959,149.88      2,147,000.00       2,305,000.00       

4 หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย -                   -                   -                   

5 หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 79,016.00          122,000.00         202,500.00         

6 หมวดรายไดจากทุน -                   -                   -                   

5,777,377.18     5,494,000.00      5,820,000.00     

รายไดที่รัฐบาลจัดเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

1 หมวดภาษีจัดสรร 23,258,395.11    24,506,000.00     25,680,000.00     

23,258,395.11   24,506,000.00    25,680,000.00    

1 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 11,249,391.00    23,000,000.00     13,000,000.00     

11,249,391.00   23,000,000.00    13,000,000.00    

1 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค 10,075,051.00    -                   11,000,000.00     

2 หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 7,251,174.00      -                   -                   

17,326,225.00   -                  11,000,000.00    

57,611,388.29 53,000,000.00 55,500,000.00 

รายไดจัดเก็บ

รายรับ

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหโดยระบุวัตถุประสงค

รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหโดยระบุวัตถุประสงค

รวมทั้งสิ้น

รวมรายไดจัดเก็บ

รวมรายไดที่รัฐบาลจัดเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น



29,035,772.29                        

42450000

849000



รายละเอียดรายรับ

รายรับจริง ประมาณการ ประมาณการ

ป 2554 ป 2555 ป 2556

1. หมวดภาษีอากร

1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 1,383,487.71    1,343,000.00   1,400,000.00    

1.2 ภาษีบํารุงทองที่ 6,287.15         7,000.00         7,000.00          

1.3 ภาษีปาย 361,348.40      350,000.00      411,500.00      

1.4 อากรการฆาสัตว - - -                 

1,751,123.26   1,700,000.00  1,818,500.00   

2. หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต

2.1 คาธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย 328,190.00      360,000.00      340,000.00      

2.2 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 1,520.00         2,000.00         2,000.00          

2.3 คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย 2,490.00         3,000.00         3,000.00          

2.4 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 1,241,930.00    1,000,000.00   1,000,000.00    

2.5 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบังคับทองถิ่น 2,925.00         2,000.00         3,000.00          

2.6 คาปรับการผิดสัญญา 313,473.50      40,000.00       40,000.00        

2.7 คาปรับอื่นๆ(ผูชําระคาเชาแผงลอยเกินกําหนด) 2,134.80         2,000.00         3,000.00          

2.8 คาใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย -                15,000.00       5,000.00          

2.9 คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 16,900.00        17,000.00       17,000.00        

2.10 คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว 7,900.00         8,000.00         8,000.00          

หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

2.11 คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 52,460.00        52,000.00       53,000.00        

2.12 คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 9,454.74         15,000.00       10,000.00        

2.13 คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 8,710.00         9,000.00         10,000.00        

1,988,088.04   1,525,000.00  1,494,000.00   

3. หมวดรายไดจากทรัพยสิน

3.1 คาเชาหรือบริการสถานที่ 1,651,809.00    1,967,000.00   1,700,000.00    

3.2 ดอกเบี้ยเงินฝาก กสท 68,172.06        70,000.00       80,000.00        

3.3 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 176,191.32      110,000.00      500,000.00      

3.4 คาเชาหองสุขาสาธารณะ 62,977.50        -                25,000.00        

1,959,149.88   2,147,000.00  2,305,000.00   

4 หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย

4.1 รายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย -               -               -                

-               -               -                

5 หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด

5.1 เงินที่มีผูอุทิศให 48,891.00        70,000.00       50,000.00        

5.2 คาขายแบบแปลน 26,000.00        30,000.00       100,000.00      

5.3 คาจําหนายแบบพิมพและคํารอง 1,230.00         2,000.00         2,000.00          

5.4 คาประโยชนตอบแทน(ประมูลรับกําจัดสิ่งปฏิกูล) -                -                30,500.00        

รายรับ

รวม

รวม

รวม

รวม



รายละเอียดรายรับ

รายรับจริง ประมาณการ ประมาณการ

ป 2554 ป 2555 ป 2556
รายรับ

5.5 รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 2,895.00         20,000.00       20,000.00        

79,016.00       122,000.00     202,500.00     

6 หมวดรายไดจากทุน

6.1 คาขายทอดตลาดจากทรัพยสิน -               -               -                

-               -               -                

7 หมวดรายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร

7.1 ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ 14,455,784.79  

7.2 ภาษีมูลคาเพิ่ม 1 ใน 9 2,983,453.51    18,656,000.00  19,820,000.00  

7.3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 102,560.57      

7.4 ภาษีสุรา 1,411,631.26    1,300,000.00   1,500,000.00    

7.5 ภาษีสรรพสามิต 3,405,804.74    3,600,000.00   3,200,000.00    

7.6 คาภาคหลวงแร 117,096.61      80,000.00       80,000.00        

7.7 คาภาคหลวงปโตรเลียม 77,715.63        70,000.00       80,000.00        

7.8 คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 704,348.00      800,000.00      1,000,000.00    

23,258,395.11 24,506,000.00 25,680,000.00 

8 หมวดรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

8.1 เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอนเลือกทํา 11,249,391.00  23,000,000.00  13,000,000.00  

11,249,391.00 23,000,000.00 13,000,000.00 

9 หมวดรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหโดยระบุวัตถุประสงค

9.1 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงคจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 10,075,051.00  -                11,000,000.00  

9.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 7,251,174.00    -                -                 

17,326,225.00 -               11,000,000.00 

57,611,388.29 53,000,000.00 55,500,000.00 

รวม

รวม

รวม

รวมทั้งสิ้น

รวม

รวม





40,235,163.29  

402,351.63      



รายละเอียดรายรับ

รายรับจริง ประมาณการ ประมาณการ

ป 2554 ป 2555 ป 2556

ก.รายไดภาษีอากร

1 หมวดภาษีอากร

1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 1,383,487.71      1,343,000.00       1,350,000.00   

1.2 ภาษีบํารุงทองที่ 6,287.15           7,000.00            7,000.00         

1.3 ภาษีปาย 361,348.40        350,000.00         370,000.00     

1.4 อากรการฆาสัตว - - -                

1.5 ภาษีมูลคาเพิ่ม 1 ใน 9 2,983,453.51      3,000,000.00       3,000,000.00   

1.6 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 102,560.57        100,000.00         120,000.00     

1.7 ภาษีสุรา 1,411,631.26      1,300,000.00       1,500,000.00   

1.8 ภาษีสรรพสามิต 3,405,804.74      3,600,000.00       3,000,000.00   

1.9 ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ 14,455,784.79    15,556,000.00     15,000,000.00 

1.10 คาภาคหลวงแร 117,096.61        80,000.00           80,000.00       

1.11 คาภาคหลวงปโตรเลียม 77,715.63          70,000.00           80,000.00       

1.12 คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน 704,348.00        800,000.00         800,000.00     

25,009,518.37   26,206,000.00    25,307,000.00 

ข.รายไดที่ไมชภาษีอากร

1 หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต

1.1 คาธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย 328,190.00        360,000.00         340,000.00     

1.2 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 1,520.00           2,000.00            2,000.00         

1.3 คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย 2,490.00           3,000.00            3,000.00         

1.4 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 1,241,930.00      1,000,000.00       1,000,000.00   

1.5 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบังคับทองถิ่น 2,925.00           2,000.00            3,000.00         

1.6 คาปรับการผิดสัญญา 313,473.50        40,000.00           40,000.00       

1.7 คาปรับอื่นๆ(ผูชําระคาเชาแผงลอยเกินกําหนด) 2,134.80           2,000.00            3,000.00         

1.8 คาใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย -                  15,000.00           5,000.00         

1.9 คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปน 169,000.00        17,000.00           17,000.00       

อันตรายตอสุขภาพ

1.10 คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่ 7,900.00           8,000.00            8,000.00         

สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน200 ตร.ม.

1.11 คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 52,460.00          52,000.00           53,000.00       

1.12 คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 9,454.74           15,000.00           10,000.00       

1.13 คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 8,710.00           9,000.00            10,000.00       

2,140,188.04     1,525,000.00      1,494,000.00  

รวม

รายรับ

รวม



รายละเอียดรายรับ

รายรับจริง ประมาณการ ประมาณการ

ป 2554 ป 2555 ป 2556
รายรับ

2 หมวดรายไดจากทรัพยสิน

2.1 คาเชาหรือบริการสถานที่ 1,651,809.00      1,967,000.00       1,700,000.00   

2.2 ดอกเบี้ยเงินฝาก กสท 68,172.06          70,000.00           80,000.00       

2.3 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 176,191.32        110,000.00         500,000.00     

2.4 คาเชาหองสุขาสาธารณะ 62,977.50          -                   25,000.00       

1,959,149.88     2,147,000.00      2,305,000.00  

3 หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย -                  -                   -                

4 หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด

4.1 เงินที่มีผูอุทิศให 48,891.00          7,000.00            50,000.00       

4.2 คาขายแบบแปลน 26,000.00          30,000.00           10,000.00       

4.3 คาจําหนายแบบพิมพและคํารอง 1,230.00           2,000.00            2,000.00         

4.4 คาประโยชนตอบแทน(ประมูลรับกําจัดสิ่งปฏิกูล) -                  -                   30,500.00       

4.5 รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 2,895.00           20,000.00           20,000.00       

79,016.00         59,000.00          112,500.00     

ค.รายไดจากทุน -                  -                   -               

ง.เงินชวยเหลือ

1. เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่ 11,249,391.00    23,000,000.00     10,100,000.00 

และภารกิจถายโอนเลือกทํา

2. เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงคจากกรมสงเสริมการปกครอง 10,075,051.00    -                   11,000,000.00 

ทองถิ่น

3. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 7,251,174.00      -                   -                

28,575,616.00   23,000,000.00    21,100,000.00 

57,763,488.29   52,937,000.00    50,318,500.00 รวมทั้งสิ้น

รวม

รวม

รวม



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ                  00111 00112 00113 รวม

งาน งานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและ งานบริหารงานคลัง

วิชาการ

งบบุคลากร 6,698,114 223,980 2,121,542 9,043,636

งบดําเนินการ 3,201,000 125,000 416,000 3,742,000

งบลงทุน 542,000 #REF! #REF!

งบรายจายอื่นๆ 20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน 30,000 8,000 38,000

รวม 10,491,114 348,980 #REF! #REF!

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ                  00122 00123 รวม

งาน งานเทศกิจ งานปองกันภัยฝาย

พลเรือนฯ

งบบุคลากร 374,760 1,776,508 2,151,268

งบดําเนินการ 29,000 816,800 845,800

งบลงทุน 150,000 150,000

งบรายจายอื่นๆ

งบเงินอุดหนุน #REF! #REF!

รวม #REF! 2,743,308 #REF!

แผนงานการศึกษา

งบ                  00211 00212 00213 00214 รวม

งาน งานบริหารทั่วไป งานระดับกอนวัยเรียน งานระดับมัธยม งานศึกษาไมกําหนด

เกี่ยวกับการศึกษา ศึกษา ระดับ

งบบุคลากร 864,900 216,000 1,080,900

งบดําเนินการ 253,800 4,983,080 10,000 5,246,880

งบลงทุน

งบรายจายอื่นๆ

งบเงินอุดหนุน 6,266,400 185,000 6,451,400

รวม 1,118,700 11,465,480 185,000 10,000 12,779,180

แผนงานสาธารณสุข

งบ                  00221 00223 00224 รวม

งาน งานบริหารทั่วไป งานบริการสาธารณสุข งานศูนยบริการ

เกี่ยวกับสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น สาธารณสุข

งบบุคลากร 828,434 1,350,000 349,980 2,528,414

งบดําเนินการ 155,000 539,000 255,000 949,000

รายจายตามงานและงบรายจาย

เทศบาลตําบลพิมาย

อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา



งบลงทุน 100,000 #REF! #REF!

งบรายจายอื่นๆ

งบเงินอุดหนุน 160,000 160,000

รวม 1,083,434 #REF! 604,980 #REF!

แผนงานสังคมสงเคราะห

งบ                  รวม

งาน

งบบุคลากร

งบดําเนินการ 90,000 90,000

งบลงทุน

งบรายจายอื่นๆ

งบเงินอุดหนุน 20,000 20,000

รวม 110,000 110,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ                  00241 00242 00243 00244 00245 รวม

งาน งานบริหารทั่วไป งานไฟฟาถนน งานสวนสาธารณะ งานกําจัดขยะฯ งานบําบัดน้ําเสีย

เกี่ยวกับเคหะฯ

งบบุคลากร 2,865,780 852,960 540,000 3,144,060 7,402,800

งบดําเนินการ 330,800 771,000 165,000 1,588,400 200,000 3,055,200

งบลงทุน 2,169,000 20,000 1,320,500 520,000 4,029,500

งบรายจายอื่นๆ #REF! #REF!

งบเงินอุดหนุน 125,000 125,000

รวม 3,196,580 3,917,960 725,000 #REF! 720,000 #REF!

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งบ                  รวม

งาน

งบบุคลากร

งบดําเนินการ 435,000 435,000

งบลงทุน

งบรายจายอื่นๆ

งบเงินอุดหนุน 0 0

รวม 435,000 435,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ                  00262 00263 รวม

00252

00264

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมของชุมชน

00232



งาน งานกีฬาและ งานศาสนาวัฒนธรรม

นันทนาการ ทองถิ่น

งบบุคลากร #REF! #REF!

งบดําเนินการ 1,090,000 1,655,000 35,000 2,780,000

งบลงทุน

งบรายจายอื่นๆ

งบเงินอุดหนุน 1,030,000 1,030,000

รวม 1,090,000 1,655,000 #REF! #REF!

แผนงานการพาณิชย

งบ                  00333 00334 รวม

งาน งานตลาดสด งานโรงฆาสัตว

งบบุคลากร 319,773 319773

งบดําเนินการ 540,000 171,400 711400

งบลงทุน #REF! #REF!

งบรายจายอื่นๆ

งบเงินอุดหนุน

รวม #REF! 491,173 #REF!

แผนงานงบกลาง

งบ                  00411 รวม

งาน งานงบกลาง

งานงบกลาง 2,422,029 2,422,029

รวม 2,422,029 2,422,029

งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการ

ทองเที่ยว



4.รายจายตามแผนงาน

ดานแผนงาน รายจายจริง งบประมาณ งบประมาณ

ป 2554 ป 2555 ป 2556

1.ดานบริหารทั่วไป

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,921,003.62 #REF!

1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,512,961.12 #REF!

2.ดานบริการชุมชนและสังคม

2.1 แผนงานการศึกษา 10,579,432.05 12,779,180.00

2.2 แผนงานสาธารณสุข 2,676,043.14 #REF!

2.3 แผนงานเคหะและชุมชน 9,661,664.70 #REF!

2.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 854,523.54 435,000.00

2.5 แผนงานดานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 3,019,966.70 #REF!

2.6 แผนงานดานสังคมสงเคราะห 20,000.00 110,000.00

3.ดานเศรษฐกิจ

3.1 แผนงานการพาณิชย 783,946.72 #REF!

4.ดานการดําเนินการอื่น

4.1 งานงบกลาง 8,687,523.20 2,422,028.74

รวมทั้งสิ้น 49,717,064.79 #REF! 0.00

5.รายจายตามหมวดรายจาย

หมวด รายจายจริง งบประมาณ งบประมาณ

ป 2554 ป 2555 ป 2556

1.รายจายงบกลาง 8,687,523.20 #REF!

2.หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา 10,638,872.74 12,965,756

3.หมวดคาจางชั่วคราว 7,235,555.00 7,471,840

4.หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 14,661,180.59 18,122,297

5.หมวดคาสาธารณูปโภค 860,936.53 1,061,000

6.หมวดเงินอุดหนุน 6,194,087.43 7,564,500

7.หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 1,278,509.30 2,903,200

8.รายจายอื่น 160,400.00 100,000

รวมรายจายทั้งสิ้น 49,717,064.79 #REF! 0

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556  ของเทศบาลตําบลพิมาย

อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา



ดาน ยอดรวม

1.ดานบริหารทั่วไป

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป #REF!

1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน #REF!

2.ดานบริการชุมชนและสังคม

2.1 แผนงานการศึกษา 12,779,180.00

2.2 แผนงานสาธารณสุข #REF!

2.3 แผนงานเคหะและชุมชน #REF!

2.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 435,000.00

2.5 แผนงานดานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ #REF!

2.6 แผนงานดานสังคมสงเคราะห 110,000.00

3.ดานเศรษฐกิจ

3.1 แผนงานการพาณิชย #REF!

4.ดานการดําเนินการอื่น

4.1 งานงบกลาง 2,422,028.74

#REF!

                   โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ.2556  อาศัยอํานาจตามความ

ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 62 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 13)พ.ศ.2552 จึงตราเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจายขึ้นไวโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลพิมาย และโดยความเห็นชอบของนายอําเภอพิมาย ซึ่งไดรับ

มอบอํานาจใหปฎิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา ตามคําสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 1787/2554 

ของ เทศบาลตําบลพิมาย

อําเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556

รวมงบประมาณรายจายทั้งสิ้น



ลงวันที่  31  พฤษภาคม  2554  ดังตอไปนี้

                    ขอ  1.เทศบัญญัตินี้เรียกวา "เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556"

                    ขอ  2.เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่  1  เดือนตุลาคม  พ.ศ.2555  เปนตนไป

                    ขอ  3.งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556  ใหตั้งจายเปนจํานวนรวมทั้งสิ้น

53,000,000  บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้

                    ขอ  4.งบประมาณรายจายทั่วไป

แผนงาน ยอดรวม

1.ดานบริหารทั่วไป

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป #REF!

1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน #REF!

2.ดานบริการชุมชนและสังคม

2.1 แผนงานการศึกษา 12,779,180.00

2.2 แผนงานสาธารณสุข #REF!

2.3 แผนงานเคหะและชุมชน #REF!

2.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 435,000.00

2.5 แผนงานดานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ #REF!

2.6 แผนงานดานสังคมสงเคราะห 110,000.00

3.ดานเศรษฐกิจ

3.1 แผนงานการพาณิชย #REF!

4.ดานการดําเนินการอื่น

4.1 งานงบกลาง 2,422,028.74

#REF!

                    ขอ 5.ใหนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย  ปฎิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ ใหเปนไป

ตามระเบียบการเบิกจายเงินของเทศบาล

                    ขอ 6.ใหนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย  มีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้

                    ประกาศ  ณ  วันที่  28   เดือนกันยายน   พ.ศ.2555

(ลงชื่อ)         ดนัย  ตั้งเจิดจา

            (นายดนัย   ตั้งเจิดจา)

         นายกเทศมนตรีตําบลพิมาย

                             เห็นชอบ

         (ลงชื่อ)         วิจิตร   สายเชื้อ

รวมงบประมาณรายจายทั้งสิ้น



                      (นายวิจิตร   สายเชื้อ)

             นายอําเภอพิมาย  ปฎิบัติราชการแทน

                 ผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา



ก.คาใชจายในการบริหารบุคลากร

1 เงินเดือน ตั้งจายรวม 8,926,436 บาท

2 เงินประจําตําแหนง ตั้งจายรวม 42,000 บาท

3 เงินเพิ่มตางๆของพนักงาน(พตส) ตั้งจายรวม 18,000 บาท

4 คาจางประจํา ตั้งจายรวม 1,748,520 บาท

5 คาจางชั่วคราว ตั้งจายรวม 7,471,840 บาท

6 คาชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งจายรวม 41,000 บาท

7 คารักษาพยาบาล ตั้งจายรวม 369,000 บาท

8 คาเชาบาน ตั้งจายรวม 795,400 บาท

9 เงินชวยพิเศษ ตั้งจายรวม 10,000 บาท

10 สมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ ตั้งจายรวม 598,600 บาท

11 สมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งจายรวม 803,868 บาท

12 เงินประโยชนตอบแทนอื่น ตั้งจายรวม 50,000 บาท

ตั้งจายรวมทั้งสิ้น 20,874,664 บาท

หมายเหตุ  คิดเปนรอยละ  39.30  ของรายจายที่ตั้งจาย (53,000,000)

รายละเอียดรายจายบางรายการที่จําเปนตองใชในการบริหารกิจการ



สารบัญ
หนา

สวนที่  1 คําแถลงงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2556

สวนที่  2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2556

สวนที่  3 รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2556

 - งานงบกลาง

 - งานบริหารทั่วไป

 - งานวางแผนสถิติและวิชาการ

 - งานบริหารงานคลัง

 - งานเทศกิจ

 - งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

 - งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

 - งานระดับมัธยมศึกษา

 - งานศึกษาไมกําหนดระดับ

 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

 - งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น

 - งานศูนยบริการสาธารณสุข

 - งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห

 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

 - งานไฟฟาถนน

 - งานสวนสาธารณะ

 - งานกําจัดขยะมูลฝอย

 - งานบําบัดน้ําเสีย

 - งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน

 - งานกีฬาและนันทนาการ

 - งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น

 - งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว

 - งานตลาดสด

 - งานโรงฆาสัตว



                                             งบ งบลงทุน งบเงิน งบ

ที่                                          หมวด ประกัน เบี้ยยังชีพ เบี้ยยังชีพ เบี้ยยังชีพ เงิน รายจายตาม เงินชวย กองทุน เงินเดือน เงินเดือน คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ คา ครุภัณฑ/ อุดหนุน รายจาย

งาน สังคม คนชรา คนพิการ ผูปวยเอดส สํารองจาย ขอผูกพัน พิเศษ กบท. การเมือง ประจํา สาธารณูปโภค สิ่งกอสราง อื่น

1 งานงบกลาง 889,824 #REF! #REF! 60,000 404,715 428,490 10,000 629,000 #REF!

2 งานบริหารทั่วไป 3,072,000 3,626,114 520,000 1,840,000 431,000 410,000 542,000 30,000 20,000 10,491,114

3 งานวางแผนสถิติและวิชาการ 223,980 15,000 85,000 25,000 348,980

4 งานบริหารงานคลัง 2,121,542 195,000 95,000 126,000 #REF! 8,000 #REF!

5 งานเทศกิจ 374,760 8,000 10,000 11,000 #REF! #REF!

6 งานปองกันภัยฝายพลเรือน 1,776,508 52,800 260,000 441,000 63,000 150,000 2,743,308

7 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 864,900 53,800 70,000 130,000 10,000 1,128,700

8 งานระดับกอนวัยเรียนและประถม 216,000 412,440 4,528,640 42,000 #REF! 6,266,400 0 #REF!

9 งานระดับมัธยมศึกษา 185,000 185,000

10 งานศึกษาไมกําหนดระดับ 10,000 10,000

11 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 828,434 #REF! 35,000 115,000 100,000 #REF!

12 งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น 1,350,000 141,000 338,000 60,000 #REF! 10,000 #REF!

13 งานศูนยบริการสาธารณสุข 349,980 20,000 80,000 100,000 55,000 0 604,980

14 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 90,000 20,000 110,000

15 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,865,780 130,800 130,000 70,000 3,196,580

16 งานไฟฟาถนน 852,960 96,000 75,000 550,000 50,000 2,169,000 125,000 3,917,960

17 งานสวนสาธารณะ 540,000 40,000 90,000 35,000 20,000 725,000

18 งานกําจัดขยะมูลฝอย 3,144,060 93,400 115,000 1,310,000 70,000 1,320,500 #REF! #REF!

19 งานบําบัดน้ําเสีย 80,000 100,000 20,000 #REF! #REF!

20 งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 435,000 0 435,000

21 งานกีฬาและนันทนาการ 1,090,000 1,090,000

22 งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น 1,655,000 1,655,000

23 งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว #REF! #REF! 30,000 5,000 1,030,000 #REF!

24 งานตลาดสด 60,000 70,000 410,000 #REF! #REF!

25 งานโรงฆาสัตว 319,773 29,400 115,000 9,000 473,173

889,824 #REF! #REF! 60,000 404,715 428,490 10,000 629,000 3,072,000 #REF! #REF! 7,150,440 8,162,640 1,164,000 #REF! #REF! #REF! #REF!รวม

แบบสรุปตามแผนงาน

งบบุคลากร งบดําเนินการงบกลาง

รวม
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