
ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้สิน้                             10,394,507    บาท จ่ายจากรายไดจ้ัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป แยกเป็น

งานบริหารทัว่ไป 14,067,647   รวม 10,394,507  บาท
งบบุคลากร รวม 7,314,507    บาท
เงินเดอืน (ฝุายการเมือง) รวม 2,848,320    บาท
 - เงินเดอืน/นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี จ านวน 725,760        บาท

12 เดือน เป็นเงิน 345,600 บาท และจา่ยเป็นเงินเดือนรองนายก
เทศมนตรี เดือนละ 15,840 บาท 2 คน เป็นเงิน 380,160 บาท

 - เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี จ านวน 180,000        บาท

และจา่ยเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งให้รองนายกเทศมนตรี 

 - เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี จ านวน 180,000        บาท

และจา่ยเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งให้รองนายกเทศมนตรี 

 - เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรีและทีป่รึกษา จ านวน 207,360        บาท
นายกเทศมนตรี

เพื่อจา่ยเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก ่เลขานุการนายก
เทศมนตรี เดือนละ 10,080 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 120,960 บาท
และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เดือนละ 7,200 บาท 12 เดือน
เป็นเงิน 86,400 บาท

 - เงินค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล จ านวน 1,555,200     บาท
และสมาชิกสภาเทศบาล

เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก ่ประธานสภาเทศบาล
เดือนละ 15,840 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 190,080 บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก ่รองประธานสภาเทศบาล

เดือนละ 6,000 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 72,000 บาท 

เดือนละ 4,500 บาท 12 เดือน 2 คน เป็นเงิน 108,000 บาท 

เพื่อจา่ยเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้นายกเทศมนตรี

เพื่อจา่ยเป็นเงินเดือนให้นายกเทศมนตรี เดือนละ 28,800 บาท 

เพื่อจา่ยเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งให้นายกเทศมนตรี
เดือนละ 6,000 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 72,000 บาท 

เดือนละ 4,500 บาท 12 เดือน 2 คน เป็นเงิน 108,000 บาท 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ 2559

เทศบาลต าบลพิมาย
อ าเภอพิมาย จังหวดันครราชสีมา

แผนงานบริหารงานทัว่ไป



เดือนละ 12,960 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 155,520 บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก ่สมาชิกสภาเทศบาล
เดือนละ 10,080 บาท 12 เดือน 10 คน เป็นเงิน 1,209,600 บาท

เงินเดอืน (ฝุายประจ า) รวม 4,466,187    บาท
 - เงินเดอืนพนักงานเทศบาล จ านวน 3,272,067     บาท

เพื่อจา่ยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี
แกพ่นักงานส่วนท้องถิ่น

 - เงินเพ่ิมตา่งๆ ของพนักงาน จ านวน 67,200          บาท
เพื่อจา่ยเป็นเงินตอบแทนพิเศษ ส าหรับปลัดเทศบาล ระดับ 8 
เดือนละ 5,600 บาท จ านวน 12 เดือน
เป็นเงินจ านวน 67,200 บาท

 - เงินประจ าต าแหน่งของผู้บริหาร จ านวน 151,200        บาท
เพื่อจา่ยเป็นเงินประจ าต าแหน่งปลัดเทศบาล ระดับ ๘ เดือนละ 5,600 บาท
จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 67,200 บาท รองปลัดเทศบาล ระดับ 7 เดือนละ
3,500 บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท และหัวหน้าส านักปลัดฯ
ระดับ 7 เดือนละ 3,500 บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท

 - ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 181,680        บาท
เพื่อจา่ยเป็นเงินค่าจา้งพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจา้งประจ า
ให้แกลู่กจา้งประจ า 

 - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 753,120        บาท
เพื่อจา่ยเป็นเงินค่าตอบแทนให้แกพ่นักงานจา้ง รวมทั้งเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนของพนักงานจา้ง

 - เงินเพ่ิมตา่งๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 40,920          บาท
เพื่อจา่ยเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว หรือเงินตอบแทนนอกเหนือ
จากค่าตอบแทนพนักงานจา้ง และเงินเพิ่มอื่นๆ ที่เขา้ลักษณะ
รายจา่ยประเภทนี ้

งบด าเนินงาน รวม 3,030,000    บาท
ค่าตอบแทน รวม 220,000       บาท
 - ค่าตอบแทนการปฏิบัตริาชการอันเป็นประโยชน์ จ านวน 10,000          บาท
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แกพ่นักงานเทศบาล
ลูกจา้งประจ าและพนักงานจา้งของเทศบาลต าบลพิมาย



 - ค่าเบีย้ประชุม จ านวน 50,000          บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าเบีย้ประชุมกรรมการให้กบักรรมการสภาเทศบาล
ในการประชุม ที่มีมติต้ังต้ังให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกบักจิการงานของ
เทศบาล และคณะกรรมการอื่นที่เทศบาลแต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าที่
ตามระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวขอ้งและมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

 - ค่าตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ จ านวน 20,000          บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้พนักงาน 
เทศบาลและพนักงานจา้งที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีที่มีงาน
เร่งด่วนและมีค าส่ังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

 - ค่าเช่าบ้าน จ านวน 100,000        บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก ่พนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้
ตามระเบียบฯ 

 - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 40,000          บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาลและลูกจา้งประจ า
ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 2,055,000    บาท
 - รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ จ านวน 450,000       บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าเช่าอาคารที่ท าการของส านักงานเทศบาลต าบลพิมาย
เดือนละ 20,000 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 240,000 บาท 
และจา่ยเป็นค่าเช่าอาคารของส่วนราชการในสังกดัเทศบาลต าบลพิมาย 
เดือนละ 2,๘00 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 2๓,600 บาท 
และจา่ยเป็นค่าจา้งเหมาแม่บ้านท าความสะอาดอาคารส านักงานเทศบาล
จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการต่างๆ  เช่น  ค่าเยบ็หนังสือ
หรือเขา้ปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าตักส่ิงปฏิกลู ค่าระวาง ค่ารับวารสาร
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าเบีย้ประกนั ค่าถา่ยเอกสาร
ค่าใช้จา่ยในการด าเนินคดีทางศาล ค่าจา้งเหมาบริการอื่นๆ ค่าติดต้ังไฟฟูา 
ค่าติดต้ังประปา ค่าติดต้ังโทรศัพท์ ค่าประกนัภัยยานพาหนะและขนส่ง 
และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่เขา้ลักษณะรายจา่ยประเภทนี ้ 

 - รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ รวม 250,000       บาท
1. ค่าเลีย้งรับรองในการประชุมสภาท้องถ่ินหรือคณะกรรมการ จ านวน 50,000          บาท
หรือคณะอนุกรรมการ
เพื่อจา่ยเป็นค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าของขวัญ
ค่าพิมพ์เอกสาร  ส าหรับการจดัเล้ียงรับรองการประชุมสภาท้องถิ่น
การประชุมคณะกรรมการ การประชุมคณะอนุกรรมการและเจา้หน้าที่



ที่เกี่ยวขอ้งทั้งภายในและภายนอกสถานที่และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่เขา้ลักษณะ
รายจา่ยประเภทนี ้

2. ค่าเลีย้งรับรองในการตอ้นรับบุคคลหรือคณะบุคคล จ านวน 200,000        บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ให้ต้ังจา่ยได้
ไม่เกนิร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีที่ล่วงมา  โดยไม่รวมเงินอดุหนุน
เฉพาะกจิ  เงินกู้  เงินจา่ยขาดสะสมและเงินที่มีผู้อทุิศให้ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 
2548 เร่ือง การต้ังงบประมาณและการเบิกจา่ยเงินค่ารับรอง 
หรือที่รับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 - รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย จ านวน 1,240,000    บาท
หมวดอ่ืน (03)

1. ค่าของรางวลัหรือเงินรางวลั จ านวน 10,000          บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าของรางวัลหรือเงินรางวัลในการตอบแทนแกบุ่คคล
หรือหน่วยงานต่างๆ ที่ท าคุณประโยชน์ให้กบัเทศบาล เช่น ใบประกาศ
เกยีรติคุณ โล่ หรือในการจดัการอบรมสัมมนาและพิธีการต่างๆ 

2. ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนส าหรับผู้ประสบภัย จ านวน 20,000          บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ส าหรับ
ผู้ประสบภัยจากรถของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและอื่นๆ 

3. ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 200,000        บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณา- 
จกัร ของพนักงานและลูกจา้ง ส าหรับเป็นค่าเบีย้เล้ียงการเดินทาง 
ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พักในการอบรมสัมมนา ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล 
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา และค่าใช้จา่ยอื่นๆ 
ที่เขา้ลักษณะรายจา่ยประเภทนี ้

4. โครงการจัดงานรัฐพิธี จ านวน 300,000        บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการจดังานรัฐพิธี งานราชพิธีต่างๆ งานเทิดพระเกยีรติ
พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ งานวันส าคัญ ต่าง ๆ งานพิธีต่างๆ 
งานจดันิทรรศการ เช่น งานเฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช การจดังานเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระนางเจา้สิริกต์ิิ
พระบรมราชินีนาถ การจดังานเทิดพระเกยีรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
 สยามมกฏุราชกมุาร งานวันเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกมุารี  โดยมีวัตถปุระสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดี
และเทิดทูนในองค์พระมหากษัตริยข์องปวงชนชาวไทย



5. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเลือกตัง้ผู้บริหารท้องถ่ิน      จ านวน 100,000        บาท
หรือสมาชิกสภาท้องถ่ิน        
เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีต าบลพิมาย
และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลพิมายและค่าใช้จา่ยค่าวัสดุอปุกรณ์ต่าง ๆ 
เช่น หีบบัตร คูหา ค่าตอบแทนคณะกรรมการการเลือกต้ัง เจา้หน้าที่
ที่ช่วยเหลืองานเลือกต้ัง เจา้หน้าที่นับคะแนน ค่าเคร่ืองเขยีนแบบพิมพ์ 
ค่าประชาสัมพันธ์การเลือกต้ัง และค่าใช้จา่ยอื่น ๆ อนัเกี่ยวเนือ่งกบัการ
เลือกต้ัง

6.โครงการอบรมความรู้เก่ียวกับหลักการบริหารจัดการและการพัฒนา จ านวน 200,000        บาท
องค์กรและทัศนศึกษาดงูานของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล
เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานตามโครงการอบรม และทัศนศึกษา
ดูงานภายในประเทศ ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเจา้หน้าที่   
โครงการฯ เช่น ค่าใช้จา่ยเกี่ยวกบัการจดัการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา 
ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะและค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่จ าเป็น

7. โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดงูานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ จ านวน 300,000        บาท
การท างานของพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง
เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานตามโครงการอบรม และทัศนศึกษา
ดูงานภายในประเทศ ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเจา้หน้าที่   
โครงการฯ เช่น ค่าใช้จา่ยเกี่ยวกบัการจดัการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา 
ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะและค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่จ าเป็น

8. โครงการจัดกิจกรรมวนัเทศบาล จ านวน 10,000          บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดักจิกรรมของโครงการฯ เช่น ค่าตอบแทน 
ค่ารับรอง ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าจา้งเหมาบริการ และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่จ าเป็น

9.โครงการปกปูองสถาบันส าคัญของชาติ จ านวน 30,000          บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดักจิกรรมของโครงการฯ เช่น ค่าตอบแทน 
ค่ารับรอง ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าจา้งเหมาบริการ  ค่าจดันิทรรศการ ส่ิงพิมพ์
วัสดุอปุกรณ์ ค่าของขวัญหรือของรางวัลและค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่จ าเป็น   



10.โครงการจัดกิจกรรมวนัท้องถ่ินไทย จ านวน 10,000          บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดักจิกรรมของโครงการฯ เช่น ค่าตอบแทน 
ค่ารับรอง ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าจา้งเหมาบริการ  ค่าจดันิทรรศการ ส่ิงพิมพ์
วัสดุอปุกรณ์ ค่าของขวัญหรือของรางวัลและค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่จ าเป็น   

11.ค่าจัดซ้ือพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา จ านวน 10,000          บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดัซ้ือพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
กระเช้าดอกไม้และพวงมาลาในงานฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี
งานถวายบังคมพระบรมรูปทรงม้าและงานอื่นเท่าที่จ าเป็น

12.โครงการคนไทยหัวใจเดยีวกัน จ านวน 50,000          บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดักจิกรรมของโครงการฯ เช่น ค่าตอบแทน 
ค่ารับรอง ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าจา้งเหมาบริการ  ค่าจดันิทรรศการ ส่ิงพิมพ์
วัสดุอปุกรณ์ ค่าของขวัญหรือของรางวัลและค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่จ าเป็น   

 - รายจ่ายเพ่ือบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยส์ิน รวม 115,000       บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นของเทศบาล เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ได้แก ่ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์อื่นๆ ซ่ึงเป็นทรัพยสิ์นของทางราชการ 

ค่าวสัดุ รวม 395,000       บาท
 - วสัดสุ านักงาน จ านวน 50,000          บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าส่ิงของ เคร่ืองเขยีน แบบพิมพ์ วัสดุส านักงาน
ต่างๆ เช่น หมึกพิมพ์ หมึกเคร่ืองโทรสาร กระดาษ ปากกา 
และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่เขา้ลักษณะรายจา่ยประเภทนี้

 - วสัดไุฟฟูาและวทิยุ จ านวน 10,000          บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุอปุกรณ์ไฟฟูา เช่น ปล๊ักไฟฟูา สายไฟ 
ตลับแยกสายไฟ หลอดไฟฟูา และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่เขา้ลักษณะ
รายจา่ยประเภทนี้

 - วสัดงุานบ้านงานครัว จ านวน 15,000          บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น น้ ายาท าความสะอาด
ไม้กวาด ไม้ถพูื้น น้ ายาดับกล่ิน กระดาษช าระ สบู ่และค่าใช้จา่ย
อื่นๆ ที่เขา้ลักษณะรายจา่ยประเภทนี ้

 - วสัดกุ่อสร้าง จ านวน 30,000          บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุกอ่สร้าง เช่น ไม้ สี ทินเนอร์ กอ๊กน้ า บานพับ
กลอนประตู โซ่ กญุแจ กระเบือ้ง ตะปู และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่เขา้
ลักษณะรายจา่ยประเภทนี ้



 - วสัดยุานพาหนะและขนส่ง จ านวน 30,000          บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุอปุกรณ์และอะไหล่เคร่ืองยนต์ต่างๆ ของ
ยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอร่ี ไส้กรองน้ ามัน
ไส้กรองอากาศ และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่เขา้ลักษณะรายจา่ยประเภทนี้

 - วสัดเุชือ้เพลิงและหล่อลืน่ จ านวน 200,000        บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนเช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน
น้ ามันเคร่ืองและอื่นๆที่เขา้ประเภทรายจา่ยนี้

 - วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000          บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น ฟิล์มถา่ยรูป พู่กนั สี 
กระดาษโปสเตอร์ วีดีโอเทป ตลับเทป และค่าใช้จา่ยอื่นๆ
ที่เขา้ลักษณะรายจา่ยประเภทนี้

 - วสัดคุอมพิวเตอร์ จ านวน 50,000          บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ 
แผ่นกรองแสง  ผงหมึกเคร่ืองพิมพ์  แผ่นบันทึกขอ้มูล และ
ค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่เขา้ลักษณะรายจา่ยประเภทนี้

ค่าสาธารณปูโภค รวม 360,000       บาท
 - ค่าไฟฟูา จ านวน 200,000        บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่ากระแสไฟฟูา ของอาคารส านักงานเทศบาลต าบลพิมาย 
และค่ากระแสไฟฟูาอื่นๆ ที่ส่วนราชการของเทศบาลรับผิดชอบดูแล

 - ค่าน้ าประปา จ านวน 40,000          บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าน้ าประปา ของส านักงานเทศบาลต าบลพิมาย 
และค่าน้ าประปาอื่นๆ ที่ส่วนราชการของเทศบาลรับผิดชอบดูแล

 - ค่าบริการโทรศัพท์  จ านวน 40,000          บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐานและโทรศัพท์เคล่ือนที่ ที่ใช้ในการติดต่อ
ราชการและค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่เขา้ลักษณะรายจา่ยประเภทนี ้

 - ค่าบริการไปรษณยี์ จ านวน 40,000          บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าไปรษณียโ์ทรเลข ธนาณัติ ดวงตราไปรษณีย์
อากร และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่เขา้ลักษณะรายจา่ยประเภทนี้

 - ค่าบริการโทรคมนาคม จ านวน 40,000          บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าวิทยส่ืุอสาร ค่าส่ือสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จา่ยเกี่ยวกบั
การใช้ระบบอนิเตอร์เน็ตและค่าส่ือสารอื่นๆ ที่เกดิขึ้นเกี่ยวกบั
การใช้บริการที่ใช้ในราชการ



งบรายจ่ายอ่ืน รวม 20,000         บาท
รายจ่ายอ่ืน รวม 20,000         บาท

  - ค่าจ้างทีป่รึกษา รวม 20,000         บาท
จ านวน 20,000          บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งหน่วยงาน หรือสถาบันการศึกษาที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านการวิจยั ส ารวจ และประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการบริการของเทศบาล รวมถงึค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่
จ าเป็นในการประเมินความพึงพอใจของประชาชน 

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000         บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000         บาท

ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ รวม 30,000         บาท
 1. อุดหนุนส านักทะเบียนอ าเภอพิมาย จ านวน 30,000          บาท
เพื่อจา่ยเป็นเงินอดุหนุนให้กบัส านักทะเบียนอ าเภอพิมาย 
เป็นค่ากระแสไฟฟูาส าหรับเคร่ืองปรับอากาศ
ของส านักทะเบียนอ าเภอพิมาย

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

     1. ค่าจ้างทีป่รึกษาเพ่ือศึกษาประเมินผลการปฏิบัตงิาน
ของเทศบาลต าบลพิมาย



ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้สิน้                             506,200        บาท จ่ายจากรายไดจ้ัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป แยกเปน็

งานวางแผนสถิตแิละวิชาการ รวม 506,200      บาท
งบบคุลากร รวม 271,200      บาท
เงินเดอืน (ฝุายประจ า) รวม 271,200      บาท
  - เงินเดอืนพนักงาน จ านวน 271,200      บาท

เพื่อจ่ายเปน็เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี
แก่พนกังานส่วนท้องถิ่น

งบด าเนินงาน รวม 235,000      บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000        บาท
  - ค่าเบีย้ประชมุ จ านวน 10,000         บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าเบีย้ประชุม ใหแ้ก่ บคุคลที่ได้รับการแต่งต้ัง คณะกรรมการ
ท่ีได้รับแต่งต้ังตามกฎหมายอื่น ซ่ึงมีสิทธิเบกิค่าเบีย้ประชุมได้ตามระเบยีบฯ 

  - ค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000         บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการใหพ้นกังาน 
เทศบาลและพนกังานจ้างที่มาปฏบิติังานนอกเวลาราชการในกรณีที่มีงาน
เร่งด่วนและมีค าส่ังใหป้ฏบิติังานนอกเวลาราชการ

  - เงินชว่ยเหลือการศึกษาบตุร จ านวน 10,000         บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าการศึกษาบตุร ของพนกังานเทศบาลและลูกจ้างประจ า
ผู้มีสิทธิเบกิได้ตามระเบยีบฯ

ค่าใชส้อย รวม 180,000      บาท
  - รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ จ านวน 30,000         บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการต่างๆ ได้แก่ ค่าเย็บหนงัสือ
หรือเข้าปกหนงัสือ ค่าซักฟอก ค่าตักส่ิงปฏกิูล ค่าระวาง ค่ารับวารสาร
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนยีมและค่าเบีย้ประกัน ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิคดีทางศาล ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดต้ังไฟฟูา 
ค่าติดต้ังประปา ค่าติดต้ังโทรศัพท์ ค่าประกันภยัยานพาหนะและขนส่ง 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี ้ 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปงีบประมาณ 2559

เทศบาลต าบลพิมาย
อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานบริหารงานทัว่ไป



  -  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย รวม 140,000      บาท
หมวดอ่ืน (03)

1. ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 40,000         บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณา- 
จักร ของพนกังานและลูกจ้าง ส าหรับเปน็ค่าเบีย้เล้ียงการเดินทาง 
ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พักในการอบรมสัมมนา ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนยีมในการใช้สนามบนิ ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล 
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ท่ีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี ้

2. โครงการจัดท าแผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560-2562) จ านวน 100,000      บาท
เทศบาลต าบลพิมาย
เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการด าเนนิงานตามโครงการฯ เช่น 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา  ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบยีน 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเปน็

  - รายจ่ายเพ่ือบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน รวม 10,000        บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทรัพย์สินของเทศบาล เพื่อใหส้ามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ได้แก่ ครุภณัฑ์ส านกังาน ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภณัฑ์อื่นๆ ซ่ึงเปน็ทรัพย์สินของทางราชการ 

ค่าวัสดุ รวม 25,000        บาท
  - วัสดสุ านักงาน จ านวน 10,000         บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าส่ิงของ เคร่ืองเขียน แบบพิมพ์ วัสดุส านกังานต่างๆ
เช่น หมึกโรเนยีว กระดาษ ปากกาและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้

  - วัสดคุอมพิวเตอร์ จ านวน 15,000         บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หวัพิมพ์หรือแถบพิมพ์ แผ่น
กรองแสง ผงหมึกเคร่ืองพิมพ์ แผ่นบนัทึก ข้อมูล แปนูพิมพ์ และ
อื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี ้

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



ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้สิน้                             3,166,940      บาท จ่ายจากรายไดจ้ัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป แยกเป็น

งานบริหารงานคลัง รวม 3,166,940     บาท
งบบุคลากร รวม 2,588,340     บาท
เงินเดอืน (ฝุายประจ า) รวม 2,588,340     บาท
  - เงินเดอืนพนักงานเทศบาล จ านวน 1,760,640      บาท

เพื่อจา่ยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี
แกพ่นักงานส่วนท้องถิ่น

  - เงินประจ าต าแหน่งของผู้บริหาร จ านวน 42,000           บาท
เพื่อจา่ยเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานเทศบาล  ต าแหน่ง
นักบริหารงานคลัง ระดับ 7 จ านวน 1 อตัรา 

  - ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 229,200         บาท
เพื่อจา่ยเป็นเงินค่าจา้งพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจา้งประจ า
ให้แกลู่กจา้งประจ า 

 - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 519,480         บาท
เพื่อจา่ยเป็นเงินค่าตอบแทนให้แกพ่นักงานจา้ง รวมทั้งเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนของพนักงานจา้ง

 - เงินเพ่ิมตา่งๆของพนักงานจ้าง จ านวน 37,020           บาท
เพื่อจา่ยเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว หรือเงินตอบแทนนอกเหนือ
จากค่าตอบแทนพนักงานจา้ง และเงินเพิ่มอื่นๆ ที่เขา้ลักษณะ
รายจา่ยประเภทนี ้

งบด าเนินงาน รวม 570,600        บาท
ค่าตอบแทน รวม 228,600        บาท
  - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริาชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จ านวน 10,000           บาท

เพื่อเบิกจา่ยเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจดัซ้ือหรือจดัจา้ง 
คณะกรรมการตรวจการจา้งและผู้ควบคุมงานกอ่สร้าง  และจา่ย
เป็นค่าตอบแทนเจา้หน้าที่อื่นหรือบุคคลภายนอก ผู้ปฏิบัติราชการ
อนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ
ที่แต่งต้ังตามระเบียบกฎหมายเกี่ยวกบัเทศบาลหรือเงินตอบแทน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ 2559

เทศบาลต าบลพิมาย
อ าเภอพิมาย จังหวดันครราชสีมา

แผนงานบริหารงานทัว่ไป



รางวัลกรรมการสอบแขง่ขนัสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกขา้ราชการ
คณะกรรมการสอบแขง่ขนั สอบคัดเลือก หรือคัดเลือกขา้ราชการ
และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่เขา้กบัลักษณะการจา่ยประเภทนี้

  - ค่าตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ จ านวน 26,000           บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้พนักงาน 
เทศบาลและพนักงานจา้งที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีที่มีงาน
เร่งด่วนและมีค าส่ังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

  - ค่าเช่าบ้าน จ านวน 147,600         บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก ่พนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้
ตามระเบียบฯ 

  - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 45,000           บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาลและลูกจา้งประจ า
ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 215,000        บาท
  - รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ จ านวน 50,000           บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการต่างๆ ได้แก ่ค่าเยบ็หนังสือ
หรือเขา้ปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าตักส่ิงปฏิกลู ค่าระวาง ค่ารับวารสาร
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าเบีย้ประกนั ค่าถา่ยเอกสาร
ค่าใช้จา่ยในการด าเนินคดีทางศาล ค่าจา้งเหมาบริการ ค่าติดต้ังไฟฟูา 
ค่าติดต้ังประปา ค่าติดต้ังโทรศัพท์ ค่าประกนัภัยยานพาหนะและขนส่ง 
และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่เขา้ลักษณะรายจา่ยประเภทนี ้ 

  - รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย รวม 150,000        บาท
หมวดอ่ืน (03)

1. ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 30,000           บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณา- 
จกัร ของพนักงานและลูกจา้ง ส าหรับเป็นค่าเบีย้เล้ียงการเดินทาง 
ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พักในการอบรมสัมมนา ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล 
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา และค่าใช้จา่ยอื่นๆ 
ที่เขา้ลักษณะรายจา่ยประเภทนี ้

2. โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ จ านวน 20,000           บาท
และความเตม็ใจในการช าระภาษี
เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดังาน ค่าตอบแทน ค่ารับรอง 
ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าจา้งเหมาบริการ และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่จ าเป็น



3. โครงน าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาใช้ในการจัดเก็บรายได้ จ านวน 100,000         บาท
ของเทศบาลต าบลพิมาย
เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยเกี่ยวกบัโครงการ  เช่น  ค่าตอบแทนเจา้หน้าที่
จดัเกบ็ขอ้มูล ค่ารับรอง ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าจา้งเหมาบริการ ค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งในการปรับปรุงขอ้มูลระบบแผนที่ภาษี
และจดัท าแผนที่แม่บท

  - รายจ่ายเพ่ือบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยส์ิน รวม 15,000          บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นของเทศบาล เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ได้แก ่ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์อื่นๆ ซ่ึงเป็นทรัพยสิ์นของทางราชการ 

ค่าวสัดุ รวม 127,000        บาท
  - วสัดสุ านักงาน จ านวน 50,000           บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าถา่ยเอกสารที่ไม่เขา้รูปเล่ม  ส่ิงของ  เคร่ืองเขยีน  
แบบพิมพ์  วัสดุส านักงานต่างๆ และอื่นๆ ที่เขา้ประเภทรายจา่ยนี้
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้

  - วสัดงุานบ้านงานครัว จ านวน 3,000             บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  แกว้  จาน  ชาม  
รายจา่ยนี ้ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

  - วสัดยุานพาหนะและขนส่ง จ านวน 3,000             บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุอปุกรณ์และอะไหล่ต่างๆของยานพาหนะ เช่น 
ยางนอก ยางใน แบตเตอร่ี ไส้กรองน้ ามัน ไส้กรองอากาศ และ
อื่นๆ ที่เขา้ประเภทรายจา่ยนี ้

  - วสัดเุชือ้เพลิงและหล่อลืน่ จ านวน 20,000           บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนเช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน
น้ ามันเคร่ืองและอื่นๆที่เขา้ประเภทรายจา่ยนี้

  - วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 1,000             บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์มถา่ยรูป พู่กนั
สี กระดาษโปสเตอร์ วีดีโอเทป ตลับเทป บันทึกเสียง และอื่นๆ 
ที่เขา้ประเภทรายจา่ยนี ้

  - วสัดคุอมพิวเตอร์ จ านวน 50,000           บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
แผ่นกรองแสง ผงหมึกเคร่ืองพิมพ์ แผ่นบันทึกขอ้มูล แปูนพิมพ์
และอื่นๆ ที่เขา้ประเภทรายจา่ยนี ้ 



งบเงินอุดหนุน รวม 8,000            บาท
เงินอุดหนุน รวม 8,000            บาท

ประเภท เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวม 8,000            บาท
 - อุดหนุนโครงการศูนยร์วมข่าวการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยการ จ านวน 8,000             บาท
บริหารราชการส่วนท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เพื่ออดุหนุนให้กบัองค์การบริหารส่วนต าบลในเมืองที่เป็นเจา้ภาพในการ
จดัหาสถานที่กลางส าหรับเป็นศูนยร์วมส่วนท้องถิ่นขา่วการจดัซ้ือจดัจา้ง
ของหน่วยบริหารราชการทั้ง 12 ต าบล 13 แห่ง 

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



ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้สิน้                             305,240         บาท จ่ายจากรายไดจ้ัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป แยกเป็น

งานเทศกิจ รวม 305,240        บาท
งบบุคลากร รวม 282,240        บาท
เงินเดอืน (ฝุายประจ า) รวม 282,240        บาท
  - เงินเดอืนพนักงาน จ านวน 133,560        บาท

เพื่อจา่ยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี
แกพ่นักงานส่วนท้องถิ่น

 - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 124,680        บาท
เพื่อจา่ยเป็นเงินค่าตอบแทนให้แกพ่นักงานจา้ง รวมทั้งเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนของพนักงานจา้ง

 - เงินเพ่ิมตา่งๆของพนักงานจ้าง จ านวน 24,000          บาท
เพื่อจา่ยเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว หรือเงินตอบแทนนอกเหนือ
จากค่าตอบแทนพนักงานจา้ง และเงินเพิ่มอื่นๆ ที่เขา้ลักษณะ
รายจา่ยประเภทนี ้

งบด าเนินงาน รวม 23,000          บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000            บาท
  - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 5,000            บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาลและลูกจา้งประจ า
ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 10,000          บาท
  - รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่ม่เข้าลักษณะ รวม 5,000            บาท
รายจ่ายหมวดอ่ืน (03)

1. ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 5,000            บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณา- 
จกัร ของพนักงานและลูกจา้ง ส าหรับเป็นค่าเบีย้เล้ียงการเดินทาง 
ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พักในการอบรมสัมมนา ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล 
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา และค่าใช้จา่ยอื่นๆ 
ที่เขา้ลักษณะรายจา่ยประเภทนี ้

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ 2559

เทศบาลต าบลพิมาย
อ าเภอพิมาย จังหวดันครราชสีมา

แผนงานการรักษาความสงบภายใน



  - รายจ่ายเพ่ือบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยส์ิน รวม 5,000            บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นของเทศบาล เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ได้แก ่ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์อื่นๆ ซ่ึงเป็นทรัพยสิ์นของทางราชการ 

ค่าวสัดุ รวม 8,000            บาท
  - วสัดยุานพาหนะและขนส่ง จ านวน 3,000            บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุอปุกรณ์ และอะไหล่ต่างๆ ของยานพาหนะ 
เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอร่ี ไส้กรองน้ ามัน ไส้กรองอากาศ 
และอื่นๆ ที่เขา้ประเภทรายจา่ยนี้

  - วสัดเุชือ้เพลิงและหล่อลืน่ จ านวน 5,000            บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ ามันดีเซล 
น้ ามันเบนซิน น้ ามันเคร่ือง และอื่นๆ ที่เขา้ประเภทรายจา่ยนี้

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



ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้สิน้                             2,850,660      บาท จ่ายจากรายไดจ้ัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป แยกเป็น

งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 2,850,660    บาท
งบบุคลากร รวม 1,842,660    บาท
เงินเดอืน (ฝุายประจ า) รวม 1,842,660    บาท
 - เงินเดอืนพนักงานเทศบาล จ านวน 308,040        บาท

เพื่อจา่ยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี
แกพ่นักงานส่วนท้องถิ่น

 - ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 229,200        บาท
เพื่อจา่ยเป็นเงินค่าจา้งพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจา้งประจ า
ให้แกลู่กจา้งประจ า 

 - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,204,680     บาท
เพื่อจา่ยเป็นเงินค่าตอบแทนให้แกพ่นักงานจา้ง รวมทั้งเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนของพนักงานจา้ง

 - เงินเพ่ิมตา่งๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 100,740        บาท
เพื่อจา่ยเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว หรือเงินตอบแทนนอกเหนือ
จากค่าตอบแทนพนักงานจา้ง และเงินเพิ่มอื่นๆ ที่เขา้ลักษณะ
รายจา่ยประเภทนี ้

งบด าเนินงาน รวม 1,008,000    บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000           บาท
 - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 5,000            บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาลและลูกจา้งประจ า
ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 560,000       บาท
 - รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ จ านวน 20,000          บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการต่างๆ ได้แก ่ค่าเยบ็หนังสือ
หรือเขา้ปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าตักส่ิงปฏิกลู ค่าระวาง ค่ารับวารสาร
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าเบีย้ประกนั ค่าถา่ยเอกสาร
ค่าใช้จา่ยในการด าเนินคดีทางศาล ค่าจา้งเหมาบริการ ค่าติดต้ังไฟฟูา 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ 2559

เทศบาลต าบลพิมาย
อ าเภอพิมาย จังหวดันครราชสีมา

แผนงานการรักษาความสงบภายใน



ค่าติดต้ังประปา ค่าติดต้ังโทรศัพท์ ค่าประกนัภัยยานพาหนะและขนส่ง 
และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่เขา้ลักษณะรายจา่ยประเภทนี ้ 

 - รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย รวม 350,000       บาท
หมวดอ่ืน (03)

1. ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 40,000          บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณา- 
จกัร ของพนักงานและลูกจา้ง ส าหรับเป็นค่าเบีย้เล้ียงการเดินทาง 
ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พักในการอบรมสัมมนา ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล 
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา และค่าใช้จา่ยอื่นๆ 
ที่เขา้ลักษณะรายจา่ยประเภทนี ้

2. โครงการฝึกอบรมทบทวนและทัศนศึกษาดงูาน อปพร. จ านวน 150,000        บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรม อปพร. และศึกษาดูงานนอก
สถานที่ ดังนี้
          - ค่าวัสดุ อปุกรณ์ต่างๆ ในการด าเนินงานและส าหรับพิธีการ
          - ค่าพาหนะประเภทต่างๆ ส าหรับการเดินทางไปฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน
          - ค่าเคร่ืองแต่งกายของอาสาสมัครปูองกนัภัยฯ (อปพร.)
          - ค่าตอบแทนวิทยากรหรือผู้ที่เกี่ยวขอ้งในการด าเนินงาน
          - ค่าใช้จา่ยอื่น ที่เกี่ยวขอ้งกบัการฝึกอบรมทบทวน อปพร.
และศึกษาดูงาน

3. โครงการฝึกซ้อมแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 30,000          บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการฝึกซ้อมแผนปูองกนัและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ
เช่น อทุกภัย อคัคีภัย วาตภัย หรือสาธารณภัยอื่นๆ ดังนี้
          - ค่าวัสดุ อปุกรณ์ต่างๆ ในการด าเนินโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าจา้งเหมาบริการ และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งและจ าเป็นในการ
ด าเนินโครงการฯ

4. โครงการปูองกันและลดอุบัตเิหตใุนช่วงเทศกาลปีใหม่ จ านวน 50,000          บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการฯ เช่น ค่ารับรอง ค่าวัสดุ 
อปุกรณ์ต่างๆ ในการต้ังจดุตรวจบริการประชาชนในนช่วงเทศกาลปีใหม่ 
และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงานตามโครงการฯ ที่จ าเป็น    



5. โครงการปูองกันและลดอุบัตเิหตใุนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จ านวน 50,000          บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการฯ เช่น ค่ารับรอง ค่าวัสดุ 
อปุกรณ์ต่างๆ ในการต้ังจดุตรวจบริการประชาชนในนช่วงเทศกาลปีใหม่ 
และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งและที่จ าเป็น    

6. โครงการอบรมปูองกันการจมน้ าในเดก็อายตุ่ ากวา่  15  ปี จ านวน 30,000          บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินกจิกรรมตามโครงการฯ เช่น ค่ารับรอง 
ค่าวัสดุ อปุกรณ์ต่างๆ ค่าจา้งเหมาบริการ ค่าสมมนาคุณวิทยากร
และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งและจ าเป็น

  - รายจ่ายเพ่ือบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยส์ิน รวม 190,000       บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นของเทศบาล เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ได้แก ่ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์อื่นๆ ซ่ึงเป็นทรัพยสิ์นของทางราชการ 

ค่าวสัดุ รวม 343,000       บาท
 - วสัดสุ านักงาน จ านวน 10,000          บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่า ส่ิงของ เคร่ืองเขยีน แบบพิมพ์ วัสดุส านักงาน
ต่างๆ เช่น หมึกโรเนียว  กระดาษ ปากกา และอื่นๆ ที่เขา้ประเภท
รายจา่ยนี ้

 - วสัดไุฟฟูาและวทิยุ จ านวน 3,000            บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุอปุกรณ์ไฟฟูา  เช่น  ปล๊ักไฟฟูา  สายไฟ  
ตลับแยกสายไฟ หลอดไฟฟูา และอื่นๆ ที่เขา้ประเภทรายจา่ยนี ้ 

 - วสัดยุานพาหนะและขนส่ง จ านวน 20,000          บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุอปุกรณ์และอะไหล่ต่างๆของยานพาหนะ 
เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอร่ี ไส้กรองน้ ามัน ไส้กรองอากาศ
และอื่นๆ ที่เขา้ประเภทรายจา่ยนี ้ 

 - วสัดเุชือ้เพลิงและหล่อลืน่ จ านวน 200,000        บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน
น้ ามันเคร่ือง และอื่นๆ ที่เขา้ประเภทรายจา่ยนี ้
น้ ามันเคร่ืองและอื่นๆที่เขา้ประเภทรายจา่ยนี้

 - วสัดคุอมพิวเตอร์ จ านวน 10,000          บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์  
แผ่นกรองแสง  ผงหมึกเคร่ืองพิมพ์  แผ่นบันทึกขอ้มูล  แปูนพิมพ์   
และอื่นๆ ที่เขา้ประเภทรายจา่ยนี ้ 



 - วสัดเุครื่องดบัเพลิง จ านวน 100,000        บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุเคร่ืองดับเพลิงต่าง ๆ   เช่น น้ ายาเคมี
ดับเพลิง  เคร่ืองดับเพลิงเคมี และอื่น ๆ

ค่าสาธารณปูโภค รวม 100,000       บาท
ค่าสาธารณปูโภค รวม 100,000       บาท
 - ค่าไฟฟูา จ านวน 60,000          บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่ากระแสไฟฟูาของอาคารปูองกนัฯ และห้องประชุม
หินทราย เทศบาลต าบลพิมาย

 - ค่าน้ าประปา จ านวน 40,000          บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าน้ าประปาของอาคารปูองกนัฯ และห้องประชุม
หินทราย เทศบาลต าบลพิมาย

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



ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้สิน้                             1,597,580        บาท จ่ายจากรายไดจ้ัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป แยกเป็น

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา รวม 1,597,580 บาท
งบบุคลากร รวม 1,424,580 บาท
เงินเดอืน (ฝุายประจ า) รวม 1,424,580 บาท
  - เงินเดอืนพนักงาน จ านวน 950,880     บาท

เพื่อจา่ยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี
แกพ่นักงานส่วนท้องถิ่น

  - เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000       บาท
เพื่อจา่ยเป็นเงินประจ าต าแหน่งของผู้อ านวยการกอง
การศึกษา  (นักบริหารการศึกษา 7) จ านวน 1 อตัรา

 - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 400,440     บาท
เพื่อจา่ยเป็นเงินค่าตอบแทนให้แกพ่นักงานจา้ง รวมทั้งเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนของพนักงานจา้ง

 - เงินเพ่ิมตา่งๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 31,260       บาท
เพื่อจา่ยเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว หรือเงินตอบแทนนอกเหนือ
จากค่าตอบแทนพนักงานจา้ง และเงินเพิ่มอื่นๆ ที่เขา้ลักษณะ
รายจา่ยประเภทนี ้

งบด าเนินงาน รวม 173,000    บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000        บาท
  - ค่าตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000         บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้พนักงาน 
เทศบาลและพนักงานจา้งที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีที่มีงาน
เร่งด่วนและมีค าส่ังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าใช้สอย รวม 88,000      บาท
  - รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ จ านวน 33,000       บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการต่างๆ  เช่น  ค่าเยบ็หนังสือ
หรือเขา้ปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าตักส่ิงปฏิกลู ค่าระวาง ค่ารับวารสาร
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าเบีย้ประกนั ค่าถา่ยเอกสาร

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ 2559

เทศบาลต าบลพิมาย
อ าเภอพิมาย จังหวดันครราชสีมา

แผนงานการศึกษา



ค่าใช้จา่ยในการด าเนินคดีทางศาล ค่าจา้งเหมาบริการอื่นๆ ค่าติดต้ังซ่อมแซมไฟฟูา 
ค่าติดต้ังซ่อมแซมประปา ค่าติดต้ังโทรศัพท์ ค่าประกนัภัยยานพาหนะและขนส่ง 
ค่าจา้งเหมาแรงงานบุคคลภายนอกมาท างานกรณีที่เทศบาลไม่สามารถ
ด าเนินการเองได้ และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่เขา้ลักษณะรายจา่ยประเภทนี ้

  - รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย รวม 35,000      บาท
หมวดอ่ืน (03)

1. ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 35,000       บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณา- 
จกัร ของพนักงานและลูกจา้ง ส าหรับเป็นค่าเบีย้เล้ียงการเดินทาง 
ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พักในการอบรมสัมมนา ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล 
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา และค่าใช้จา่ยอื่นๆ 
ที่เขา้ลักษณะรายจา่ยประเภทนี ้

  - รายจ่ายเพ่ือบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยส์ิน รวม 20,000      บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นของเทศบาล เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ได้แก ่ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์อื่นๆ ซ่ึงเป็นทรัพยสิ์นของทางราชการ 

ค่าวสัดุ รวม 80,000      บาท
  - วสัดสุ านักงาน จ านวน 20,000       บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าส่ิงของ เคร่ืองเขยีน แบบพิมพ์ วัสดุส านักงาน
ต่างๆ เช่น หมึกโรเนียว กระดาษ ปากกาและอื่นๆ ที่เขา้
ประเภทรายจา่ยนี ้ 

  - วสัดยุานพาหนะและขนส่ง จ านวน 5,000         บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุอปุกรณ์และอะไหล่ต่างๆของยานพาหนะ 
เช่น ยางนอก  ยางใน แบตเตอร่ี ไส้กรองน้ ามันเคร่ือง  ไส้กรองอากาศ
และอื่นๆ ที่เขา้ประเภทรายจา่ยนี ้

  - วสัดเุชือ้เพลิงและหล่อลืน่ จ านวน 30,000       บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ ามันดีเซล
น้ ามันเบนซิน น้ ามันเคร่ือง และอื่นๆที่เขา้ประเภทรายจา่ยนี ้

 - วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000       บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น ฟิล์มถา่ยรูป 
พู่กนัสี กระดาษโปสเตอร์ วีดีโอเทป ตลับเทป และค่าใช้จา่ย
อื่นๆ ที่เขา้ลักษณะรายจา่ยประเภทนี้



  - วสัดคุอมพิวเตอร์ จ านวน 15,000       บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ 
แผ่นกรองแสง ผงหมึกเคร่ืองพิมพ์ แผ่นบันทึกขอ้มูล 
แปูนพิมพ์และอื่นๆ ที่เขา้ประเภทรายจา่ยนี ้

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



ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้สิน้                             14,047,033        บาท จ่ายจากรายไดจ้ัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป แยกเป็น

งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา รวม 14,047,033 บาท
งบบุคลากร รวม -              บาท
งบด าเนินการ รวม 5,051,033   บาท
ค่าใช้สอย รวม 503,000      บาท
  - รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ จ านวน 90,000         บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการต่างๆ  เช่น  ค่าเยบ็หนังสือ
หรือเขา้ปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าตักส่ิงปฏิกลู ค่าระวาง ค่ารับวารสาร
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าเบีย้ประกนั ค่าถา่ยเอกสาร
ค่าใช้จา่ยในการด าเนินคดีทางศาล ค่าจา้งเหมาบริการอื่นๆ ค่าติดต้ังซ่อมแซมไฟฟูา 
ค่าติดต้ังซ่อมแซมประปา ค่าติดต้ังโทรศัพท์ ค่าประกนัภัยยานพาหนะและขนส่ง 
ค่าจา้งเหมาแรงงานบุคคลภายนอกมาท างานกรณีที่เทศบาลไม่สามารถ
ด าเนินการเองได้ และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่เขา้ลักษณะรายจา่ยประเภทนี ้

  - รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย รวม 413,000      บาท
หมวดอ่ืน (03)

1. ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 10,000         บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณา- 
จกัร ของพนักงานและลูกจา้ง ส าหรับเป็นค่าเบีย้เล้ียงการเดินทาง 
ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พักในการอบรมสัมมนา ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล 
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา และค่าใช้จา่ยอื่นๆ 
ที่เขา้ลักษณะรายจา่ยประเภทนี ้

2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จ านวน 308,000       บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าอาหารกลางวันศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลพิมาย 
ในอตัรามือ้ละ 20 บาท จ านวน 55 คน 280 วัน 
(จดัสรรตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0893.3/ว 3149
ลงวันที่ 5 มิถนุายน 2558 เร่ืองซักซ้อมแนวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ย
รองรับเงินอดุหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ 2559

เทศบาลต าบลพิมาย
อ าเภอพิมาย จังหวดันครราชสีมา

แผนงานการศึกษา



๓. โครงการปฐมนิเทศเดก็นักเรียนศูนยพั์ฒนาเดก็เล็กเทศบาล จ านวน 5,000           บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดักจิกรรมของโครงการฯ เช่น ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม
ค่ารับรอง ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าจา้งเหมาบริการ  ค่าจดันิทรรศการ ส่ิงพิมพ์
วัสดุอปุกรณ์ ค่าของขวัญหรือของรางวัลและค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่จ าเป็น   

๔. โครงการเยี่ยมบ้านเดก็นักเรียนศูนยพั์ฒนาเดก็เล็กเทศบาลต าบลพิมาย จ านวน 5,000           บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดักจิกรรมของโครงการฯ เช่น ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม
ค่ารับรอง ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าจา้งเหมาบริการ  ค่าจดันิทรรศการ ส่ิงพิมพ์
วัสดุอปุกรณ์ ค่าของขวัญหรือของรางวัลและค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่จ าเป็น   

5. โครงการไหวค้รูศูนยพั์ฒนาเดก็เล็กเทศบาล จ านวน 5,000           บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดักจิกรรมของโครงการฯ เช่น ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม
ค่ารับรอง ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าจา้งเหมาบริการ  ค่าจดันิทรรศการ ส่ิงพิมพ์
วัสดุอปุกรณ์ ค่าของขวัญหรือของรางวัลและค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่จ าเป็น   

6. โครงการศึกษาดงูานเดก็นักเรียนศูนยพั์ฒนาเดก็เล็กเทศบาล จ านวน 30,000         บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดักจิกรรมของโครงการฯ เช่น ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม
ค่ารับรอง ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าจา้งเหมาบริการ  ค่าจดันิทรรศการ ส่ิงพิมพ์
วัสดุอปุกรณ์ ค่าของขวัญหรือของรางวัลและค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่จ าเป็น   

7. โครงการปัจฉิมนิเทศรับบัณฑิตน้อยศูนยพั์ฒนาเดก็เล็ก จ านวน 10,000         บาท
เทศบาลต าบลพิมาย
เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดักจิกรรมของโครงการฯ เช่น ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม
ค่ารับรอง ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าจา้งเหมาบริการ  ค่าจดันิทรรศการ ส่ิงพิมพ์
วัสดุอปุกรณ์ ค่าของขวัญหรือของรางวัลและค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่จ าเป็น   

8. โครงการพัฒนามาตรฐานศูนยเ์ดก็เล็ก จ านวน 10,000         บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดักจิกรรมของโครงการฯ เช่น ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม
ค่ารับรอง ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าจา้งเหมาบริการ  ค่าจดันิทรรศการ ส่ิงพิมพ์
วัสดุอปุกรณ์ ค่าของขวัญหรือของรางวัลและค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่จ าเป็น   

9. โครงการส่งเสริมพัฒนาการและเตรียมความพร้อมของ จ านวน 20,000         บาท
เดก็ก่อนปฐมวยั ทัง้ 4 ดา้น
เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดักจิกรรมของโครงการฯ เช่น ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม
ค่ารับรอง ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าจา้งเหมาบริการ  ค่าจดันิทรรศการ ส่ิงพิมพ์
วัสดุอปุกรณ์ ค่าของขวัญหรือของรางวัลและค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่จ าเป็น   



10. โครงการประกันคุณภาพภายในศูนยพั์ฒนาเดก็เล็กเทศบาล จ านวน 10,000         บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดักจิกรรมของโครงการฯ เช่น ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม
ค่ารับรอง ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าจา้งเหมาบริการ  ค่าจดันิทรรศการ ส่ิงพิมพ์
วัสดุอปุกรณ์ ค่าของขวัญหรือของรางวัลและค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่จ าเป็น   

ค่าวสัดุ รวม 4,488,033   บาท
  - วสัดสุ านักงาน จ านวน 15,000         บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าส่ิงของ เคร่ืองเขยีน แบบพิมพ์ วัสดุส านักงาน
ต่างๆ เช่น หมึกโรเนียว กระดาษ ปากกาและอื่นๆ ที่เขา้
ประเภทรายจา่ยนี ้ 

 - วสัดงุานบ้านงานครัว จ านวน 20,000         บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น น้ ายาท าความสะอาด
ไม้กวาด ไม้ถพูื้น น้ ายาดับกล่ิน กระดาษช าระ สบู ่และค่าใช้จา่ย
อื่นๆ ที่เขา้ลักษณะรายจา่ยประเภทนี ้

 - วสัดกุ่อสร้าง จ านวน 20,000         บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุกอ่สร้าง เช่น ไม้ สี ทินเนอร์ กอ๊กน้ า บานพับ
กลอนประตู โซ่ กญุแจ กระเบือ้ง ตะปู และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่เขา้
ลักษณะรายจา่ยประเภทนี ้

 - วสัดคุอมพิวเตอร์ จ านวน 10,000         บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ 
แผ่นกรองแสง  ผงหมึกเคร่ืองพิมพ์  แผ่นบันทึกขอ้มูล และ
ค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่เขา้ลักษณะรายจา่ยประเภทนี้

 - อาหารเสริม (นมโรงเรียน) จ านวน 4,423,033   บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าอาหารเสริม(นม)จดัสรรให้เด็กเล็ก-ป.6 (ขอ้มูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.58)
 - ศูนยพั์ฒนาเดก็เล็กเทศบาล จ านวน 55 คน x 7.37 บาท x 280 วนั จ านวน 113,498       บาท
 - โรงเรียนกุลโน จ านวน 953 คน x 7.37 บาท x 260 วนั จ านวน 1,826,139    บาท
 - โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย  จ านวน 2,483,396    บาท
   จ านวน 1,296 คน x 7.37 บาท x 260 วนั
(จดัสรรตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0893.3/ว 3149
ลงวันที่ 5 มิถนุายน 2558 เร่ืองซักซ้อมแนวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ย
รองรับเงินอดุหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559)

ค่าสาธารณปูโภค รวม 60,000        บาท
  - ค่าไฟฟูา จ านวน 40,000         บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่ากระแสไฟฟูาของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลพิมาย .



  - ค่าน้ าประปา จ านวน 10,000         บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าน้ าประปาของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลพิมาย

  - ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 10,000         บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการและค่าใช้จา่ย
อื่นๆ ที่เขา้ลักษณะรายจา่ยประเภทนี ้

งบลงทุน รวม -              บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม -              บาท
ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง รวม -              บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 8,996,000   บาท
เงินอุดหนุน รวม 8,996,000   บาท
  - เงินอุดหนุนส่วนราชการ เอกชน หรือกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ รวม 8,996,000   บาท

เพื่อจา่ยเป็นเงินช่วยเหลืออดุหนุนหน่วยงานของรัฐ  หรือเอกชน
หรือหน่วยงาน ในกจิกรรมอนัเป็นสาธารณประโยชน์  ซ่ึงเป็น
กจิกรรมที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของเทศบาล  และเทศบาลมิได้
ด าเนินการเองตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที่ มท
0808.2/ว 2550 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 และหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   ด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/
ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553
1. อุดหนุนอาหารกลางวนัโรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัย จ านวน 5,184,000    บาท
เพื่ออดุหนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน จ านวน 1,321 คน  
อตัรามือ้ละ 20 บาท  200  วัน จดัสรร 100 % 
ของจ านวนนักเรียนอนุบาล - ป.6 
(จดัสรรตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0893.3/ว 3149 
ลงวันที่ 5 มิถนุายน 2558 เร่ืองซักซ้อมแนวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ย
รองรับเงินอดุหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559)

๒. อุดหนุนอาหารกลางวนัโรงเรียนกุลโน จ านวน 3,812,000    บาท
เพื่ออดุหนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน จ านวน 957 คน  
อตัรามือ้ละ 20 บาท  200  วัน จดัสรร 100 % 
ของจ านวนนักเรียนอนุบาล - ป.6 
(จดัสรรตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0893.3/ว 3149 
ลงวันที่ 5 มิถนุายน 2558 เร่ืองซักซ้อมแนวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ย
รองรับเงินอดุหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559)

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



ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้สิน้                             575,000         บาท จ่ายจากรายไดจ้ัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป แยกเป็น

งานศึกษาไม่ก าหนดระดบั รวม 575,000   บาท
งบบุคลากร รวม -           บาท
งบด าเนินการ รวม 575,000   บาท
ค่าใช้สอย รวม 575,000   บาท
  - รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย รวม 575,000   บาท
หมวดอ่ืน

1. โครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการส าหรับเดก็และเยาวชน จ านวน 110,000    บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดักจิกรรมของโครงการฯ เช่น ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม ค่ารับรอง ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าจา้งเหมาบริการ  ค่าส่ิงพิมพ์
วัสดุอปุกรณ์ ค่าเช่าสถานที่ ค่าของขวัญหรือของรางวัลและค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่จ าเป็น   

2. โครงการอบรมพัฒนาทักษะดนตรีและการแสดงอิสาน จ านวน 60,000      บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดักจิกรรมฝึกอบรมของโครงการฯ เช่น ค่าตอบแทน
ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม ค่ารับรอง ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าจา้งเหมาบริการ  ค่าส่ิงพิมพ์
วัสดุอปุกรณ์ ค่าของขวัญหรือของรางวัลและค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่จ าเป็น   

3. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ส าหรับเดก็และเยาวชน จ านวน 120,000    บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดักจิกรรมฝึกอบรมของโครงการฯ เช่น ค่าตอบแทน
ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม ค่ารับรอง ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าจา้งเหมาบริการ  ค่าส่ิงพิมพ์
วัสดุอปุกรณ์ ค่าของขวัญหรือของรางวัลและค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่จ าเป็น   

4. โครงการส่งเสริมและสร้างนิสัยรักการอ่าน จ านวน 100,000    บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดักจิกรรมของโครงการฯ เช่น ค่าตอบแทน
ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม ค่ารับรอง ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าจา้งเหมาบริการ  ค่าส่ิงพิมพ์
วัสดุอปุกรณ์ ค่าของขวัญหรือของรางวัลและค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่จ าเป็น   

5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการท างาน/อาชีพ จ านวน 60,000      บาท
ส าหรับเดก็และเยาวชน
เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดักจิกรรมฝึกอบรมของโครงการฯ เช่น ค่าตอบแทน
ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม ค่ารับรอง ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าจา้งเหมาบริการ  ค่าส่ิงพิมพ์
วัสดุอปุกรณ์ ค่าของขวัญหรือของรางวัลและค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่จ าเป็น   

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ 2559

เทศบาลต าบลพิมาย
อ าเภอพิมาย จังหวดันครราชสีมา

แผนงานการศึกษา



6. โครงการเยาวชนพิมายรวมพลังขจัดภัย ห่างไกลยาเสพตดิ จ านวน 75,000      บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดักจิกรรมฝึกอบรมของโครงการฯ เช่น ค่าตอบแทน
ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม ค่ารับรอง ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าจา้งเหมาบริการ  ค่าส่ิงพิมพ์
วัสดุอปุกรณ์ ค่าของขวัญหรือของรางวัลและค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่จ าเป็น   

7. โครงการจัดตัง้สภาเดก็และเยาวชนเทศบาลต าบลพิมาย จ านวน 50,000      บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดักจิกรรมฝึกอบรมของโครงการฯ เช่น ค่าตอบแทน
ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม ค่ารับรอง ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าจา้งเหมาบริการ  ค่าส่ิงพิมพ์
วัสดุอปุกรณ์ ค่าของขวัญหรือของรางวัลและค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่จ าเป็น   

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



ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้สิน้                             1,446,520         บาท จ่ายจากรายไดจ้ัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป แยกเป็น

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสาธารณสุข รวม 1,446,520  บาท
งบบุคลากร รวม 1,106,520  บาท
เงินเดอืน (ฝุายประจ า) รวม 1,106,520  บาท
  - เงินเดอืนพนักงาน จ านวน 893,760     บาท

เพื่อจา่ยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี
แกพ่นักงานส่วนท้องถิ่น

 - เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000       บาท
เพื่อจา่ยเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว หรือเงินตอบแทนนอกเหนือ
จากค่าตอบแทนพนักงานจา้ง และเงินเพิ่มอื่นๆ ที่เขา้ลักษณะ
รายจา่ยประเภทนี ้

 - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 170,760     บาท
เพื่อจา่ยเป็นเงินค่าตอบแทนให้แกพ่นักงานจา้ง รวมทั้งเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนของพนักงานจา้ง

งบด าเนินงาน รวม 340,000     บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000         บาท
 - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 5,000         บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาลและลูกจา้งประจ า 
ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 100,000     บาท
  - รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ จ านวน 40,000       บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการต่างๆ  เช่น  ค่าเยบ็หนังสือ
หรือเขา้ปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าตักส่ิงปฏิกลู ค่าระวาง ค่ารับวารสาร
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าเบีย้ประกนั ค่าถา่ยเอกสาร
ค่าใช้จา่ยในการด าเนินคดีทางศาล ค่าจา้งเหมาบริการอื่นๆ ค่าติดต้ังไฟฟูา 
ค่าติดต้ังประปา ค่าติดต้ังโทรศัพท์ ค่าประกนัภัยยานพาหนะและขนส่ง 
ค่าจา้งเหมาแรงงานบุคคลภายนอกมาท างานกรณีที่เทศบาลไม่สามารถ
ด าเนินการเองได้และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่เขา้ลักษณะรายจา่ยประเภทนี ้ 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ 2559

เทศบาลต าบลพิมาย
อ าเภอพิมาย จังหวดันครราชสีมา

แผนงานสาธารณสุข



  - รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน (03) รวม 30,000       บาท
1. ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 30,000       บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจกัร
ของพนักงานและลูกจา้ง ส าหรับเป็นค่าเบีย้เล้ียงการเดินทางไปราชการ 
ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พักในการอบรมสัมมนา ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล 
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา และค่าใช้จา่ยอื่นๆ 
ที่เขา้ลักษณะรายจา่ยประเภทนี ้

 - รายจ่ายเพ่ือบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยส์ิน รวม 30,000       บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นของเทศบาล เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ได้แก ่ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์อื่นๆ ซ่ึงเป็นทรัพยสิ์นของทางราชการ 

ค่าวสัดุ รวม 155,000     บาท
  - วสัดสุ านักงาน จ านวน 35,000       บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่า ส่ิงของ เคร่ืองเขยีน แบบพิมพ์ วัสดุส านักงานต่างๆ
เช่น หมึกโรเนียว กระดาษ ปากกา และอื่นๆที่เขา้ประเภทรายจา่ยนี ้

  - วสัดไุฟฟูาและวทิยุ จ านวน 10,000       บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุอปุกรณ์ไฟฟูา เช่น ปล๊ักไฟฟูา สายไฟ ตลับแยก
สายไฟ หลอดไฟฟูา และอื่นๆที่เขา้ประเภทรายจา่ยนี ้

   - วสัดยุานพาหนะและขนส่ง จ านวน 15,000       บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุอปุกรณ์และอะไหล่ต่างๆ ของยานพาหนะ เช่น
ยางนอก ยางใน แบตเตอร่ี ไส้กรอง น้ ามัน ไส้กรองอากาศ และอื่นๆ
ที่เขา้ประเภทรายจา่ยนี ้

  - วสัดเุชือ้เพลิงและหล่อลืน่ จ านวน 50,000       บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ ามันดีเซล 
น้ าเบนซิน น้ ามันเคร่ือง และอื่นๆ ที่เขา้ประเภทรายจา่ยนี ้

 - วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000         บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น ฟิล์มถา่ยรูป 
พู่กนัสี กระดาษโปสเตอร์ วีดีโอเทป ตลับเทป และค่าใช้จา่ย
อื่นๆ ที่เขา้ลักษณะรายจา่ยประเภทนี้



  - วสัดคุอมพิวเตอร์ จ านวน 40,000       บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หัวพิมพ์หรือแบบพิมพ์ 
แผ่นกรองแสง ผงหมึกเคร่ืองพิมพ์ แผ่นบันทึกขอ้มูล แปูนพิมพ์
และอื่นๆ ที่เขา้ประเภทรายจา่ยนี้

ค่าสาธารณปูโภค รวม 80,000       บาท
 - ค่าไฟฟูา จ านวน 60,000       บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่ากระแสไฟฟูา ของศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาลต าบลพิมาย

 - ค่าน้ าประปา จ านวน 10,000       บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าน้ าประปา ของศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาลต าบลพิมาย

 - ค่าบริการโทรศัพท์  จ านวน 10,000       บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการและค่าใช้จา่ย
อื่นๆ ที่เขา้ลักษณะรายจา่ยประเภทนี ้

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



ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้สิน้                             บาท จ่ายจากรายไดจ้ัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป แยกเป็น

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน รวม 2,574,840  บาท
งบบุคลากร รวม 864,840     บาท
เงินเดอืน (ฝุายประจ า) รวม 864,840     บาท
  - เงินเดอืนพนักงาน จ านวน 291,240     บาท

เพื่อจา่ยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี
แกพ่นักงานส่วนท้องถิ่น

 - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 573,600     บาท
เพื่อจา่ยเป็นเงินค่าตอบแทนให้แกพ่นักงานจา้ง รวมทั้งเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนของพนักงานจา้ง

งบด าเนินงาน รวม 1,485,000  บาท
ค่าตอบแทน รวม 15,000       บาท
  - ค่าตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000       บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้พนักงาน 
เทศบาลและพนักงานจา้งที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีที่มีงาน
เร่งด่วนและมีค าส่ังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

  - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 5,000         บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาลและลูกจา้งประจ า
ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 1,460,000  บาท
  - รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ จ านวน 720,000     บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการต่างๆ  เช่น  ค่าเยบ็หนังสือ
หรือเขา้ปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าตักส่ิงปฏิกลู ค่าระวาง ค่ารับวารสาร
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าเบีย้ประกนั ค่าถา่ยเอกสาร
ค่าใช้จา่ยในการด าเนินคดีทางศาล ค่าจา้งเหมาบริการอื่นๆ ค่าติดต้ังซ่อมแซมไฟฟูา 
ค่าติดต้ังซ่อมแซมประปา ค่าติดต้ังโทรศัพท์ ค่าประกนัภัยยานพาหนะและขนส่ง 
ค่าจา้งเหมาแรงงานบุคคลภายนอกมาท างานกรณีที่เทศบาลไม่สามารถ
ด าเนินการเองได้ เช่น งานรักษาความสะอาดถนน งานก าจดัขยะมูลฝอย  
และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่เขา้ลักษณะรายจา่ยประเภทนี ้

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ 2559

เทศบาลต าบลพิมาย
อ าเภอพิมาย จังหวดันครราชสีมา

2,574,840        

แผนงานสาธารณสุข



  - รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน (03) จ านวน 740,000     บาท
1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติผู้สูงอายุ จ านวน 400,000     บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินกจิกรรมตามโครงการฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอาย ุเช่น ค่าใช้จา่ยเกี่ยวกบัการจดัการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา
ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน 
ค่าจา้งเหมาบริการ ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าตอบแทน ค่าพาหนะ
และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่จ าเป็น 

2. โครงการอบรมฟ้ืนฟูความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าชุมชน(อสม.) จ านวน 300,000     บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินกจิกรรมตามโครงการฯ ของ อสม.
เช่น ค่าใช้จา่ยเกี่ยวกบัการจดัการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ค่าจา้งเหมาบริการ 
ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าตอบแทน ค่าพาหนะและค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่จ าเป็น 

๓. โครงการจัดกิจกรรมวนัผู้สูงอายุ จ านวน 30,000       บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยเกี่ยวกบัโครงการฯ เช่น ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม
ค่าตอบแทน ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าจา้งเหมาบริการ ค่าเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง  

 - รายจ่ายเพ่ือบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยส์ิน จ านวน 10,000       บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นของเทศบาล เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ได้แก ่ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์อื่นๆ ซ่ึงเป็นทรัพยสิ์นของทางราชการ 

  - วสัดวุทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 10,000       บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์เช่น เวชภัณฑ์ 
น้ ายาฆ่าเชื้อโรค และอื่นๆ ที่เขา้ประเภทรายจา่ยนี้

งบเงินอุดหนุน รวม 225,000     บาท
เงินอุดหนุน รวม 225,000     บาท
  - เงินอุดหนุนส่วนราชการ เอกชน หรือกิจการอันเป็นสาธารณ จ านวน 225,000     บาท
ประโยชน์

1. อุดหนุน อสม.(ชุมชนละ 15,000 บาท) จ านวน 225,000     บาท
เพื่อส าหรับสนับสนุนเป็นค่าด าเนินงาน ของ อสม.ในชุมชน โดยอดุหนุน

ให้ชุมชนละ 15,000 บาท เพื่อการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน

ใน 3 กลุ่มกจิกรรม คือการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข,

การแกไ้ขปัญหาสาธารณสุขในเร่ืองต่างๆ และการจดับริการ

สุขภาพเบือ้งต้นในศูนยส์าธารณสุขมูลฐานชุมชน(ศสมช.)

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



ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้สิน้                             528,560         บาท จ่ายจากรายไดจ้ัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป แยกเป็น

งานศูนยบ์ริการสาธารณสุข รวม 528,560    บาท
งบบุคลากร รวม 358,560    บาท
เงินเดอืน (ฝุายประจ า) รวม 358,560    บาท
  - เงินเดอืนพนักงาน จ านวน 346,560     บาท

เพื่อจา่ยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี
แกพ่นักงานส่วนท้องถิ่น

  - เงินเพ่ิมตา่งๆ ของพนักงาน จ านวน 12,000       บาท
เพื่อจา่ยเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว หรือเงินตอบแทนนอกเหนือ
จากเงินเดือน เงินตอบแทนพิเศษส าหรับพนักงานผู้ได้รับเงินเดือน
ถงัขั้นสูงสุดของอนัดับ และเงินปรับเพิ่มตามวุฒิหรือเงินเพิ่มอื่นๆ 
ที่เขา้ลักษณะรายจา่ยประเภทนี้

งบด าเนินงาน รวม 170,000    บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000      บาท
  - ค่าตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000       บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าอาหารท าการนอกเวลา ให้พนักงานเทศบาลและ
ลูกจา้งที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณี ที่มีงานเร่งด่วน  
และมีค าส่ังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

  - ค่าเช่าบ้าน จ านวน 30,000       บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก ่พนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิเบิก
ค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 80,000      บาท
  - รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ จ านวน 50,000       บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการต่างๆ  เช่น  ค่าเยบ็หนังสือ
หรือเขา้ปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าตักส่ิงปฏิกลู ค่าระวาง ค่ารับวารสาร
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าเบีย้ประกนั ค่าถา่ยเอกสาร
ค่าใช้จา่ยในการด าเนินคดีทางศาล ค่าจา้งเหมาบริการอื่นๆ ค่าติดต้ังไฟฟูา 
ค่าติดต้ังประปา ค่าติดต้ังโทรศัพท์ ค่าประกนัภัยยานพาหนะและขนส่ง 
ค่าจา้งเหมาแรงงานบุคคลภายนอกมาท างานกรณีที่เทศบาลไม่สามารถ
ด าเนินการเองได้และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่เขา้ลักษณะรายจา่ยประเภทนี ้ 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ 2559

เทศบาลต าบลพิมาย
อ าเภอพิมาย จังหวดันครราชสีมา

แผนงานสาธารณสุข



 - รายจ่ายเพ่ือบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยส์ิน รวม 30,000      บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นของเทศบาล เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ได้แก ่ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์อื่นๆ ซ่ึงเป็นทรัพยสิ์นของทางราชการ 

ค่าวสัดุ รวม 50,000      บาท
  - วสัดงุานบ้านงานครัว จ านวน 20,000       บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น น้ ายาท าความสะอาด 
ไม้กวาด ไม้ถพูื้น น้ ายาดับกล่ิน กระดาษช าระ สบู ่และอื่นๆ ที่
เขา้ประเภทรายจา่ยนี ้

  - วสัดกุ่อสร้าง จ านวน 10,000       บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุกอ่สร้าง เช่น ไม้ สี ทินเนอร์ กอ๊กน้ า บานพับ 
กลอนประตู โซ่ กญุแจ กระเบือ้ง ตะปู และอื่นๆ ที่เขา้ประเภท
รายจา่ยนี ้

  - วสัดวุทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 20,000       บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์เช่น เวชภัณฑ์ 
น้ ายาฆ่าเชื้อโรค และอื่นๆ ที่เขา้ประเภทรายจา่ยนี้

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



ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้สิน้                             บาท จ่ายจากรายไดจ้ัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป แยกเป็น

งานสวสัดกิารสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 110,000   บาท
งบด าเนินงาน รวม 110,000   บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000   บาท
  - รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน (03) รวม 90,000     บาท

1. โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้ยากไร้และช่วยเหลือผู้ดอ้ยโอกาส จ านวน 30,000      บาท
เพื่อจดัซ้ือเคร่ืองอปุโภค บริโภคตามความจ าเป็น เพื่อมอบให้แกผู้่ยากไร้

ผู้ด้อยโอกาส และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งที่สามารถเบิกได้ตามระเบียบฯ

2. โครงการสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ประสบภัย จ านวน 50,000      บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดัซ้ือเคร่ืองอปุโภคบริโภคสงเคราะห์ช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัย เช่น อทุกภัย อคัคีภัย วาตภัย ในพื้นที่เขตเทศบาลต าบลพิมาย 

และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่จ าเป็น

3. โครงการจัดท าทะเบียนประวตัผู้ิมีสิทธิรับเงินเบีย้ยงัชีพเขตเทศบาล จ านวน 10,000      บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยส าหรับการจดัท าขอ้มูลทะเบียนประวัติผู้มีสิทธิรับเงินเบีย้ยงัชีพ 

เช่น ค่าวัสดุอปุกรณ์ จดัท าป้ายไวนิลและค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่จ าเป็น

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000     บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000     บาท
  - เงินอุดหนุนส่วนราชการ เอกชน หรือกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ รวม 20,000     บาท

1. อุดหนุนส านักงานเหล่ากาชาดจังหวดันครราชสีมา จ านวน 20,000      บาท
เพื่อจา่ยเป็นเงินสนับสนุนกจิกรรมสาธารณกศุล  และให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนตามภารกจิของเหล่ากาชาดฯ   ซ่ึงเป็นกจิกรรมที่อยู่ในอ านาจ
อ านาจ หน้าที่ของเทศบาล และเทศบาลมิได้ด าเนินการเอง  

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

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ 2559

เทศบาลต าบลพิมาย
อ าเภอพิมาย จังหวดันครราชสีมา

110,000               

แผนงานสังคมสงเคราะห์





ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้สิน้                             บาท จ่ายจากรายไดจ้ัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป แยกเป็น

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน รวม 3,930,680   บาท
งบบุคลากร รวม 3,760,680   บาท
เงินเดอืน (ฝุายประจ า) รวม 3,760,680   บาท
  - เงินเดอืนพนักงาน จ านวน 1,346,160   บาท

เพื่อจา่ยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี
แกพ่นักงานส่วนท้องถิ่น

  - เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000        บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานเทศบาล ต าแหน่ง
นักบริหารงานช่างระดับ 7 จ านวน 1 อัตรา 

 - ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 196,080      บาท
เพื่อจา่ยเป็นเงินค่าจา้งพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจา้งประจ า
ให้แกลู่กจา้งประจ า 

 - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 2,069,640   บาท
เพื่อจา่ยเป็นเงินค่าตอบแทนให้แกพ่นักงานจา้ง รวมทั้งเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนของพนักงานจา้ง

 - เงินเพ่ิมตา่งๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 106,800      บาท
เพื่อจา่ยเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว หรือเงินตอบแทนนอกเหนือ
จากค่าตอบแทนพนักงานจา้ง และเงินเพิ่มอื่นๆ ที่เขา้ลักษณะ
รายจา่ยประเภทนี ้

งบด าเนินงาน รวม 170,000      บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000        บาท
  - ค่าเช่าบ้าน จ านวน 50,000        บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก ่พนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้
ตามระเบียบฯ 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ 2559

เทศบาลต าบลพิมาย
อ าเภอพิมาย จังหวดันครราชสีมา

3,930,680       

แผนงานเคหะและชุมชน



ค่าใช้สอย รวม 75,000        บาท
  - รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ จ านวน 30,000        บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการต่างๆ  เช่น  ค่าเยบ็หนังสือ
หรือเขา้ปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าตักส่ิงปฏิกลู ค่าระวาง ค่ารับวารสาร
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าเบีย้ประกนั ค่าถา่ยเอกสาร
ค่าใช้จา่ยในการด าเนินคดีทางศาล ค่าจา้งเหมาบริการอื่นๆ ค่าติดต้ังไฟฟูา 
ค่าติดต้ังประปา ค่าติดต้ังโทรศัพท์ ค่าประกนัภัยยานพาหนะและขนส่ง 
ค่าจา้งเหมาแรงงานบุคคลภายนอกมาท างานกรณีที่เทศบาลไม่สามารถ
ด าเนินการเองได้และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่เขา้ลักษณะรายจา่ยประเภทนี ้ 

  - รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน (03) จ านวน 25,000        บาท
1. ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 25,000        บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจกัร 
ของพนักงานและลูกจา้ง ส าหรับเป็นค่าเบีย้เล้ียงการเดินทางไปราชการ 
ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พักในการอบรมสัมมนา ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล 
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา และค่าใช้จา่ยอื่นๆ 
ที่เขา้ลักษณะรายจา่ยประเภทนี ้

  - รายจ่ายเพ่ือบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยส์ิน จ านวน 20,000        บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นของเทศบาล เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ได้แก ่ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์อื่นๆ ซ่ึงเป็นทรัพยสิ์นของทางราชการ 

ค่าวสัดุ รวม 45,000        บาท
  - วสัดสุ านักงาน จ านวน 20,000        บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าส่ิงของ เคร่ืองเขยีน แบบพิมพ์ วัสดุส านักงานต่างๆ 
เช่น หมึกโรเนียว กระดาษ ปากกา และอื่นๆ ที่เขา้ประเภทรายจา่ยนี ้

  - วสัดงุานบ้านงานครัว จ านวน 5,000          บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แกว้ จาน ชาม  
กระดาษช าระ น้ ายาล้างจาน และอื่นๆ ที่เขา้ประเภทรายจา่ยนี้

  - วสัดคุอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000        บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ 
แผ่นกรองแสง ผงหมึกเคร่ืองพิมพ์ แผ่นบันทึกขอ้มูล แปูนพิมพ์ 
และอื่นๆ ที่เขา้ประเภทรายจา่ยนี ้

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



ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้สิน้                             8,063,300        บาท จ่ายจากรายไดจ้ัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป แยกเป็น

งานไฟฟูาถนน รวม 8,063,300   บาท
งบบุคลากร รวม 349,200      บาท
เงินเดอืน (ฝุายประจ า) รวม 349,200      บาท
 - ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 229,200      บาท

เพื่อจา่ยเป็นเงินค่าจา้งพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจา้งประจ า
ให้แกลู่กจา้งประจ า 

 - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 120,000      บาท
เพื่อจา่ยเป็นเงินค่าตอบแทนให้แกพ่นักงานจา้ง รวมทั้งเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนของพนักงานจา้ง

งบด าเนินงาน รวม 1,249,100   บาท
ค่าตอบแทน รวม 15,000        บาท
  - ค่าตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000          บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้พนักงาน 
เทศบาลและพนักงานจา้งที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีที่มีงาน
เร่งด่วนและมีค าส่ังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

  - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 10,000        บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาลและลูกจา้งประจ า
ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 640,000      บาท
  - รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ จ านวน 390,000      บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการต่างๆ  เช่น  ค่าเยบ็หนังสือ
หรือเขา้ปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าตักส่ิงปฏิกลู ค่าระวาง ค่ารับวารสาร
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าเบีย้ประกนั ค่าถา่ยเอกสาร
ค่าใช้จา่ยในการด าเนินคดีทางศาล ค่าจา้งเหมาบริการอื่นๆ ค่าติดต้ังซ่อมแซมไฟฟูา 
ค่าติดต้ังซ่อมแซมประปา ค่าติดต้ังโทรศัพท์ ค่าประกนัภัยยานพาหนะและขนส่ง 
ค่าจา้งเหมาแรงงานบุคคลภายนอกมาท างานกรณีที่เทศบาลไม่สามารถ
ด าเนินการเองได้ เช่น งานซ่อมบ ารุงรักษาไฟฟูาสาธารณะในเขตเทศบาล  
และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่เขา้ลักษณะรายจา่ยประเภทนี ้

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ 2559

เทศบาลต าบลพิมาย
อ าเภอพิมาย จังหวดันครราชสีมา

แผนงานเคหะชุมชน



  - รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน (03) รวม 250,000      บาท
1. ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 50,000        บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจกัร
ของพนักงานและลูกจา้ง ส าหรับเป็นค่าเบีย้เล้ียงการเดินทางไปราชการ
ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จา่ยอื่นๆที่เขา้ลักษณะ
รายจา่ยประเภทนี้

2.โครงการขุดลอก คูคลอง ลอกผักตบชวา วชัพืชในแหลงน้ า จ านวน 100,000      บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินกจิกรรมตามโครงการ เช่น ค่าวัสดุ อปุกรณ์
ค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่จ าเป็น

  - รายจ่ายเพ่ือบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยส์ิน จ านวน 100,000      บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นของเทศบาล เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ได้แก ่ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์อื่นๆ ซ่ึงเป็นทรัพยสิ์นของทางราชการ 

ค่าวสัดุ รวม 544,100      บาท
  - วสัดไุฟฟูาและวทิยุ จ านวน 150,000      บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุอปุกรณ์ไฟฟูา เช่น ปล๊ักไฟฟูา สายไฟ
ตลับแยกสายไฟ หลอดไฟฟูา และอื่นๆที่เขา้ประเภทรายจา่ยนี ้

  - วสัดกุ่อสร้าง จ านวน 254,100      บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุกอ่สร้าง เช่น ไม้ สี ทินเนอร์ กอ๊กน้ า 
บานพับ กลอนประตู โซ่ กญุแจ กระเบือ้ง ตะปู ปูน ทรายเหล็ก 
และอื่นๆ ที่เขา้ประเภทรายจา่ยนี้

  - วสัดยุานพาหนะและขนส่ง จ านวน 20,000        บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุอปุกรณ์และอะไหล่ต่างๆ ของยานพาหนะ 
เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอร่ี ไส้กรอง น้ ามัน ไส้กรองอากาศ 
และอื่นๆ ที่เขา้ประเภทรายจา่ยนี ้

  - วสัดเุชือ้เพลิงและหล่อลืน่ จ านวน 120,000      บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ ามันดีเซล 
น้ ามันเบนซิน น้ ามันเคร่ือง และอื่นๆ ที่เขา้ประเภทรายจา่ยนี ้



ค่าสาธารณปูโภค รวม 50,000        บาท
  - ค่าไฟฟูา จ านวน 30,000        บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่ากระแสไฟฟูาโรงเกบ็พัสดุกองช่าง(สระเพลง) 
และสถานที่ปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง

  - ค่าน้ าประปา จ านวน 20,000        บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าน้ าประปาของโรงเกบ็พัสดุกองช่าง(สระเพลง) 
และสถานที่ปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง 

งบลงทุน รวม 6,265,000   บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,100        บาท
  - ครุภัณฑ์โรงงาน รวม 15,600        บาท
    1. สวา่นโรตารี  จ านวน ๑ เครื่อง รวม 15,600        บาท

เพื่อจดัซ้ือสว่านโรตารี  จ านวน  1 เคร่ือง 
(รายละเอยีดและราคาจดัซ้ือตามท้องตลาด)

  - ครุภัณฑ์การเกษตร รวม 8,500          บาท
    1. เครื่องปัม๊น้ า  จ านวน ๑ เครื่อง รวม 8,500          บาท

เพื่อจดัซ้ือเคร่ืองปัม๊น้ า ขนาด 2 นิว้ จ านวน 1 เคร่ือง
(รายละเอยีดและราคาจดัซ้ือตามท้องตลาด)

  - ครุภัณฑ์อ่ืนๆ รวม 6,000          บาท
    1. คีมตดัเหล็กขนาดใหญ ่จ านวน ๑ อัน รวม 6,000          บาท

เพื่อจดัซ้ือคีมตัดเหล็กขนาดใหญ่ จ านวน 1 อนั
(รายละเอยีดและราคาจดัซ้ือตามท้องตลาด)

ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง รวม 6,234,900   บาท
  - ค่าก่อสร้างสิง่สาธารณปูโภค

1. โครงการตดิตัง้ราวเหล็กลูกฟูกกันรถ(Still beam guaed rail) จ านวน 92,000        บาท
ถนนไทรทอง
เพื่อติดต้ังราวเหล็กกนัรถ ตามแบบมาตรฐานพร้อมอปุกรณ์ ยาวรวม 46 เมตร
(รายละเอยีดตามแบบที่เทศบาลก าหนด แบบเลขที่ ท.พม.1/2559)

2. โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนสระศรีโบราณ จ านวน 13,200        บาท
ถนนสุริยาอัสดง (ซอยประตหูิน)
เพื่อขยายผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 24 ตารางเมตร
(รายละเอยีดตามแบบที่เทศบาลก าหนด แบบเลขที่ ท.พม.2/2559)



3. โครงการปรบัปรงุผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรตี ถนนรุง่อรณุ จ านวน 675,000      บาท
เพื่อปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต กว้าง 6 เมตร ยาว 250 เมตร
หนา 0.05  เมตร  พื้นที่ไม่น้อยกว่า  1,500 ตารางเมตร
(รายละเอยีดตามแบบที่เทศบาลก าหนด แบบเลขที่ ท.พม.3/2559)

4. โครงการวางท่อระบายน้ า ถนนพิบลูรตัน์ฝ่ังทิศตะวันออก จ านวน 874,800      บาท
    (จากบา้นนายโต้ง - สระเพลง)
เพื่อวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.60 เมตร
พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.ยาว 380 เมตร
(รายละเอยีดตามแบบที่เทศบาลก าหนด แบบเลขที่ ท.พม.4/2559)

5. โครงการขยายถนน ค.ส.ล.พิมพ์ลายและก่อสรา้งทางเท้า ค.ส.ล.พิมพ์ลาย จ านวน 640,000      บาท
    ถนนวนปรางค์(หน้าไปรษณยี)์
เพื่อขยายถนน ค.ส.ล.พิมพ์ลาย หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 630 ตารางเมตร
และกอ่สร้างทางเท้า ค.ส.ล.พิมพ์ลาย หนา 0.10 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 240
ตารางเมตร
(รายละเอยีดตามแบบที่เทศบาลก าหนด แบบเลขที่ ท.พม.5/2559)

6. โครงการขยายถนน คสล.และปรบัปรงุฝาบอ่พัก ถนนจวนเก่า จ านวน 301,600      บาท
เพื่อขยายถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 260 ตารางเมตร
และปรับปรุงฝาบ่อพัก ค.ส.ล. จ านวน 20 บ่อ
(รายละเอยีดตามแบบที่เทศบาลก าหนด แบบเลขที่ ท.พม.6/2559)

7. โครงการวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.ถนนประตูชัยขาออก จ านวน 1,443,300    บาท
เพื่อวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.80 เมตร
พร้อมบ่อพัก คสล. ยาว 390 เมตร
(รายละเอยีดตามแบบที่เทศบาลก าหนด แบบเลขที่ ท.พม.7/2559)

8. โครงการก่อสรา้งถนน ค.ส.ล.และวางท่อระบายน้ า ถนนสุรยิาอัสดง จ านวน 82,000        บาท
   (ซอยบา้นนายประสิทธิ์ หมั่นเสมอ)
เพื่อวางท่อระบายน้ า คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.30 เมตร
พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.ยาวรวม 22 เมตร  และกอ่สร้างถนน ค.ส.ล.ทับหลังท่อ
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 66 ตารางเมตร
(รายละเอยีดตามแบบที่เทศบาลก าหนด แบบเลขที่ ท.พม.8/2559)

9. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ผิวจราจรหินคลุก ถนนเทศบาล ๑ จ านวน 613,000      บาท
    (ช่วงบา้นนายสมชาย คู่พิมาย - ถนนทุ่งเลนทอง ซอย 2)
เพื่อปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.20 เมตร
ผิวจราจรหินคลุก กว้าง 4.50 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.10 เมตร
(รายละเอยีดตามแบบที่เทศบาลก าหนด แบบเลขที่ ท.พม.9/2559)



10. โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนอนันตชัย จ านวน 96,000        บาท
เพื่อขยายผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร
(รายละเอยีดตามแบบที่เทศบาลก าหนด แบบเลขที่ ท.พม.10/2559)

11. โครงการปรบัปรงุถนน ค.ส.ล.ทางเข้าวัดบรูพาพิมล จ านวน 114,000      บาท
เพื่อปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ทางเขา้วัดบูรพาพิมล หนา 0.15 เมตร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 177 ตารางเมตร
(รายละเอยีดตามแบบที่เทศบาลก าหนด แบบเลขที่ ท.พม.11/2559)

12. โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยพิพิธภัณฑ์ จ านวน 70,000        บาท
เพื่อขยายผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 133 ตารางเมตร
(รายละเอยีดตามแบบที่เทศบาลก าหนด แบบเลขที่ ท.พม.12/2559)

13. โครงการติดตั้งเสาโคมไฟฟูาส่องสว่าง ถนนชลประทาน จ านวน 500,000      บาท
เพื่อติดต้ังเสาโคมไฟฟูาส่องสว่าง หลอด LED จ านวน 20 ต้น
(รายละเอยีดตามแบบที่เทศบาลก าหนด แบบเลขที่ ท.พม.13/2559)

14. โครงการวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.ชุมชนส่วยใน (บา้นนายสุวรรณ พนมมา) จ านวน 120,000      บาท
เพื่อวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.30 เมตร
พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.ยาวรวม  69 เมตร
(รายละเอยีดตามแบบที่เทศบาลก าหนด แบบเลขที่ ท.พม.14/2559)

15. โครงการติดตั้งเสาโคมไฟฟูาส่องสว่าง ถนนชายชล จ านวน 600,000      บาท
เพื่อติดต้ังเสาโคมไฟฟูาส่องสว่าง หลอด LED จ านวน 20 ต้น
(รายละเอยีดตามแบบที่เทศบาลก าหนด แบบเลขที่ ท.พม.15/2559)

งบเงินอุดหนุน รวม 200,000      บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000      บาท
  - เงินอุดหนุนส่วนราชการ เอกชน หรือกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ จ านวน 200,000      บาท

1. อุดหนุนการขยายเขตไฟฟูา จ านวน 100,000      บาท
เพื่ออดุหนุนให้กบัการไฟฟูาส่วนภูมิภาค อ าเภอพิมาย ในการด าเนินการ
ติดต้ังและขยายเขตไฟฟูาในเขตเทศบาลต าบลพิมาย

2. อุดหนุนการขยายเขตประปา จ านวน 50,000        บาท
เพื่ออดุหนุนให้กบัการการประปาส่วนภูมิภาค อ าเภอพิมาย ในการด าเนินการ
ติดต้ังและขยายเขตประปาสาธารณะในเขตเทศบาลต าบลพิมาย



3. อุดหนุนหัวดบัเพลิง จ านวน 50,000        บาท
เพื่ออดุหนุนให้กบัการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิมาย ในการจดัซ้ือหัวดับเพลิง
ติดต้ังในชุมชนเขตเทศบาลต าบลพิมาย

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



ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้สิน้                             786,160           บาท จ่ายจากรายไดจ้ัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป แยกเป็น

งานสวนสาธารณะ รวม 786,160      บาท
งบบุคลากร รวม 146,160      บาท
เงินเดอืน (ฝุายประจ า) รวม 146,160      บาท
 - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 122,160      บาท

เพื่อจา่ยเป็นเงินค่าตอบแทนให้แกพ่นักงานจา้ง รวมทั้งเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนของพนักงานจา้ง

 - เงินเพ่ิมตา่งๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 24,000        บาท
เพื่อจา่ยเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว หรือเงินตอบแทนนอกเหนือ
จากค่าตอบแทนพนักงานจา้ง และเงินเพิ่มอื่นๆ ที่เขา้ลักษณะ
รายจา่ยประเภทนี ้

งบด าเนินงาน รวม 640,000      บาท
ค่าใช้สอย รวม 530,000      บาท
  - รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ จ านวน 480,000      บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการต่างๆ  เช่น  ค่าเยบ็หนังสือ
หรือเขา้ปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าตักส่ิงปฏิกลู ค่าระวาง ค่ารับวารสาร
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าเบีย้ประกนั ค่าถา่ยเอกสาร
ค่าใช้จา่ยในการด าเนินคดีทางศาล ค่าจา้งเหมาบริการอื่นๆ ค่าติดต้ังซ่อมแซมไฟฟูา 
ค่าติดต้ังซ่อมแซมประปา ค่าติดต้ังโทรศัพท์ ค่าประกนัภัยยานพาหนะและขนส่ง 
ค่าจา้งเหมาแรงงานบุคคลภายนอกมาท างานกรณีที่เทศบาลไม่สามารถ
ด าเนินการเองได้ เช่น งานดูแลรักษาและปรับปรุงสวนสาธารณะในเขตเทศบาล  
และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่เขา้ลักษณะรายจา่ยประเภทนี ้

  - รายจ่ายเพ่ือบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยส์ิน จ านวน 50,000        บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นของเทศบาล เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ได้แก ่ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์อื่นๆ ซ่ึงเป็นทรัพยสิ์นของทางราชการ 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ 2559

เทศบาลต าบลพิมาย
อ าเภอพิมาย จังหวดันครราชสีมา

แผนงานเคหะชุมชน



ค่าวสัดุ รวม 65,000        บาท
  - วสัดกุ่อสร้าง จ านวน 10,000        บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุกอ่สร้าง เช่น ไม้  สี  ทินเนอร์  กอ๊กน้ า 
บานพับ กลอนประตู โซ่ กญุแจ กระเบือ้ง ตะปู ปูน ทราย
เหล็ก และอื่นๆ ที่เขา้ประเภทรายจา่ยนี ้

  - วสัดเุชือ้เพลิงและหล่อลืน่ จ านวน 25,000        บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ ามันดีเซล 
น้ ามันเบนซิน น้ ามันเคร่ือง และอื่นๆ ที่เขา้ประเภทรายจา่ยนี ้

  - วสัดกุารเกษตร จ านวน 30,000        บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าพันธุ์พืช ดินผสม กระถางต้นไม้ ปุย๋ และอื่นๆ
ที่เขา้ประเภทรายจา่ยนี ้

ค่าสาธารณปูโภค รวม 45,000        บาท
  - ค่าไฟฟูา จ านวน 40,000        บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่ากระแสไฟฟูามิเตอร์สวนสาธารณะต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของเทศบาลต าบลพิมาย

  - ค่าน้ าประปา จ านวน 5,000          บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าน้ าประปาของสวนสาธารณะต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของเทศบาลต าบลพิมาย

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



ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้สิน้                             5,457,520         บาท จ่ายจากรายไดจ้ัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป แยกเป็น

งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล รวม 5,457,520  บาท
งบบุคลากร รวม 1,301,520  บาท
เงินเดอืน (ฝุายประจ า) รวม 1,301,520  บาท
  - เงินเดอืนพนักงาน จ านวน 318,960     บาท

เพื่อจา่ยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี
แกพ่นักงานส่วนท้องถิ่น

 - ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 425,280     บาท
เพื่อจา่ยเป็นเงินค่าจา้งพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจา้งประจ า
ให้แกลู่กจา้งประจ า 

 - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 509,280     บาท
เพื่อจา่ยเป็นเงินค่าตอบแทนให้แกพ่นักงานจา้ง รวมทั้งเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนของพนักงานจา้ง

 - เงินเพ่ิมตา่งๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 48,000        บาท
เพื่อจา่ยเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว หรือเงินตอบแทนนอกเหนือ
จากค่าตอบแทนพนักงานจา้ง และเงินเพิ่มอื่นๆ ที่เขา้ลักษณะ
รายจา่ยประเภทนี ้

งบด าเนินงาน รวม 4,141,000  บาท
ค่าตอบแทน รวม 91,000       บาท
  - ค่าตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ จ านวน 50,000        บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้พนักงาน 
เทศบาลและพนักงานจา้งที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีที่มีงาน
เร่งด่วนและมีค าส่ังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

  - ค่าเช่าบ้าน จ านวน 36,000        บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก ่พนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้
ตามระเบียบฯ 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ 2559

เทศบาลต าบลพิมาย
อ าเภอพิมาย จังหวดันครราชสีมา

แผนงานเคหะชุมชน



  - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 5,000          บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาล และลูกจา้ง
ประจ า ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ 

ค่าใช้สอย รวม 2,870,000  บาท
  - รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ จ านวน 2,620,000   บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการต่างๆ  เช่น  ค่าเยบ็หนังสือ
หรือเขา้ปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าตักส่ิงปฏิกลู ค่าระวาง ค่ารับวารสาร
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าเบีย้ประกนั ค่าถา่ยเอกสาร
ค่าใช้จา่ยในการด าเนินคดีทางศาล ค่าจา้งเหมาบริการอื่นๆ ค่าติดต้ังซ่อมแซมไฟฟูา 
ค่าติดต้ังซ่อมแซมประปา ค่าติดต้ังโทรศัพท์ ค่าประกนัภัยยานพาหนะและขนส่ง 
ค่าจา้งเหมาแรงงานบุคคลภายนอกมาท างานกรณีที่เทศบาลไม่สามารถ
ด าเนินการเองได้ เช่น งานรักษาความสะอาดถนน งานก าจดัขยะมูลฝอย  
และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่เขา้ลักษณะรายจา่ยประเภทนี ้

  - รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน (03) รวม 50,000       บาท
1. โครงการพิมายเมืองสะอาด (Big Cleaning Day) จ านวน 20,000        บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการฯ เช่น ค่าจา้งเหมาบริการ ค่าตอบแทน

ค่าวัสดุอปุกรณ์ และอื่นๆ ที่จ าเป็น 

2. โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะชุมชน จ านวน 30,000        บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการฯ เช่น ค่าจา้งเหมาบริการ ค่าตอบแทน

ค่าวัสดุอปุกรณ์ และอื่นๆ ที่จ าเป็น 

  - รายจ่ายเพ่ือบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยส์ิน จ านวน 200,000     บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นของเทศบาล เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ได้แก ่ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์อื่นๆ ซ่ึงเป็นทรัพยสิ์นของทางราชการ 

ค่าวสัดุ รวม 1,130,000  บาท
  - วสัดสุ านักงาน จ านวน 5,000          บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่า ส่ิงของ เคร่ืองเขยีน แบบพิมพ์ วัสดุส านักงาน
ต่างๆ เช่น หมึกโรเนียว กระดาษ ปากกา และอื่นๆ ที่เขา้ประเภทรายจา่ยนี ้

  - วสัดไุฟฟูาและวทิยุ จ านวน 5,000          บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุอปุกรณ์ไฟฟูา เช่น ปล๊ักไฟฟูา สายไฟ 
ตลับแยกสายไฟ หลอดไฟฟูา และอื่นๆ ที่เขา้ประเภทรายจา่ยนี ้



  - วสัดงุานบ้านงานครัว จ านวน 200,000     บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แกว้ จาน ชาม น้ ายา
ท าความสะอาด ไม้กวาด ไม้ถพูื้น น้ ายาดับกล่ิน กระดาษช าระ 
สบู ่และอื่นๆ ที่เขา้ประเภทรายจา่ยนี ้

  - วสัดกุ่อสร้าง จ านวน 180,000     บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุกอ่สร้าง เช่น ไม้ สี ทินเนอร์ กอ๊กน้ า  
บานพับ กลอนประตู โซ่ กญุแจ กระเบือ้ง ตะปู ปูน ทราย เหล็ก 
และอื่นๆ ที่เขา้ประเภทรายจา่ยนี ้

  - วสัดยุานพาหนะและขนส่ง จ านวน 60,000        บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุอปุกรณ์และอะไหล่ต่างๆ ของยานพาหนะ 
เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอร่ี ไส้กรอง น้ ามัน ไส้กรองอากาศ 
และอื่นๆ ที่เขา้ประเภทรายจา่ยนี ้

  - วสัดเุชือ้เพลิงและหล่อลืน่ จ านวน 600,000     บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ ามันดีเซล 
น้ ามันเบนซิน น้ ามันเคร่ือง และอื่นๆ ที่เขา้ประเภทรายจา่ยนี ้

  - วสัดวุทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 10,000        บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์เช่น เวชภัณฑ์ 
น้ ายาฆ่าเชื้อโรค และอื่นๆ ที่เขา้ประเภทรายจา่ยนี ้

  - วสัดกุารเกษตร จ านวน 20,000        บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าพันธุ์พืช ดินผสม กระถางต้นไม้ ปุย๋ และอื่นๆ 
ที่เขา้ประเภทรายจา่ยนี ้

  - วสัดเุครื่องแตง่กาย จ านวน 50,000        บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกาย เช่น รองเท้าบูท เส้ือคลุม 
ถงุมือ หมวก และอื่นๆ ที่เขา้ประเภทรายจา่ยนี ้

ค่าสาธารณปูโภค รวม 50,000       บาท
  - ค่าไฟฟูา จ านวน 30,000        บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสถานที่ก าจดัขยะเทศบาลต าบลพิมาย

  - ค่าน้ าประปา จ านวน 20,000        บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าน้ าประปาสถานที่ก าจดัขยะเทศบาลต าบลพิมาย



งบลงทุน รวม 15,000       บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 15,000       บาท
 - ครุภัณฑ์การเกษตร

 - เคร่ืองฉีดน้ าแรงดันสูง  จ านวน 1 ชุด จ านวน 15,000        บาท
เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองฉีดน้ าแรงดันสูงพร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด 
(รายละเอยีดและราคาจดัซ้ือตามท้องตลาด)

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



ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้สิน้                             180,000        บาท จ่ายจากรายไดจ้ัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป แยกเป็น

งานบ าบัดน้ าเสีย รวม 180,000       บาท
งบบุคลากร รวม -              บาท
งบด าเนินงาน รวม 180,000       บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000         บาท
  - รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ จ านวน 10,000         บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการต่างๆ  เช่น  ค่าเยบ็หนังสือ
หรือเขา้ปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าตักส่ิงปฏิกลู ค่าระวาง ค่ารับวารสาร
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าเบีย้ประกนั ค่าถา่ยเอกสาร
ค่าใช้จา่ยในการด าเนินคดีทางศาล ค่าจา้งเหมาบริการอื่นๆ ค่าติดต้ังซ่อมแซมไฟฟูา 
ค่าติดต้ังซ่อมแซมประปา ค่าติดต้ังโทรศัพท์ ค่าประกนัภัยยานพาหนะและขนส่ง 
ค่าจา้งเหมาแรงงานบุคคลภายนอกมาท างานกรณีที่เทศบาลไม่สามารถ
ด าเนินการเองได้และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่เขา้ลักษณะรายจา่ยประเภทนี ้ 

  - รายจ่ายเพ่ือบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์ จ านวน 30,000         บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นของเทศบาล เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ได้แก ่ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์อื่นๆ ซ่ึงเป็นทรัพยสิ์นของทางราชการ 

ค่าวสัดุ รวม 130,000       บาท
  - วสัดไุฟฟูาและวทิยุ จ านวน 10,000         บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุอปุกรณ์ไฟฟูา เช่น ปล๊ักไฟฟูา สายไฟ 
ตลับแยกสายไฟ หลอดไฟฟูา และอื่นๆ ที่เขา้ประเภทรายจา่ยนี ้

  - วสัดกุ่อสร้าง จ านวน 110,000       บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุกอ่สร้าง เช่น ไม้ สี ทินเนอร์ กอ๊กน้ า  
บานพับ กลอนประตู โซ่ กญุแจ กระเบือ้ง ตะปู ปูน ทราย เหล็ก 
และอื่นๆ ที่เขา้ประเภทรายจา่ยนี ้

  - วสัดเุชือ้เพลิงและหล่อลืน่ จ านวน 5,000           บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ ามันดีเซล 
น้ ามันเบนซิน น้ ามันเคร่ือง และอื่นๆ ที่เขา้ประเภทรายจา่ยนี ้

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ 2559

เทศบาลต าบลพิมาย
อ าเภอพิมาย จังหวดันครราชสีมา

แผนงานเคหะชุมชน



  - วสัดกุารเกษตร จ านวน 5,000           บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าพันธุ์พืช ดินผสม กระถางต้นไม้ ปุย๋ และอื่นๆ 
ที่เขา้ประเภทรายจา่ยนี ้
เพื่อจา่ยเป็นค่ากระแสไฟฟูามิเตอร์ระบบบ าบัดน้ าเสียต่างๆ ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของกองสาธารณสุข

ค่าสาธารณปูโภค รวม 10,000         บาท
  - ค่าไฟฟูา จ านวน 10,000         บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่ากระแสไฟฟูากงัหันบ าบัดน้ าเสีย
และสถานที่ปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขฯ

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



ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้สิน้                             บาท จ่ายจากรายไดจ้ัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป แยกเป็น

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 1,095,000 บาท
งบด าเนินงาน รวม 1,095,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,095,000 บาท
  - รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน (03) รวม 1,095,000 บาท

1. โครงการอบรมและศึกษาดงูานคณะกรรมการชุมชน ทีป่รึกษาชุมชน จ านวน 500,000    บาท
และผู้น าชุมชน
เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานตามโครงการอบรมและศึกษาดูงาน 
ของคณะกรรมการชุมชน ที่ปรึกษาชุมชนและผู้น าชุมชน เช่น ค่าใช้จา่ยเกี่ยวกบั
การจดัการฝึกอบรม และการศึกษาดูงาน ค่าอาหาร  และเคร่ืองด่ืม ค่าเช่าที่พัก 
ค่าจา้งเหมาบริการ ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าพาหนะและค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่จ าเป็น

2. โครงการส ารวจและจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน จ านวน 100,000    บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยส าหรับการจดัการอบรมให้ความรู้แกอ่าสาสมัครจดัเกบ็ขอ้มูล 

ค่าจา้งเหมาประกอบอาหาร ค่าวิทยากร ค่ารับรอง ค่าวัสดุอปุกรณ์ จดัท าป้ายไวนิล

ค่าตอบแทนการจดัเกบ็ขอ้มูล การบันทึกการประมวลผลขอ้มูล 

และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่จ าเป็น

3. โครงการสนับสนุนหนังสือพิมพ์และวารสารประจ าชุมชน จ านวน 95,000      บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานตามโครงการฯ ส าหรับจดัซ้ือหนังสือพิมพ์
และวารสาร ส าหรับประจ าไว้ที่ท าการชุมชน จ านวน 15 ชุมชน 

4. โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาท างานในช่วงปิดภาคเรียน จ านวน 70,000      บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการฯ เช่น การจดัการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 

ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าจา้งเหมาบริการ 

ค่าป้ายไวนิล และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่จ าเป็น

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ 2559

เทศบาลต าบลพิมาย
อ าเภอพิมาย จังหวดันครราชสีมา

1,095,000     

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน



5. โครงการสนับสนุนศูนยร์วมผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถ่ินเมืองพิมาย จ านวน 50,000      บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการฯ เช่น การจดัการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 

ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าจา้งเหมาบริการ 

ค่าป้ายไวนิล และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่จ าเป็น

6. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุม่อาชีพ จ านวน 100,000    บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานตามโครงการฯ ส าหรับส่งเสริมและสนับสนุน
กลุ่มอาชีพในเขตเทศบาล เช่น ค่าใช้จา่ยเกี่ยวกบัการจดัการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา
ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าจา้งเหมาบริการ ค่าวัสดุอปุกรณ์ 
ค่าตอบแทน ค่าพาหนะและค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่จ าเป็น

7. โครงการสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน จ านวน 75,000      บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการสนับสนุนการจดัท าแผนของชุมชน เช่น ค่าตอบแทน
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอปุกรณ์  
ค่าจา้งเหมาบริการและค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่จ าเป็น   

8. โครงการเลือกตัง้ประธานกรรมการชุมชน จ านวน 30,000      บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยเกี่ยวกบัโครงการฯ เช่น ค่าจดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์
ในการจดัต้ังชุมชน วัสดุอปุกรณ์ในการจดัท าเอกสาร ระเบียบคู่มือ 
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และค่าใช้จา่ยอื่นๆ  
ที่เกี่ยวขอ้งและจ าเป็น

9. โครงการสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาสตรี จ านวน 75,000      บาท
ระดบัชุมชน
เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานตามโครงการฯ ของคณะกรรมการสตรี
ระดับชุมชน และเจา้หน้าที่โครงการฯ เช่น ค่าใช้จา่ยเกี่ยวกบัการจดัการฝึกอบรม
ประชุมสัมมนา ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าเช่าที่พัก ค่าตอบแทน
ค่าจา้งเหมาบริการ ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าพาหนะและค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่จ าเป็น 

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



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ 2559

เทศบาลต าบลพิมาย
อ าเภอพิมาย จังหวดันครราชสีมา





ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้สิน้                             1,480,000    บาท จ่ายจากรายไดจ้ัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป แยกเป็น

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 1,480,000  บาท
งบบุคลากร รวม -             บาท
งบด าเนินงาน รวม 1,450,000  บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,450,000  บาท
  - รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน(03) รวม 1,450,000  บาท

1. โครงการแข่งขันกีฬาท้องถ่ินสัมพันธ์ครั้งที ่12 จ านวน 100,000     บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดักจิกรรมของโครงการฯ เช่น ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม ค่ารับรอง ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าจา้งเหมาบริการ ค่าส่ิงพิมพ์
วัสดุอปุกรณ์กฬีาในการฝึกซ้อม ค่าเช่าสถานที่ ค่าของขวัญหรือของรางวัล
และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่จ าเป็น   

2. โครงการจัดงานวนัเดก็แห่งชาติ จ านวน 200,000     บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการจดักจิกรรมวันเด็กแห่งชาติ ตามมติคระรัฐมนตรี
ที่ก าหนดให้จดัในวันเสาร์ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี
โดยมีค่าใช้จา่ยในการจดักจิกรรมของโครงการฯ เช่น ค่าตอบแทน
ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม ค่ารับรอง ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าจา้งเหมาบริการ 
วัสดุอปุกรณ์ ค่าของขวัญหรือของรางวัลและค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่จ าเป็น   

3. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาอนุบาลเทศบาลต าบลพิมาย จ านวน 100,000     บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดักจิกรรมของโครงการฯ เช่น ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม ค่ารับรอง ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าจา้งเหมาบริการ ค่าส่ิงพิมพ์
วัสดุอปุกรณ์กฬีาในการแขง่ขนั ค่าเช่าสถานที่ ค่าของขวัญหรือของรางวัล
และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่จ าเป็น   

4. โครงการสนับสนุนนักกีฬาเข้าแข่งขันในระดบัอ าเภอ ระดบัจังหวดั จ านวน 150,000     บาท
และระดบัประเทศ
เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดัส่งนักกฬีาเขา้แขง่ขนัในระดับอ าเภอ ระดับจงัหวัด 
และระดับประเทศ  เช่น เช่น ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม ค่ารับรอง 
ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าจา้งเหมาบริการ วัสดุอปุกรณ์กฬีาในการแขง่ขนั ค่าของขวัญ
หรือของรางวัลและค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่จ าเป็น   

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ 2559

เทศบาลต าบลพิมาย
อ าเภอพิมาย จังหวดันครราชสีมา

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ



5. โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์เทศบาลต าบลพิมาย จ านวน 200,000     บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดักจิกรรมของโครงการฯ เช่น ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม ค่ารับรอง ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าจา้งเหมาบริการ ค่าส่ิงพิมพ์
วัสดุอปุกรณ์กฬีาในการแขง่ขนั ค่าเช่าสถานที่ ค่าของขวัญหรือของรางวัล
และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่จ าเป็น   

6. โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลตา้นยาเสพตดิเทศบาลต าบลพิมาย จ านวน 150,000     บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดักจิกรรมของโครงการฯ เช่น ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม ค่ารับรอง ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าจา้งเหมาบริการ ค่าส่ิงพิมพ์
วัสดุอปุกรณ์กฬีาในการแขง่ขนั ค่าเช่าสถานที่ ค่าของขวัญหรือของรางวัล
และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่จ าเป็น   

7. โครงการแข่งขันกีฬาวอลเลยบ์อลตา้นยาเสพตดิ จ านวน 150,000     บาท
เทศบาลต าบลพิมาย
เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดักจิกรรมของโครงการฯ เช่น ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม ค่ารับรอง ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าจา้งเหมาบริการ ค่าส่ิงพิมพ์
วัสดุอปุกรณ์กฬีาในการแขง่ขนั ค่าเช่าสถานที่ ค่าของขวัญหรือของรางวัล
และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่จ าเป็น   

8. โครงการแข่งขันกีฬาบาสเก็ตบอลตา้นยาเสพตดิ จ านวน 100,000     บาท
เทศบาลต าบลพิมาย
เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดักจิกรรมของโครงการฯ เช่น ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม ค่ารับรอง ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าจา้งเหมาบริการ ค่าส่ิงพิมพ์
วัสดุอปุกรณ์กฬีาในการแขง่ขนั ค่าเช่าสถานที่ ค่าของขวัญหรือของรางวัล
และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่จ าเป็น   

9. โครงการแข่งขันกีฬาตะกร้อตา้นยาเสพตดิเทศบาลต าบลพิมาย จ านวน 50,000       บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดักจิกรรมของโครงการฯ เช่น ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม ค่ารับรอง ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าจา้งเหมาบริการ ค่าส่ิงพิมพ์
วัสดุอปุกรณ์กฬีาในการแขง่ขนั ค่าเช่าสถานที่ ค่าของขวัญหรือของรางวัล
และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่จ าเป็น   

10. โครงการแข่งขันกีฬาเปตองตา้นยาเสพตดิเทศบาลต าบลพิมาย จ านวน 50,000       บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดักจิกรรมของโครงการฯ เช่น ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม ค่ารับรอง ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าจา้งเหมาบริการ ค่าส่ิงพิมพ์
วัสดุอปุกรณ์กฬีาในการแขง่ขนั ค่าเช่าสถานที่ ค่าของขวัญหรือของรางวัล
และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่จ าเป็น   



11. โครงการแข่งขันกีฬาชกมวยตา้นยาเสพตดิเทศบาลต าบลพิมาย จ านวน 80,000       บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดักจิกรรมของโครงการฯ เช่น ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม ค่ารับรอง ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าจา้งเหมาบริการ ค่าส่ิงพิมพ์
วัสดุอปุกรณ์กฬีาในการแขง่ขนั ค่าเช่าสถานที่ ค่าของขวัญหรือของรางวัล
และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่จ าเป็น   

12. โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 5 คน ตา้นยาเสพตดิ จ านวน 50,000       บาท
เทศบาลต าบลพิมาย
เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดักจิกรรมของโครงการฯ เช่น ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม ค่ารับรอง ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าจา้งเหมาบริการ ค่าส่ิงพิมพ์
วัสดุอปุกรณ์กฬีาในการแขง่ขนั ค่าเช่าสถานที่ ค่าของขวัญหรือของรางวัล
และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่จ าเป็น   

13. โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลตา้นยาเสพตดิ จ านวน 70,000       บาท
เทศบาลต าบลพิมาย
เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดักจิกรรมของโครงการฯ เช่น ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม ค่ารับรอง ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าจา้งเหมาบริการ ค่าส่ิงพิมพ์
วัสดุอปุกรณ์กฬีาในการแขง่ขนั ค่าเช่าสถานที่ ค่าของขวัญหรือของรางวัล
และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่จ าเป็น   

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000       บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000       บาท
  - เงินอุดหนุนส่วนราชการ เอกชน หรือกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ จ านวน 30,000       

1. อุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬา จ านวน 30,000       บาท
เพื่ออดุหนุนการแขง่ขนักฬีาเปตองอ าเภอพิมาย 

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



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ 2559

เทศบาลต าบลพิมาย
อ าเภอพิมาย จังหวดันครราชสีมา







ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้สิน้                             2,085,000      บาท จ่ายจากรายไดจ้ัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป แยกเป็น

งานศาสนาวฒันธรรมท้องถ่ิน รวม 2,085,000  บาท
งบด าเนินงาน รวม 2,085,000  บาท
ค่าใช้สอย รวม 2,085,000  บาท
  - รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน (03) รวม 2,085,000  บาท

1. โครงการจัดงานวนัลอยกระทง จ านวน 250,000     บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดักจิกรรมของโครงการฯ เช่น ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม ค่ารับรอง ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าจา้งเหมาบริการ ค่าเงินรางวัล
เงินสนับสนุนขบวนแห่และผู้เขา้ประกวดนางนพมาศ ค่าจดัท ารถขบวนแห่ 
ค่าของขวัญหรือของรางวัลและค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่จ าเป็น   

2. โครงการจัดงานวนัขึน้ปีใหม่ จ านวน 120,000     บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดักจิกรรมของโครงการฯ เช่น ค่าใช้จา่ยในพิธีสงฆ์
ค่าภาชนะใส่ขา้วสารอาหารแห้ง ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม ค่ารับรอง ค่าวัสดุอปุกรณ์ 
ค่าจา้งเหมาบริการ และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่จ าเป็น  
 
3. โครงการจัดงานประเพณสีงกรานต์ จ านวน 300,000     บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดักจิกรรมของโครงการฯ เช่น ค่าใช้จา่ยในพิธีสงฆ์
ค่าภาชนะใส่ขา้วสารอาหารแห้ง ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม ค่ารับรอง ค่าวัสดุอปุกรณ์ 
ค่าจา้งเหมาบริการ ค่าเงินรางวัล เงินสนับสนุนขบวนแห่และผู้เขา้ประกวด
นางสงกรานต์ ค่าจดัท ารถขบวนแห่ ค่าของขวัญหรือของรางวัล
และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่จ าเป็น   
 
4. โครงการจัดงานประเพณแีห่เทียนพรรษา จ านวน 1,000,000  บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดักจิกรรมของโครงการฯ เช่น ค่าใช้จา่ยในพิธีสงฆ์
ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม ค่ารับรอง ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ 
ค่าเงินรางวัล ค่าของขวัญหรือของรางวัลและค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่จ าเป็น   

5. โครงการจัดงานฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี จ านวน 80,000       บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดักจิกรรมของโครงการฯ เช่น ค่าจดัขบวนแห่
ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม ค่ารับรอง ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าจา้งเหมาบริการ 
และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่จ าเป็น   

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ 2559

เทศบาลต าบลพิมาย
อ าเภอพิมาย จังหวดันครราชสีมา

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ



6. โครงการจัดงานประเพณบีุญกลางบ้าน จ านวน 80,000       บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดักจิกรรมของโครงการฯ เช่น ค่าใช้จา่ยในพิธีสงฆ์
ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม ค่ารับรอง ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ  
และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่จ าเป็น   

7. โครงการจัดงานประเพณบีวงสรวงปราสาทหินพิมาย จ านวน 30,000       บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดักจิกรรมของโครงการฯ เช่น ค่าใช้จา่ยในพิธีพราหมณ์
ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม ค่ารับรอง ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าจา้งเหมาบริการ 
และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่จ าเป็น   

8. โครงการจัดงานวนัตรุษจีน จ านวน 30,000       บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดักจิกรรมของโครงการฯ เช่น ค่าใช้จา่ยในพิธีกรรม
ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม ค่ารับรอง ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ  
และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่จ าเป็น   

9. โครงการจัดงานเทศกาลกินเจ จ านวน 20,000       บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดักจิกรรมของโครงการฯ เช่น ค่าใช้จา่ยในพิธีกรรม
ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม ค่ารับรอง ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ  
และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่จ าเป็น   

10. โครงการส่งเสริมและฟ้ืนฟูการละเล่นพ้ืนบ้าน จ านวน 45,000       บาท
และศิลปวฒันธรรมชุมชน
เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดักจิกรรมส่งเสริม สนับสนุนและฟื้นฟูการละเล่น
พื้นบ้านและศิลปวัฒนธรรมของชุมชน เช่น ร าโทน การละเล่นสะบ้า พายเรือแขง่
ค่าจดันิทรรศการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ารับรอง ค่าวัสดุอปุกรณ์   
ค่าจา้งเหมาบริการ และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่จ าเป็น 

11. โครงการเข้าวดัฟังธรรม จ านวน 50,000       บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดักจิกรรมเขา้วัดฟังธรรมในวันส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนา เช่น ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม ค่ารับรอง ค่าวัสดุอปุกรณ์ 
ค่าจา้งเหมาบริการและค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่จ าเป็น   

12. โครงการสร้างจิตส านึกในการร่วมอนุรักษ์โบราณสถาน จ านวน 30,000       บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดักจิกรรมของโครงการฯ เช่น ค่าจดันิทรรศการ
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม ค่ารับรอง ค่าวัสดุอปุกรณ์ 
ค่าจา้งเหมาบริการและค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่จ าเป็น   



13. โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาโคราช จ านวน 20,000       บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดักจิกรรมการส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาโคราช
ซ่ึงเป็นภาษาพื้นเมืองของชาวจงัหวัดนครราชสีมา เช่น ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม ค่ารับรอง 
ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าจา้งเหมาบริการและค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่จ าเป็น   

14. โครงการบวงสรวงศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จ านวน 30,000       บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดักจิกรรมของโครงการฯ เช่น ค่าใช้จา่ยในพิธีพราหมณ์
ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม ค่ารับรอง ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ  
และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่จ าเป็น   

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



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ 2559

เทศบาลต าบลพิมาย
อ าเภอพิมาย จังหวดันครราชสีมา







ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้สิน้                             บาท จ่ายจากรายไดจ้ัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป แยกเป็น

งานวชิาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทีย่ว รวม 530,000   บาท
งบด าเนินงาน รวม 30,000     บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000     บาท
 - รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ จ านวน 30,000      บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการต่างๆ  เช่น  ค่าเยบ็หนังสือ
หรือเขา้ปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าตักส่ิงปฏิกลู ค่าระวาง ค่ารับวารสาร
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าเบีย้ประกนั ค่าถา่ยเอกสาร
ค่าใช้จา่ยในการด าเนินคดีทางศาล ค่าจา้งเหมาบริการอื่นๆ ค่าติดต้ังซ่อมแซมไฟฟูา 
ค่าติดต้ังซ่อมแซมประปา ค่าติดต้ังโทรศัพท์ ค่าประกนัภัยยานพาหนะและขนส่ง 
ค่าจา้งเหมาแรงงานบุคคลภายนอกมาท างานกรณีที่เทศบาลไม่สามารถ
ด าเนินการเองได้ และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่เขา้ลักษณะรายจา่ยประเภทนี ้ 

งบเงินอุดหนุน รวม 500,000   บาท
เงินอุดหนุน รวม 500,000   บาท
  - เงินอุดหนุนส่วนราชการ เอกชน หรือกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ จ านวน 500,000    บาท

1. อุดหนุนงานเทศกาลเทีย่วพิมาย จ านวน 500,000    บาท
เพื่ออดุหนุนให้กบัอ าเภอพิมายในการจดังานเทศกาลเที่ยวพิมาย ประจ าปี 2558

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

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ 2559

เทศบาลต าบลพิมาย
อ าเภอพิมาย จังหวดันครราชสีมา

530,000            

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ 2559

เทศบาลต าบลพิมาย
อ าเภอพิมาย จังหวดันครราชสีมา



ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้สิน้                             585,000          บาท จ่ายจากรายไดจ้ัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป แยกเป็น

งานตลาดสด รวม 585,000     บาท
งบบุคลากร รวม -             บาท
งบด าเนินงาน รวม 585,000     บาท
ค่าใช้สอย รวม 115,000     บาท
  - รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ จ านวน 100,000      บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการต่างๆ  เช่น  ค่าเยบ็หนังสือ
หรือเขา้ปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าตักส่ิงปฏิกลู ค่าระวาง ค่ารับวารสาร
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าเบีย้ประกนั ค่าถา่ยเอกสาร
ค่าใช้จา่ยในการด าเนินคดีทางศาล ค่าจา้งเหมาบริการอื่นๆ ค่าติดต้ังซ่อมแซมไฟฟูา 
ค่าติดต้ังซ่อมแซมประปา ค่าติดต้ังโทรศัพท์ ค่าประกนัภัยยานพาหนะและขนส่ง 
ค่าจา้งเหมาแรงงานบุคคลภายนอกมาท างานกรณีที่เทศบาลไม่สามารถ
ด าเนินการเองได้ และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่เขา้ลักษณะรายจา่ยประเภทนี ้ 

  - รายจ่ายเพ่ือบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยส์ิน จ านวน 15,000        บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นของเทศบาล เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ได้แก ่ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์อื่นๆ ซ่ึงเป็นทรัพยสิ์นของทางราชการ 

ค่าวสัดุ รวม 60,000       บาท
 - วสัดไุฟฟูาและวทิยุ จ านวน 25,000        บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุอปุกรณ์ไฟฟูา เช่น ปล๊ักไฟฟูา สายไฟ 
ตลับแยกสายไฟ หลอดไฟฟูา และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่เขา้ลักษณะ
รายจา่ยประเภทนี้

 - วสัดกุ่อสร้าง จ านวน 30,000        บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุกอ่สร้าง เช่น ไม้ สี ทินเนอร์ กอ๊กน้ า บานพับ
กลอนประตู โซ่ กญุแจ กระเบือ้ง ตะปู และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่เขา้
ลักษณะรายจา่ยประเภทนี ้

  - วสัดวุทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 5,000          บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์เช่น เวชภัณฑ์ 
น้ ายาฆ่าเชื้อโรค และอื่นๆ ที่เขา้ประเภทรายจา่ยนี้

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ 2559

เทศบาลต าบลพิมาย
อ าเภอพิมาย จังหวดันครราชสีมา

แผนงานการพาณชิย์



ค่าสาธารณปูโภค รวม 410,000     บาท
  - ค่าไฟฟูา จ านวน 400,000      บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่ากระแสไฟฟูาของอาคารตลาดสดของเทศบาล

  - ค่าน้ าประปา จ านวน 10,000        บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าน้ าประปาของอาคารตลาดสดของเทศบาล

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



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ 2559

เทศบาลต าบลพิมาย
อ าเภอพิมาย จังหวดันครราชสีมา





ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้สิน้                             299,760             บาท จ่ายจากรายไดจ้ัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป แยกเป็น

งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 299,760   บาท
งบบุคลากร รวม 218,760   บาท
เงินเดอืน (ฝุายประจ า) รวม 218,760   บาท
  - เงินเดอืนพนักงาน จ านวน 218,760   บาท

เพื่อจา่ยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี
แกพ่นักงานส่วนท้องถิ่น

งบด าเนินงาน รวม 81,000     บาท
ค่าตอบแทน รวม 36,000     บาท
  - ค่าเช่าบ้าน จ านวน 36,000     บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าเช่าบ้านให้แกพ่นักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกค่า
เช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 25,000     บาท
  - รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน (03) รวม 25,000     บาท

1. โครงการรณรงค์ฉีดวคัซีนปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน 25,000     บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานตามโครงการฯ เช่น จดัซ้ือวัคซีน

ป้องกนัโรคพิษสุนัขบ้าและแมว ค่าวัสดุอปุกรณ์ในการจดักจิกรรมรณรงค์

ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่จ าเป็น

ค่าวสัดุ รวม 10,000     บาท
  - วสัดวุทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 10,000     บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์เช่น เวชภัณฑ์ 
น้ ายาฆ่าเชื้อโรค และอื่นๆ ที่เขา้ประเภทรายจา่ยนี้

ค่าสาธารณปูโภค รวม 10,000     บาท
  - ค่าไฟฟูา จ านวน 5,000       บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่ากระแสไฟฟูาของโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลต าบลพิมาย

  - ค่าน้ าประปา จ านวน 5,000       บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าน้ าประปาของโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลต าบลพิมาย 

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

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ 2559

เทศบาลต าบลพิมาย
อ าเภอพิมาย จังหวดันครราชสีมา

แผนงานการพาณชิย์



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ 2559

เทศบาลต าบลพิมาย
อ าเภอพิมาย จังหวดันครราชสีมา



ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้สิน้                   2,404,500    บาท จ่ายจากรายไดจ้ัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป แยกเป็น

งานงบกลาง รวม 2,404,500    บาท
งบกลาง รวม 2,404,500    บาท
  รายจ่ายงบกลาง รวม 1,204,500    บาท
    เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 350,000       บาท

เพื่อจา่ยเป็นเงินสมทบกองทุนประกนัสังคม ตามหนังสือส านักงาน
กจ.,กท.,และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 
มกราคม 2557 และพระราชบัญญัติประกนัสังคม พ.ศ.2533
  - ส าหรับพนักงานจา้งตามภารกจิ และพนักงานจา้งทั่วไป
ที่ปฏิบัติงานในสังกดัเทศบาลต าบลพิมาย

    เบีย้ยงัชีพผู้ปุวยเอดส์ จ านวน 40,000         บาท
เพื่อจา่ยเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยงัชีพผู้ปุวยเอดส์ที่อยู่ในพื้นที่เขต
เทศบาลต าบลพิมาย รายละ 500 บาท ต่อเดือน ไม่เกนิ 6 คน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจา่ยเงินสงเคราะห์
เพื่อการยงัชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

    เงินส ารองจ่าย จ านวน 320,000       บาท
เพื่อจา่ยเป็นเงินส ารองจา่ยในกรณีฉกุเฉนิเร่งด่วนหรือจ าเป็นต้อง  
รีบด าเนินการ และเป็นภารกจิของเทศบาลต าบลพิมาย หรือกรณี
ต้ังงบประมาณรายจา่ยไว้ แต่ไม่เพียงพอจา่ยตามความเหมาะสม
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 2 ขอ้ 19 หรือกรณี
การปูองกนัและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ที่เกดิขึ้น
ในเขตเทศบาลต าบลพิมาย

   รายจ่ายตามข้อผูกพัน รวม 284,500       บาท
 - ค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จ านวน 62,500         บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยรายจา่ยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกบัค่าบ ารุง
สมาคม พ.ศ. 2555 และระเบียบขอ้บังคับสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2541 ขอ้ 16 การช าระค่าบ ารุงสมาคม

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ 2559

เทศบาลต าบลพิมาย
อ าเภอพิมาย จังหวดันครราชสีมา

แผนงานงบกลาง

63,975,000                                                                           



สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยเป็นรายปี ก าหนดให้ช าระค่า
บ ารุงสมาคมในอตัราร้อยละหนึง่ส่วนหก (0.0016๗) ของรายรับ
จริงในปีที่ล่วงมาแล้ว (ไม่รวมเงินกู้  เงินอดุหนุนทุกประเภท) 
ทั้งนีไ้ม่เกนิ 750,000 บาท ตามขอ้บังคับสมาคมสันนิบาตแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2545 ซ่ึงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เทศบาลมีรายรับจริง จ านวน  37,170,814.24 x 0.00167
เท่ากบั 62,075.26 คิดเป็นเงินที่ต้องจา่ยเป็นค่าบ ารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จ านวน 62,500 บาท 

 - เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ จ านวน 222,000       บาท
เพื่อจา่ยเป็นเงินสมทบให้กบักองทุนสุขภาพท้องถิ่น ตามเง่ือนไข
ของส านักงานหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 2199 
ลงวันที่ 10 พฤศจกิายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1514 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2554

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับจราจร จ านวน 200,000       บาท
 - ค่าใช้จ่ายทีเ่ก่ียวกับการจราจร จ านวน 200,000       บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุอปุกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และเคร่ืองหมาย
จราจร แผงเหล็กกั้นรถ กรวยจราจร สีทาถนน แผ่นปูายแสดง
เคร่ืองหมายจราจร ปูายบอกทาง รวมทั้งค่าใช้จา่ยอื่นๆ เกี่ยวกบั
การจราจรและเขา้ลักษณะรายจา่ยประเภทนี้

    เงินช่วยพิเศษ จ านวน 10,000         บาท
เพื่อจา่ยเป็นเงินช่วยพิเศษเป็นค่าท าศพ กรณีพนักงานเทศบาล
ลูกจา้งประจ าและพนักงานจา้งเสียชีวิตระหว่างรับราชการ 

    บ าเหน็จ/บ านาญ รวม 1,200,000    บาท
  - เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน จ านวน 800,000       บาท
(กบท.)
เพื่อจา่ยสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ ขา้ราชการส่วนท้องถิ่น
ตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จ บ านาญขา้ราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2500 และตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542)
ให้ค านวณต้ังจา่ยในอตัราร้อยละสอง ของประมาณการรายได้
งบประมาณทั่วไปประจ าปีงบประมาณนัน้ ยกเว้นเงินกู้ เงินที่มีผู้อทุิศ
ให้ และเงินอดุหนุนจากรัฐบาล  และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลต าบลพิมาย ประมาณการรายรับทั่วไป ซ่ึงยกเว้นเงินกู้ และ
เงินที่มีผู้อทุิศให้และเงินอดุหนุนจากรัฐบาลแล้ว เป็นเงินรวมทั้งส้ิน
(65,000000 - 30,000 - 25,500,000)
ประมาณการรายรับที่น ามาค านวณ 39,470,000  บาท



 - เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า จ านวน 400,000       บาท
เพื่อจา่ยเป็นเงินบ าเหน็จรายเดือนหรือบ าเหน็จพิเศษรายเดือนให้แกลู่กจา้งประจ า
ที่มีสิทธิได้รับเงิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบ าเหน็จลูกจา้ง
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แกไ้ขเพิ่มเติมถงึ(ฉบับที่ 4)
 พ.ศ.2555

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


