
 

 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

เทศบาลตําบลท่าช้าง 
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 

 
ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน  32,500,000  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  แยกเป็น 
 

แผนงาน บริหารงานท่ัวไป (00110) 
สํานักปลัดเทศบาล 

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังสิ้น  10,779,760 บาท 
 

งาน  บริหารท่ัวไป (00111) รวม 8,157,540 บาท 
   งบบุคลากร รวม 5,818,740 บาท 
  หมวด เงินเดือนและค่าจ้างประจํา (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท 
  ประเภท เงินเดือนนายก/รองนายก รวม 695,520 บาท 
   สําหรับจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)   
    
  ประเภท เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก รวม 120,000 บาท 
   สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี (ต้ัง

จ่ายจากเงินรายได้)   
    
  ประเภท เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก รวม 120,000 บาท 
   สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี (ต้ังจ่ายจากเงิน

รายได้)   
    
  ประเภท เงินค่าตอบแทนเลขานุการ และท่ีปรึกษา

นายกเทศมนตรี 
รวม 198,720 บาท 

   สําหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรีและท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  
(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)   

    
  ประเภท เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลฯ รวม 1,490,400 บาท 
   สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา

เทศบาล จํานวน 12 คน (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)   
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  หมวด เงินเดือนและค่าจ้างประจํา (ฝ่ายประจํา) รวม 3,194,100 บาท 
  ประเภท เงินเดือนพนักงานเทศบาล    รวม 2,570,280 บาท 
   สําหรับจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล สังกัดสํานักปลัดเทศบาล ตามกรอบอัตรากําลัง 3 ปี 

พร้อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)  ดังนี้ 

- นักบริหารงานเทศบาล (ปลัดเทศบาล)                       จาํนวน  1  อัตรา 

- นักบริหารงานท่ัวไป (หัวหน้าสํานักปลัด)                    จาํนวน  1  อัตรา 

- นักบริหารงานท่ัวไป (หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ)               จํานวน  1  อัตรา    

- นักบริหารงานท่ัวไป (หัวหน้าฝ่ายปกครอง)                  จํานวน  1  อัตรา  

- นักบริหารงานท่ัวไป (หัวหน้าฝ่ายวิชาการและแผนงาน)   จํานวน  1  อัตรา 

- เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน   จํานวน  1  อัตรา 

- บุคลากร   จํานวน  1  อัตรา  

- เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป จํานวน  1  อัตรา 

- นักวิชาการประชาสัมพันธ์ จํานวน  1  อัตรา 

- เจ้าพนักงานทะเบียน  จํานวน  1  อัตรา 
-   เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน  1  อัตรา 

    
  ประเภท เงินเพ่ิมต่าง ๆ  พนักงานเทศบาล    รวม 147,300 บาท 
   สําหรับจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาลและอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการนี้    (ต้ังจ่ายจาก

เงินรายได้)  
    
  ประเภท เงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร    รวม 134,400 บาท 
   สําหรับจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร ตําแหน่งปลัดเทศบาล และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการนี้  

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)  แยกเป็น 
-  เงินประจําตําแหน่ง  เดือนละ  5,600  บาท  เป็นเงิน  67,200  บาท 
-  ค่าตอบแทนพิเศษ   เดือนละ  5,600  บาท  เป็นเงิน  67,200  บาท 

    
  ประเภท ค่าจ้างลูกจ้างประจํา รวม 342,120 บาท 
   จ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา พร้อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน สังกัดสํานักปลัดเทศบาล   ตามกรอบ

อัตรากําลัง 3 ปี และอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการน้ี   (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)  ดังนี้   
- ตําแหน่ง  นักการ   จํานวน  1  อัตรา 

- ตําแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์ จํานวน  1  อัตรา 
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 งบดําเนินการ รวม 2,173,800 บาท 
  หมวด ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  รวม 1,788,800 บาท 
  หมวด ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าตอบแทน) รวม 183,800 บาท 
  ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์

แก่องค์กรปกครองท้องถ่ิน 
รวม 35,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลและอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ
การนี้ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)  ดังนี้ 

   1)  เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ       รวม 35,000 บาท 
        สําหรับจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง 

ประจําและพนักงานจ้างและอ่ืน ๆ เก่ียวข้องกับการนี้     (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)  โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ท่ี มท 0808.2/ว 1957 ลงวันท่ี 23 มิถุนายน  2551  

    
  ประเภท ค่าเช่าบ้าน รวม 100,800 บาท 
   สําหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ท่ีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  และอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวข้องกับการนี้  (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)   
    
  ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ รวม 10,000 บาท 
   สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา  

และพนักงานจ้าง ท่ีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและอ่ืน ๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกับการน้ี  (ต้ังจ่ายจากเงิน
รายได้)   

    

  ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร รวม 38,000 บาท 
   สําหรับจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิตามระเบียบทาง

ราชการ และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการนี้ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)   
       
  หมวด ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าใช้สอย) รวม 1,305,000 บาท 
  ประเภท รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ รวม 200,000 บาท 
   สําหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเช่าท่ีดินการรถไฟแห่งประเทศไทย ค่าเช่า

ท่ีดินเอกชน  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน  ค่าเบ้ียประกัน ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าบอกรับวารสาร  ค่าจ้างจัดทําวารสารต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการดูแล
ความสงบเรียบร้อยอาคารสถานท่ีต่างๆ และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการนี้ ฯลฯ  (ต้ังจ่ายจากเงิน
รายได้)   
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  ประเภท รายจ่ายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน   
รายจ่ายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน   

รวม 20,000 บาท 

   สําหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สินและครุภัณฑ์ ต่าง ๆ  ได้แก่  ครุภัณฑ์สํานักงาน  ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง ครุภัณฑ์อ่ืน ๆ  ท่ีชํารุดและอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข้องกับการนี้  (ต้ังจ่ายจากเงิน
รายได้)   

    
  ประเภท รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ      รวม 70,000 บาท 
   สําหรับจ่ายเป็นค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา  ค่าใช้จ่ายในการ

ฝึกอบรม และอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข้องกับการนี้ แยกเป็น 
   1)  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ

บุคคล 
รวม 50,000 บาท 

        สําหรับจ่ายเป็นค่าอาหาร  ค่าเครื่องด่ืม  ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร คา่ใช้จ่ายท่ีเกี่ยวเน่ืองในการ
เล้ียงรับรอง รวมท้ังค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอ่ืน ซึ่งจําเป็นต้องจ่ายท่ีเกี่ยวกับการรับรอง  เพื่อเป็น
ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีมานิเทศงานตรวจงานหรือเย่ียมชม หรือทัศนศึกษาดู
งาน และเจ้าหน้าท่ี ท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลและอ่ืน ๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกับการน้ี  
(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)   

    

   2)  ค่าเล้ียงรับรองในการประชุมสภาท้องถ่ิน  
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ   

รวม 20,000 บาท 

        สําหรับจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องด่ืมต่าง ๆ  เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง และค่าบริการ อ่ืน ๆ  
ซ่ึงจําเป็นต้องจ่ายท่ีเก่ียวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุม  และอ่ืน ๆ                    ท่ีเก่ียวข้อง
กับการนี้  (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)   

    
  ประเภท รายจ่ายท่ีเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่

เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
รวม 1,015,000 บาท 

   สําหรับจ่ายเป็นรายจ่ายต่าง ๆ  ดังนี้    
   1)   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   รวม 80,000 บาท 
         สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

ค่าใช้จ่ายในการไปประชุมอบรมสัมมนา  ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของคณะผู้บริหารเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  และผู้มีสิทธิตามระเบียบของทางราชการ เช่น ค่าเบ้ียเล้ียง 
ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก  และอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานน้ี (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)  
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   2)  ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือ ค่าสินไหม
ทดแทน   

รวม 5,000 บาท 

        สําหรับจ่ายเป็นค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนในขณะปฏิบัติราชการ ทําให้ผู้อ่ืนได้รับความ
เสียหาย และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับงานนี้ (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป)  

    
   3)  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี      รวม 430,000 บาท 
        สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ เช่น งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ วันปิย

มหาราช การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติต่าง ๆ การติดต้ังซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ฯลฯ โดยเป็น
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดงาน เช่น ธงชาติ เฉลิมพระเกียรติ  ตราสัญลักษณ์   ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ  
ค่าติดต้ังไฟฟ้าประดับสถานท่ี  ค่าจัดสถานท่ี ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าอาหารและเครื่องด่ืม
ค่ามหรสพต่าง ๆ  และอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข้องกับการนี้     (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)  

    
   4)  ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาล  รวม 500,000 บาท 
        สําหรับจ่ายเป็นค่าโครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานท่ีในประเทศและ

ต่างประเทศ  ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้าง  เช่น ค่าฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าสถานท่ี  ค่าเช่าท่ีพัก ค่าอาหาร และ
เครื่องด่ืม  ค่าพาหนะ ค่าเบ้ียเลี้ยงต่างๆและอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการนี้ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)   

       
  หมวด ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าวัสดุ) รวม 300,000 บาท 
  ประเภท วัสดุสํานักงาน รวม 70,000 บาท 
   สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่าง ๆ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ ใช้ในสํานักงาน 

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําคู่มือ ระเบียบ กฎหมาย เอกสารของเทศบาลและแบบพิมพ์เก่ียวกับงาน
ทะเบียนราษฎร และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับงานนี้  (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป)   

    
  ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว รวม 100,000 บาท 
   สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ําจานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม ผ้าปูโต๊ะ ไม้กวาด 

น้ําจืดท่ีซ้ือจากเอกชน และอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข้องกับงานนี้  (ต้ังจ่ายจาก      เงินอุดหนุนท่ัวไป)  
    
  ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง รวม 20,000 บาท 
   สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ  เช่น แบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน  น้ํามันเบรก 

หม้อน้ํารถยนต์และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการนี้ (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป)  
    
  ประเภท วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน รวม       65,000 บาท 
   สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและน้ํามันหล่อลื่นต่าง ๆ และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการนี้ (ต้ังจ่าย
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จากเงินอุดหนุนท่ัวไป)  
    
  ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รวม 25,000 บาท 
   สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ป้ายผ้า พู่กัน สี  ฟิล์มรูป

ถ่าย รูปสีหรือขาวดําท่ีได้จากการล้างอัด ขยาย สต๊ิกเกอร์ ม้วนเทป ฯลฯและ    อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง
กับการนี้ (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป)   

    
  ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ รวม 20,000 บาท 
   สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ CD – ROM ฯลฯ  และอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข้องกับการนี้  (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป)  
       
  หมวด ค่าสาธารณูปโภค รวม 385,000 บาท 
  ประเภท ค่าไฟฟ้า รวม 300,000 บาท 
   สําหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับสํานักงาน ตลอดจนอาคารต่าง ๆ  เช่น อาคารพิพิธภัณฑ์         

โครงกระดูกซากช้างโบราณ  หอประชุมฯ  ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ หอประชุม  ฯลฯ  
และอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข้องกับการนี้  (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)  

    
  ประเภท ค่าน้ําประปา รวม 30,000 บาท 
   สําหรับจ่ายเป็นค่าน้ําประปาสําหรับสํานักงาน ตลอดจนอาคารต่าง ๆ เช่น อาคารพิพิธภัณฑ์    

โครงกระดูกซากช้างโบราณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ฯลฯ และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ
การนี้ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)  

    
  ประเภท ค่าโทรศัพท์ รวม 30,000 บาท 
   สําหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ใช้ในส่วนราชการหรือติดต่องาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนท่ี  และอ่ืน ๆ              

ท่ีเก่ียวข้องกับการนี้  (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)  
    
  ประเภท ค่าไปรษณีย์ รวม 5,000 บาท 
   สําหรับจ่ายเป็นค่าฝากส่งไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าซ้ือดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ และ

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการนี้ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)  
    
  ประเภท ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม รวม 20,000 บาท 
   สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต (INTERNET) ค่าเช่าพื้นที่เวป็ไซต์             

และค่าสื่อสารอ่ืน ๆ เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการนี้  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)   
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 งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท 
  หมวด เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท 
  ประเภท เงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กร

เอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์   
รวม 40,000 บาท 

   สําหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกาชาดจังหวัดนครราชสีมา ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะ
ยาเสพติดจังหวัดนครราชสีมา (ศพส.จ.นม)  ศูนย์รวมการซ้ือหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตําบลระดับอําเภอและศูนย์บริการข้อมูลท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดนครราชสีมาและอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข้องกับการนี้ (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป)  

    
 งบลงทุน รวม 125,000 บาท 
  หมวด ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) รวม 125,000 บาท 
  ประเภท ครุภัณฑ์สํานักงาน รวม 7,000 บาท 
   1)  ตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บาน                                         รวม 3,600 บาท 
        สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บาน  ขนาด 914 x 533 x 1,830 ม.ม. จํานวน 

1 หลัง (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป)   
    
   2)  ตู้เก็บเอกสารแบบบานเล่ือน                  รวม 3,400 บาท 
        สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน กระจกใส ขนาด 1,490 x 406 x 877 ม.

ม.  จํานวน 1 หลัง (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป)   
    
  ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รวม 43,000 บาท 
   1)  เครื่องขยายเสียง                  รวม 5,000 บาท 
        สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องขยายเสียงแบบพกพา  ขนาดลําโพง 6.5 นิ้ว มีช่องเสียบ USB , 

Sd card มีไมล์ลอยมือถือ 1 ชุด มีไมล์ลอยพกพาติดตัว 1 ชุด  รีโมท Mp 3/FM กําลังขับ 50 วัตต์  
ระยะห่าง 35  เมตร   (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป)   

    
 

   2)  เครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ติดรถยนต์                รวม 38,000 บาท 
        สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องขยายเสียงติดรถสํานักงานพร้อมลําโพง จํานวน 4 ตัวพร้อมขา

ติดต้ังบนหลังคา  จํานวน 1  ชุด  (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป)   
    
  ประเภท ครุภัณฑ์อ่ืน รวม 75,000 บาท 
   1)  เต็นท์                  รวม 75,000 บาท 
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        สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเต็นท์  ขนาด 5 X 12  จํานวน 2 หลัง (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป)   
    
งาน  บริหารงานคลัง (00113) 
กองคลัง 

รวม 2,622,220 บาท 

 งบบุคลากร รวม 2,285,220 บาท 
  หมวด เงินเดือนและค่าจ้างประจํา (เงินเดือน) รวม 2,069,220 บาท 
  ประเภท เงินเดือนพนักงานเทศบาล รวม 1,811,580 บาท 
   สําหรับจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  สังกัดกองคลัง ตามกรอบอัตรากําลัง  3  ปี  พร้อมท้ัง

เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  และอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข้องกับการนี้  (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)  ดังนี้ 
- นักบริหารงานคลัง (ผู้อํานวยการกองคลัง)          จํานวน  1  อัตรา 
- นักบริหารงานคลัง (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง)   จํานวน  1 อัตรา 
- นักบริหารงานคลัง (หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้)     จํานวน  1  อัตรา 
- เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป                            จํานวน  1  อัตรา 
- นักวิชาการเงินและบัญชี                               จํานวน  1  อัตรา 
- เจ้าพนักงานการคลัง                                   จํานวน  1  อัตรา 
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้                             จํานวน  1  อัตรา 
- เจ้าพนักงานพัสดุ                                       จํานวน  1  อัตรา 

    
  ประเภท เงินเพ่ิมต่าง ๆ พนักงานเทศบาล รวม 100,800 บาท 
   สําหรับจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาลและอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข้องกับการนี้  (ต้ังจ่ายจาก

เงินรายได้)  
       
  ประเภท ค่าจ้างลูกจ้างประจํา รวม 156,840 บาท 
   สําหรับจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา พร้อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน สังกัดกองคลัง ตามกรอบ

อัตรากําลัง 3 ปี และอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการน้ี   (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)  ดังนี้   
-  คนงาน   จํานวน  1  อัตรา 

  หมวด ค่าจ้างช่ัวคราว รวม 216,000 บาท 
  ประเภท ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป รวม 128,160 บาท 
   สําหรับจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างท่ัวไป  สังกัดกองคลัง ตามกรอบอัตรากําลังพนักงานจ้าง 4 ปี  

และอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข้องกับการนี้ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)  ดังนี้ 
- นักการ  จํานวน  1  อัตรา 
- เจ้าหน้าท่ีสํารวจข้อมูล  จํานวน  1  อัตรา 

    
  ประเภท เงินเพ่ิมต่าง ๆ พนักงานจ้าง รวม 87,840 บาท 
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   สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างท่ัวไป  และอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวข้องกับการนี้  (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)  

    
 งบดําเนินการ รวม 337,000 บาท 
  หมวด ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ รวม 337,000 บาท 
  หมวด ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าตอบแทน) รวม 97,000 บาท 
  ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ รวม 10,000 บาท 
   สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล  

ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้าง ท่ีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการนี้  
(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)  

    
  ประเภท ค่าเช่าบ้าน รวม 15,000 บาท 
   สําหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล  ท่ีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ และอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวข้องกับการนี้  (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)  
    
  ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร รวม 12,000 บาท 
   สําหรับจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิตามระเบียบทาง

ราชการ และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการนี้ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)  
    
  ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์

แก่องค์กรปกครองท้องถ่ิน 
รวม 60,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล  และอ่ืน ๆ    ท่ีเก่ียวข้อง
กับการนี้ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)  แยกเป็น 

   1)   ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง     รวม 10,000 บาท 
         สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างและ

ควบคุมงาน และอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข้องกับการนี้ 
    
   2)   เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ   รวม 50,000 บาท 
         สําหรับจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานเทศบาล  

ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างและอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการนี้ 
       
  หมวด ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าใช้สอย) รวม 80,000 บาท 
  ประเภท รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ      รวม 30,000 บาท 
   สําหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม 
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ค่าลงทะเบียน ค่าเบ้ียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ค่าบอกรับวารสารต่าง ๆ 
และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการนี้ ฯล (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป)  

    
  ประเภท รายจ่ายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน   รวม 20,000 บาท 
   สําหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สินและครุภัณฑ์ต่าง ๆ  ได้แก่  ครุภัณฑ์สํานักงาน ครุภัณฑ์

ยานพาหนะและขนส่ง ครุภัณฑ์อ่ืน ๆ ท่ีชํารุดและอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข้องกับการนี้  (ต้ังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป)   

    
  ประเภท รายจ่ายท่ีเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่

เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  
สําหรับจ่ายเป็นรายจ่ายต่าง ๆ  ดังนี้ 

รวม 30,000 บาท 

   1)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   รวม 20,000 บาท 
        สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร 

ค่าใช้จ่ายในการไปประชุมอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล และผู้มีสิทธิตามระเบียบของทาง
ราชการ เช่น ค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพักและอ่ืน ๆ    ท่ีเก่ียวข้องกับงานนี้  (ต้ังจ่ายจากเงิน
รายได้)  

    
   2)   ค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

จัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน       
รวม 10,000 บาท 

         สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน จัดซ้ือภาพถ่ายดาวเทียมในการสํารวจข้อมูลแผนท่ีภาษีและอ่ืน ๆ     ท่ีเก่ียวข้องกับงานนี้ 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.3/ว272 ลงวันท่ี 5 
กุมภาพันธ์  2551  และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก  ท่ี 0808.3/ว 462 ลง
วันท่ี 29 กุมภาพันธ์  2551  (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป)   

       
  หมวด ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าวัสดุ) รวม 160,000 บาท 
  ประเภท วัสดุสํานักงาน      รวม 30,000 บาท 
   สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่าง ๆ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ ใช้ในสํานักงาน  

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําคู่มือ  ระเบียบ กฎหมาย เอกสารของเทศบาล และอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข้องกับงานนี้  
(ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป)  

    
  ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง      รวม 30,000 บาท 
   สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ํามันเบรก 

หม้อน้ํารถยนต์และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการนี้ (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป)  
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  ประเภท วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน รวม 50,000 บาท 
   สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและน้ํามันหล่อลื่นต่าง ๆ และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการนี้ (ต้ังจ่าย

จากเงินอุดหนุนท่ัวไป)   
    
  ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ รวม 50,000 บาท 
   สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ กระดาษ

ต่อเนื่อง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ CD – ROM ฯลฯ  และอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข้องกับการนี้  (ต้ังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนท่ัวไป)  

 


