
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลไชยมงคล

อําเภอ เมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 43,300,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 10,480,320 บาท
งบบุคลากร รวม 7,078,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 725,760 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี  ในอัตราเดือนละ  28,800
.-บาท  จํานวน 12  เดือน  เป็นเงิน  345,600.-บาท รองนายก
เทศมนตรี    จํานวน  2  อัตรา ๆ  เดือนละ  15,840.-บาท    จํานวน  12
  เดือน     เป็นเงิน  380,160.-บาท  รวมเป็นเงิน  725,760.-บาท 

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี  ใน
อัตราเดือนละ  6,000.-บาท  จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  72,000
.-บาท รองนายกเทศมนตรี   จํานวน 2 อัตรา ๆ เดือนละ4,500
.-บาท จํานวน  12  เดือน เป็นเงิน 108,000.-บาท  รวมเป็น
เงิน  180,000.-บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี  ใน
อัตราเดือนละ  6,000.-บาทจํานวน 12เดือน  เป็นเงิน  72,000
.-บาท รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 อัตรา ๆ เดือนละ4,500
.-บาท   จํานวน  12  เดือน เป็นเงิน 108,000.-บาท  รวมเป็น
เงิน  180,000.-บาท

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 207,360 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนค่าตอบแทนรายเดือน  ให้แก่เลขานุการนายก
เทศมนตรี  จํานวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ10,080.-บาท  จํานวน  12
  เดือน รวมเป็นเงิน 120,960.-บาท   
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี  จํานวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ  7,200.-บาท  จํานวน  12
  เดือน  รวมเป็นเงิน
86,400.-บาท 
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,555,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนค่าตอบแทนให้กับประธานสภาเทศบาลตําบลใน
อัตราๆ เดือนละ15,840.-บาท จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  190,080
.-บาท 
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนค่าตอบแทนให้กับรองประธานสภาเทศบาล
ตําบล   ในอัตรา ๆ เดือนละ 12,960.-บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็น
เงิน  155,520.-บาท  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนค่าตอบแทนให้กับสมาชิกสภา
เทศบาลตําบล จํานวน  10  อัตราๆ เดือนละ 10,080.-บาท  จํานวน  12
  เดือน  เป็นเงิน  1,209,600.-บาท 

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,230,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,306,540 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ จํานวน 10 อัตรา
เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 138,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวพนักงานเทศบาลสามัญ
1.เงินเพิมสําหรับปรับวุฒิที ก.พ.  หรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
รับรองว่าคุณวุฒินันเป็นวุฒิเฉพาะสําหรับตําแหน่งทีได้รับแต่งตัง 
2. เงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านกฏหมาย
ตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 186,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ปลัดเทศบาล/รองปลัด/หัวหน้าสํานัก
ปลัด/หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ 

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 192,360 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างประจําให้แก่ ลูกจ้างประจํา  จํานวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 376,320 บาท
เพือจ่ายเป็น   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  และพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 3 อัตรา 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 30,780 บาท
เพือจ่ายเป็น เงินเพิมการครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 3 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 2,114,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 289,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 174,000 บาท

1.เงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณี
พิเศษ เพือจ่ายเป็น เงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานเทศบาล
สามัญและพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)
2.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน เพือจ่ายเป็น  ค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน เช่นคณะกรรมการจัดซือหรือ
จัดจ้าง  คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน  ตลอดจนค่าตอบ
แทน  คณะกรรมการสอบสวน  คณะกรรมการประเมินผลงานต่างๆ  อาสา
สมัคร(อส.) อปพร.และอืน ๆ เงินตอบแทนอืนๆ หรือเงินค่าตอบแทนอืนๆ
ตามทีกฏหมาย กฏ หรือ ระเบียบกําหนด ในลักษณะดังนี
 2.1 เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
 2.2 ค่าตอบแทนพิเศษ
 2.3 เงินเพิมการครองชีพชัวคราว
 2.4 เงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ (พ.ต.พ.)
 2.5 เงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการ
สาธารณสุข (พ.ต.ส.)
 2.6 เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีทีปฏิบัติงานให้หน่วยงานบริการในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 2.7 เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)
 2.8 เงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันภัยและดับเพลิง
 2.9 เงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านกฏหมาย
ตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
 2.10 เงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานของครูการ
ศึกษา (พ.ค.ศ.)
 2.11 เงินวิทยฐานะ
 2.12 เงินช่วยพิเศษเกียวกับศพ
 2.13 เงินอืนๆ ทีจ่ายควบกับเงินเดือนในลักษณะเดียวกัน

ค่าเบียประชุม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าเบียประชุมให้แก่กรรมการทีเทศบาลแต่งตัง  หรือ
กรรมการอืนทีระเบียบกฎหมายกําหนดให้จ่ายค่าเบียประชุมได้  

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าตอบแทนสําหรับพนักงานเทศบาลสามัญและพนักงาน
จ้าง ทีได้รับคําสังปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  วันหยุดราชการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสําหรับพนักงานเทศบาลสามัญ ทีมีสิทธิได้รับค่าเช่า
บ้านตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล
สามัญ ลูกจ้างประจํา และผู้มีสิทธิเบิก 
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ค่าใช้สอย รวม 935,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดําเนินการต่างๆ อาทิเช่น
1 ค่าธรรมเนียม ลงทะเบียน ค่าเอกสาร ค่าเย็บปก หรือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ
2. ค่าใช้จ่ายในโครงการการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตําบลไชยมงคล
3. ค่าจ้างเหมาจัดทําเว็บไซต์ และปรับปรุงพัฒนาระบบข้อมูลของ เทศบาล
ตําบล
4. ค่าจ้างเหมาในการจัดทําวารสาร เทศบาลตําบล    
5. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกสํารวจความพึงพอใจผู้รับบริการ เทศบาล
ตําบล
6. ค่าจ้างเหมาในการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจําหมู่บ้าน 
7. ค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ  

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 15,000 บาท
1 ค่ารับรอง             
เพือจ่ายเป็น ค่าต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ผู้ทีมาศึกษาดูงาน  การต้อน
รับคณะตรวจราชการ นิเทศงานประชุมคณะกรรมการฯ ของเทศบาล
ตําบลไชยมงคล และอืนๆ    
2. ค่าเลียงรับรอง        
เพือจ่ายเป็น  ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาฯท้องถินหรือคณะ
กรรมการหรือคณะอนุกรรมการทีได้รับการแต่งตังตามกฎหมาย รวมถึงผู้
เข้าร่วมประชุมอืนๆ และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องซึงเข้าร่วมประชุม

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา
เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและสัมมนาหลักสูตรต่างๆของ
เทศบาลตําบลเพือพัฒนาความรู้
ในการปฏิบัติงานและเพิมศักยภาพการทํางานขององค์กร
2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกอาณาจักร
เพือจ่ายเป็น  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักรของ
คณะผู้บริหารฯ สมาชิกเทศบาลตําบล  พนักงานเทศบาลสามัญ  พนักงาน
จ้างทีได้รับอนุญาต หรือ
ได้รับคําสังให้เดินทางไปราชการ เช่น  ค่าเช่าทีพัก  ค่าเบียเลียงเดิน
ทาง  ค่ายานพาหนะ  ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมการใช้
สนามบน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ
ในการเดินทางไปราชการ

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังนายกเทศมนตรี/สมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลไชยมงคล
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ค่าใช้จ่ายเพือดําเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ

จํานวน 40,000 บาท

ค่าใช้จ่ายเพือดําเนินการสนับสนุนโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระ
นางเจ้าพระบรมราชินีนาถ/พระบรมศานุวงค์ทุกพระองค์ (ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 95  ข้อ 4) 

โครงการกิจกรรม 5 ส จํานวน 10,000 บาท
โครงการกิจกรรม 5 ส     
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 113 ข้อ4) 

โครงการป้องกันอัคคีภัยเบืองต้นแก่ประชาชน ข้าราชการ ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้างเทศบาลตําบลไชยมงคล

จํานวน 50,000 บาท

โครงการป้องกันอัคคีภัยเบืองต้นแก่ประชาชน ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้างเทศบาลตําบลไชยมงคล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 129 ข้อ 3) 

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกียวกับกฎหมายทีใช้ในชีวิตประจําวัน จํานวน 20,000 บาท
โครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับกฎหมายในชีวิตประจําวัน 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า127 ข้อ32) 

โครงการเฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุทางจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ จํานวน 30,000 บาท
โครงการเฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุทางจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่       
(ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 129 ข้อ 2) 

โครงการเฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุทางจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์ จํานวน 30,000 บาท
โครงการเฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุทางจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์   
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 129 ข้อ 2) 

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรและประชาชนทัวไป จํานวน 20,000 บาท
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริธรรมแก่บุคลากรและประชาชนทัวไป 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 118 ข้อ18) 

โครงการศูนย์ศึกษาเรียนรู้พืชสมุนไพรตําบลไชยมงคล จํานวน 50,000 บาท
โครงการศูนย์เรียนรู้พืชสมุนไพรตําบลไชยมงคล  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564หน้า95  ข้อ 6) 

โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆในตําบลไชยมงคล จํานวน 60,000 บาท
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆในตําบลไชยมงคล   
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 110  ข้อ 1 )  

โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการทํางานแก่บุคลากร จํานวน 50,000 บาท
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการทํางานแก่บุคลากร  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 118 ข้อ17)

ว หน้า : 5/27



โครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร จํานวน 10,000 บาท
โครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 127 ข้อ 33)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษา เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์/สิงก่อ
สร้าง    ทีอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ เทศบาลตําบลไชยมงคล  เช่น รถ
ยนต์       รถจักรยานยนต์ เครืองถ่ายเอกสาร เครืองคอมพิวเตอร์ เครือง
ปรับอากาศ  ส่วนควบของตัวอาคารต่างๆ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 430,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าจัดซือสิงของเครืองใช้
ต่างๆ เช่น  กระดาษ  ปากกา  ยางลบ ไม้บรรทัด  ดินสอ หมึกเครืองถ่าย
เอกสาร หมึกโรเนียว รวมทังวัสดุสํานักงานอืน ๆ 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็น  ค่าแปรง ไม้กวาด นํายาล้างห้องนํา นํายาเช็ดกระจก ผงซัก
ฟอก ฯลฯ และนําดืมต่าง ๆ เพือบริการประชาชน

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็น วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ค่าแบตเตอรี  ยางนอกยาง
ใน ผ้ากรองนํามันเครือง ฯลฯ  สําหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่วน
กลาง

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น ค่านํามัน
ดีเซล  เบนซิน นํามันเครือง ฯลฯ สําหรับ รถยนต์ส่วนกลาง เครืองตัด
หญ้า รถบรรทุกนําของเทศบาลตําบลไชยมงคลและส่วนราชการอืน ทีช่วย
ราชการของเทศบาลตําบลและกิจกรรมอืนๆ  ทีจําเป็นในการบริหาร
ราชการ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่นจัดซือค่า
วัสดุ อุปกรณ์ นํายาเคมีสําหรับ ดับเพลิงและอืนๆ ทีจําเป็น 

วัสดุการเกษตร จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็น  ค่าวัสดุการเกษตรต่างๆ  เช่น จอบ เสียม ฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น จัดซือกระดาษ
โปสเตอร์   พู่กัน สี ฟิล์ม ผ้าเขียนป้าย ป้ายไวนิล และแผ่นซีดีฯลฯ ในการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม  ตามนโยบายของรัฐบาลและกิจกรรม
ของ เทศบาลตําบล

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็น วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น จัดซือแผ่นดิสก์  โปรแกรม
คอมพิวเตอร์  หรือซอฟต์แวร์ หมึกเครืองพิมพ์ ฯลฯ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 460,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าไฟฟ้าสํานักงานเทศบาลตําบลไชยมงคลอาคารต่างๆ  ทีอยู่
ในความรับผิดชอบของ เทศบาลตําบลไชยมงคล

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็น ค่าโทรศัพท์สํานักงานเทศบาลตําบลไชยมงคล 
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าซือดวงตราไปรษณียากร,ค่าไปรษณีย์,ค่าลงทะเบียน
ด่วน EMS  ฯลฯ

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็น ค่าบริการการสือสาร (Internet) 
งบลงทุน รวม 1,288,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,288,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จัดซือรถโดยสารขนาด 12 ทีนัง (ดีเซล) จํานวน 1,288,000 บาท
จัดซือรถโดยสารขนาด 12 ทีนัง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํา
กว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครืองยนต์สูงสุดไม่ตํากว่า 90 กิโลวัตน์ ตาม
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจําปี พ.ศ. 2560
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 243 ข้อ 27)

งานบริหารงานคลัง รวม 3,391,720 บาท
งบบุคลากร รวม 2,811,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,811,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,219,100 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ จํานวน 7 อัตรา
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ผู้อํานวยการกองคลัง/หัวหน้าฝ่าย
พัฒนารายได้

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 199,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างประจําให้แก่ ลูกจ้างประจํา  จํานวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 296,640 บาท
เพือจ่ายเป็น   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  และพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 2 อัตรา 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,180 บาท
เพือจ่ายเป็น เงินเพิมการครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 2 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 580,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 165,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 125,000 บาท

1.เงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณี
พิเศษ เพือจ่ายเป็น เงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานเทศบาล
สามัญและพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)
2.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน เพือจ่ายเป็น  ค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน และอืน ๆ เงินตอบแทน
อืนๆ หรือเงินค่าตอบแทนอืนๆตามทีกฏหมาย กฏ หรือ ระเบียบ
กําหนด ในลักษณะดังนี
 2.1 เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
 2.2 ค่าตอบแทนพิเศษ
 2.3 เงินเพิมการครองชีพชัวคราว
 2.4 เงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ (พ.ต.พ.)
 2.5 เงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการ
สาธารณสุข (พ.ต.ส.)
 2.6 เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีทีปฏิบัติงานให้หน่วยงานบริการในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 2.7 เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)
 2.8 เงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันภัยและดับเพลิง
 2.9 เงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านกฏหมาย
ตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
 2.10 เงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานของครูการ
ศึกษา (พ.ค.ศ.)
 2.11 เงินวิทยฐานะ
 2.12 เงินช่วยพิเศษเกียวกับศพ
 2.13 เงินอืนๆ ทีจ่ายควบกับเงินเดือนในลักษณะเดียวกัน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าตอบแทนสําหรับพนักงานเทศบาลสามัญและพนักงาน
จ้าง ทีได้รับคําสัง ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  วันหยุดราชการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล
สามัญ ลูกจ้างประจํา และผู้มีสิทธิเบิก 

ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดําเนินการต่างๆ อาทิเช่น
1.1 ค่าธรรมเนียม ลงทะเบียน ค่าเอกสาร ค่าเย็บปก หรือเข้าปก
หนังสือ ฯลฯ   
1.2 ค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ  
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา
เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและสัมมนาหลักสูตรต่างๆของ
เทศบาลตําบลเพือพัฒนาความรู้
ในการปฏิบัติงานและเพิมศักยภาพการทํางานขององค์กร
2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกอาณาจักร
เพือจ่ายเป็น  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักรของ
คณะผู้บริหารฯ สมาชิกเทศบาลตําบล  พนักงานเทศบาลสามัญ  พนักงาน
จ้างทีได้รับอนุญาต หรือ
ได้รับคําสังให้เดินทางไปราชการ เช่น  ค่าเช่าทีพัก  ค่าเบียเลียงเดิน
ทาง  ค่ายานพาหนะ  ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมการใช้
สนามบน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ
ในการเดินทางไปราชการ

  
โครงการแผนทีภาษีและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการจัดทําระบบแผนทีภาษีและพัฒนาการ
จัดเก็บรายได้  (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 น.116
 ข้อ 12)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์/สิงก่อ
สร้าง    ทีอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ เทศบาลตําบลไชยมงคล  เช่น รถ
ยนต์   รถจักรยานยนต์ เครืองถ่ายเอกสาร เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองปรับ
อากาศ  ส่วนควบของตัวอาคารต่างๆ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 165,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าจัดซือสิงของเครืองใช้
ต่างๆ เช่น  กระดาษ  ปากกา  ยางลบ ไม้บรรทัด  ดินสอ        หมึกเครือง
ถ่ายเอกสาร หมึกโรเนียว รวมทังวัสดุสํานักงานอืน ๆ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็น วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ค่าแบตเตอรี  ยางนอกยาง
ใน ผ้ากรองนํามันเครือง ฯลฯ  สําหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่วน
กลาง

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น ค่านํามัน
ดีเซล  เบนซิน นํามันเครือง ฯลฯ สําหรับรถยนต์ส่วนกลาง เครืองตัด
หญ้า รถบรรทุกนําของเทศบาลตําบลไชยมงคลและส่วนราชการอืน ทีช่วย
ราชการของเทศบาลตําบลและกิจกรรมอืนๆ  ทีจําเป็นในการบริหาร
ราชการ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็น วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น จัดซือแผ่นดิสก์  โปรแกรม
คอมพิวเตอร์  หรือซอฟต์แวร์  หมึกเครืองพิมพ์ ฯลฯ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าซือดวงตราไปรษณียากร,ค่าไปรษณีย์,ค่าลงทะเบียน
ด่วน EMS  ฯลฯ

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 2,617,520 บาท
งบบุคลากร รวม 2,315,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,315,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,722,480 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ จํานวน 6 อัตรา
เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 6,660 บาท
เพือจ่ายเป็น เงินเพิมการครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานเทศบาล
สามัญ จํานวน 1 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ /หัว
หน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 469,560 บาท
เพือจ่ายเป็น   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  และพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 4 อัตรา 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 56,820 บาท
เพือจ่ายเป็น เงินเพิมการครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 4 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 302,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 155,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 103,000 บาท

1.เงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณี
พิเศษ เพือจ่ายเป็น เงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานเทศบาล
สามัญและพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)
2.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน เพือจ่ายเป็น  ค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน และอืน ๆ เงินตอบแทน
อืนๆ หรือเงินค่าตอบแทนอืนๆตามทีกฏหมาย กฏ หรือ ระเบียบ
กําหนด ในลักษณะดังนี
 2.1 เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
 2.2 ค่าตอบแทนพิเศษ
 2.3 เงินเพิมการครองชีพชัวคราว
 2.4 เงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ (พ.ต.พ.)
 2.5 เงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการ
สาธารณสุข (พ.ต.ส.)
 2.6 เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีทีปฏิบัติงานให้หน่วยงานบริการในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 2.7 เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)
 2.8 เงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันภัยและดับเพลิง
 2.9 เงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านกฏหมาย
ตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
 2.10 เงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานของครูการ
ศึกษา (พ.ค.ศ.)
 2.11 เงินวิทยฐานะ
 2.12 เงินช่วยพิเศษเกียวกับศพ
 2.13 เงินอืนๆ ทีจ่ายควบกับเงินเดือนในลักษณะเดียวกัน

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสําหรับพนักงานเทศบาลสามัญ ทีมีสิทธิได้รับค่าเช่า
บ้านตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย 

เงินช่วยเหลือบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล
สามัญ ลูกจ้างประจํา และผู้มีสิทธิเบิก 
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ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการใดๆ ( นอกจากบริการ
สาธารณูปโภค ) ดังนี
(1)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่      
เป็นรายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจาย
เสียงโทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่างๆ ในกิจการของเทศบาล
(2)  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน   
เป็นรายจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในราชการของเทศบาล
(3)   ค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ     
เป็นค่าจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยหรือสิงปฏิกูล ค่าขนย้ายสิงก่อสร้าง
ค่าปรับปรุงกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ค่าจ้างเหมาบุคคล ค่าบริการติดตังระบบ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง วางระบบแลนหรือวายเล็ตเชือมต่อ
คอมพิวเตอร์ การบริการรับใช้  ค่าเบียประกัน  ค่าบริการแบกหาม
สัมภาระ ค่ากําจัดปลวก ค่าซักฟอกทํา  ความสะอาด   และอืนๆ 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา
เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและสัมมนาหลักสูตรต่างๆของ
เทศบาลตําบลเพือพัฒนาความรู้
ในการปฏิบัติงานและเพิมศักยภาพการทํางานขององค์กร
2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกอาณาจักร
เพือจ่ายเป็น  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักรของ
คณะผู้บริหารฯ สมาชิกเทศบาลตําบล  พนักงานเทศบาลสามัญ  พนักงาน
จ้างทีได้รับอนุญาต หรือ
ได้รับคําสังให้เดินทางไปราชการ เช่น  ค่าเช่าทีพัก  ค่าเบียเลียงเดิน
ทาง  ค่ายานพาหนะ  ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมการใช้
สนามบน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ
ในการเดินทางไปราชการ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
ค่าบํารุงรักษา เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์/สิงก่อ
สร้าง   ทีอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ เทศบาลตําบลไชยมงคล  เช่น รถ
ยนต์  รถจักรยานยนต์ เครืองถ่ายเอกสาร เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองปรับ
อากาศ  ส่วนควบของตัวอาคารต่างๆ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 47,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุสํานักงานต่างๆ เช่น กระดาษ,แฟ้มแบบพิมพ์
ต่างๆ,สมุด,ซองต่างๆ ปากกา,ดินสอ,ยางลบ ,กาว,หมึก,ตรายาง,สิง
พิมพ์,ธงชาติ,ธงตราสัญลักษณ์,นําดืมฯลฯเพือใช้ในการดําเนินงานภายใน
กิจการของเทศบาล
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 7,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ป้ายไวนิล พู่กันและสี  ฟีล์ม ฟิล์มสไลด์ เทปบันทึกเสียงหรือ
ภาพฯ สําหรับใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ
เทศบาล

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
เทปบันทึกข้อมูล,หัวพิมพ์,หรือแถบพิมพ์ สําหรับคอมพิวเตอร์
ตลับผงหมึก,แป้นกรองแสง,กระดาษต่อเนือง,แป้นพิมพ์,เมนบอร์ด
เมโมรีชีป,เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ,ซีดีรอม, ฯลฯ  

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,188,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,762,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 854,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการกิจกรรมทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลไชย
มงคล

จํานวน 10,000 บาท

โครงการกิจกรรมทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตําบลไชย
มงคล เพือจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ  วัสดุต่างๆ ฯลฯ
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) หน้าที 139 ข้อที 4 )

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลไชยมงคล จํานวน 50,000 บาท
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เพือใช้เป็นค่าจ่ายในการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เช่น  ค่าวัสดุต่างๆ 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) หน้าที 144ข้อที 20 )

โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้นอกสถานที จํานวน 20,000 บาท
โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้นอกสถานที เพือจ่ายเป็น ป้าย
โครงการ  ค่ายานพาหนะ วัสดุในการจัดกิจกรรม ฯลฯ  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) หน้าท1ี40 ข้อท6ี  )

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนค่าอาหาร
กลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลไชยมงคล)

จํานวน 774,000 บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลไชยมงคล ตังไว้ 774,000 บาท รายละเอียดดังนี
1)  ค่าจ้างเหมาทําอาหารกลางวัน    ตังไว้     612,500  บาท
สําหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลไชยมงคล   
2)  ค่าจัดการเรียนการสอน  (เงินรายหัว)    ตังไว้     161,500  บาท
เพือเป็นค่าจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็ก     
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) หน้าที 140 ข้อที 7 ) 

ค่าวัสดุ รวม 908,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น แปรง,ไม้กวาด,
,ทีนอน,ผ้าห่ม,มุ้ง ฯลฯ สําหรับใช้ภายในกิจการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 858,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ อาหารเสริมนม แยกเป็น
(1)  จัดซืออาหารเสริม(นม) ให้กับโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการ
ศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.)ในพืนที จํานวน 2 แห่ง ตังไว้  663,000 บาท
(2)  จัดซืออาหารเสริม(นม)  ตังไว้     195,000   บาท 
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลไชยมงคล  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564)หน้าที 142 ข้อที 13 )

วัสดุการศึกษา จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าสือ วัสดุ อุปกรณ์การศึกษา  สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งบลงทุน รวม 66,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 66,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือพัดลมติดผนัง จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพัดลมติดผนัง  ขนาด 16 นิว       
ปรับแรงลมได้  3  ระดับ และสามารถปรับส่ายซ้าย-ขวา ได้  จํานวน   6
  ตัว เพือใช้ในโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลไชยมงคล
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้าที 247 ข้อที 38  )

ครุภัณฑ์การศึกษา
จัดซือเครืองเล่นพัฒนาการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองเล่นพัฒนาการ เพือจัดซือเครืองเล่นพัฒนาการ
สําหรับเด็กใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลไชยมงคล  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564)หน้าที 140 ข้อที 9 )
รายละเอียด  ดังนี
 จัดซือชิงช้าเดียว  วัสดุทําจากพลาสติกโพลีเอทธีลีนอย่างดี  ขนาดไม่น้อย
กว่า  กว้าง 65  ยาว  95  สูง  110  เซนติเมตร  จํานวน  4  ตัว

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จัดซือตู้เก็บภาชนะใส่อาหาร จํานวน 4,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บภาชนะใส่อาหาร เพือจัดซือตู้เก็บภาชนะใส่
อาหารสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน  1  หลัง
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564)หน้าที 248 ข้อที 43 )

งบเงินอุดหนุน รวม 1,360,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,360,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,360,000 บาท

1.1 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสิน
วิทยา)ตังไว้  840,000  บาท   
เพือสนับสนุนอาหารกลางวัน จัดสรรให้เด็กอนุบาล – ป.6  คนละ 20
 บาท  จํานวน  200  วัน
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) หน้าที 219 ข้อที 5 )
1.2 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองพลวงใหญ่      
ตังไว้  520,000  บาท   
เพือสนับสนุนอาหารกลางวัน จัดสรรให้เด็กอนุบาล – ป.6  คนละ 20
 บาท  จํานวน  200  วัน 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) หน้าที 219 ข้อที 6 )
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 6,136,180 บาท
งบบุคลากร รวม 2,259,180 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,259,180 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,443,540 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ จํานวน 4 อัตรา
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข ฯ /หัว
หน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 671,640 บาท
เพือจ่ายเป็น   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  และพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 8 อัตรา 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็น เงินเพิมการครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 8 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 1,477,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 232,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 108,000 บาท

1.เงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณี
พิเศษ เพือจ่ายเป็น เงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานเทศบาล
สามัญและพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)
2.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน เพือจ่ายเป็น  ค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน และอืน ๆ เงินตอบแทน
อืนๆ หรือเงินค่าตอบแทนอืนๆตามทีกฏหมาย กฏ หรือ ระเบียบ
กําหนด ในลักษณะดังนี
 2.1 เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
 2.2 ค่าตอบแทนพิเศษ
 2.3 เงินเพิมการครองชีพชัวคราว
 2.4 เงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ (พ.ต.พ.)
 2.5 เงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการ
สาธารณสุข (พ.ต.ส.)
 2.6 เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีทีปฏิบัติงานให้หน่วยงานบริการในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 2.7 เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)
 2.8 เงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันภัยและดับเพลิง
 2.9 เงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านกฏหมาย
ตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
 2.10 เงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานของครูการ
ศึกษา (พ.ค.ศ.)
 2.11 เงินวิทยฐานะ
 2.12 เงินช่วยพิเศษเกียวกับศพ
 2.13 เงินอืนๆ ทีจ่ายควบกับเงินเดือนในลักษณะเดียวกัน
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าตอบแทนสําหรับพนักงานเทศบาลสามัญและพนักงาน
จ้าง ทีได้รับคําสังปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  วันหยุดราชการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสําหรับพนักงานเทศบาลสามัญ ทีมีสิทธิได้รับค่าเช่า
บ้านตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาลสามัญ    ลูกจ้าง
ประจํา และผู้มีสิทธิเบิก 

ค่าใช้สอย รวม 820,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 600,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดําเนินการต่างๆ อาทิเช่น
1.1 ค่าธรรมเนียม ลงทะเบียน ค่าเอกสาร ค่าเย็บปก หรือเข้าปก
หนังสือ ฯลฯ   
1.2 ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บปก หรือเข้าเล่มปกหนังสือ ฯลฯ
1.3 ค่าจ้างเหมาแรงงานในการเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาล      1.4 ค่า
จ้างเหมาเก็บค่าขยะของเทศบาล
1.5 ค่าจ้างเหมาในการจัดทําวารสารเทศบาล 
1.6 ค่าจ้างในการกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล
1.7 ค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา
เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและสัมมนาหลักสูตรต่างๆของ
เทศบาลตําบลเพือพัฒนาความรู้
ในการปฏิบัติงานและเพิมศักยภาพการทํางานขององค์กร
2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกอาณาจักร
เพือจ่ายเป็น  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักรของ
คณะผู้บริหารฯ สมาชิกเทศบาลตําบล  พนักงานเทศบาลสามัญ  พนักงาน
จ้างทีได้รับอนุญาต หรือ
ได้รับคําสังให้เดินทางไปราชการ เช่น  ค่าเช่าทีพัก  ค่าเบียเลียงเดิน
ทาง  ค่ายานพาหนะ  ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมการใช้
สนามบน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ
ในการเดินทางไปราชการ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์/สิงก่อ
สร้าง    ทีอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ เทศบาลตําบลไชยมงคล  เช่น รถ
ยนต์       รถจักรยานยนต์ เครืองถ่ายเอกสาร เครืองคอมพิวเตอร์ เครือง
ปรับอากาศ  ส่วนควบของตัวอาคารต่างๆ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 425,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าจัดซือสิงของเครืองใช้
ต่างๆ เช่น  กระดาษ  ปากกา  ยางลบ ไม้บรรทัด  ดินสอ        หมึกเครือง
ถ่ายเอกสาร หมึกโรเนียว รวมทังวัสดุสํานักงานอืน ๆ 
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองใช้งานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ ไม้
กวาด แปรง เข่ง ผงซักฟอก และอุปกรณ์ต่าง ๆ   ทีใช้ในงานเก็บขนขยะ
มูลฝอยและสิงปฏิกูล งานรักษาความสะอาดถนน ที สาธารณะ และวัสดุ
งานบ้านงานครัวอืนๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในสํานักงานและการปฏิบัติ       งาน
อืนๆ ทีเกียวข้อง   

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็น วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ค่าแบตเตอรี  ยางนอกยาง
ใน ผ้ากรองนํามันเครือง ฯลฯ  สําหรับรถยนต์บรรทุกขยะ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น ค่านํามัน
ดีเซล  เบนซิน นํามันเครือง ฯลฯ สําหรับรถยนต์ส่วนกลาง เครืองตัด
หญ้า รถบรรทุกนําของเทศบาลตําบลไชยมงคลและส่วนราชการอืน ทีช่วย
ราชการของเทศบาลตําบลและกิจกรรมอืนๆ  ทีจําเป็นในการบริหาร
ราชการ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น จัดซือกระดาษ
โปสเตอร์   พู่กัน สี ฟิล์ม ผ้าเขียนป้าย ป้ายไวนิล และแผ่นซีดีฯลฯ ในการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม   ตามนโยบายของรัฐบาลและกิจกรรม
ของ เทศบาลตําบล

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็น  ค่าวัสดุเครืองแต่งกายต่างๆ  เช่น เสือผ้า  รองเท้า   ผ้าปิด
จมูก  ถุงมือ  ชุดกันฝน  ในงานจัดเก็บขยะมูลฝอย  และเครือง
แบบ  EMS รวมทังงานบริการอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็น วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น จัดซือแผ่นดิสก์  โปรแกรม
คอมพิวเตอร์  หรือซอฟต์แวร์  หมึกเครืองพิมพ์ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 2,400,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,400,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จัดซือรถบรรทุกขยะ จํานวน 2,400,000 บาท
เพือจัดซือรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย (เครืองยนต์ดีเซล) 
 ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํากว่า 6,000 ซีซี 
หรือกําลังเครืองยนต์สูงสุดไม่ตํากว่า 170 กิโลวัตน์
- แบบอัดท้าย 
 จํานวน  1  คัน
ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจําปี พ.ศ. 2560
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 239 ข้อ 13
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดการขยะมูลฝอยในหมู่บ้าน จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมตามโครงการฯ  เช่น  ค่าอาหารกลาง
วัน  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าตอบแทนวิทยาการ  ค่าจัดซือวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าจัดทําป้ายไวนิล  สือประชาสัมพันธ์ฯลฯ (ปรากฏใน  แผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 169 ข้อ 11) 

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมตามโครงการฯ  เช่น  ค่าอาหารกลาง
วัน  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าตอบแทนวิทยาการ  ค่าจัดซือวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าจัดทําป้ายไวนิล  ฯลฯ (ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564  หน้า 168 ข้อ 8 )

โครงการเพิมประสิทธิภาพการป้องกันโรคระบาดสัตว์ล่วงหน้า จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมตามโครงการฯ  เช่น  ค่าอาหารกลาง
วัน  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าตอบแทนวิทยาการ  ค่าจัดซือวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าจัดทําป้ายไวนิล  ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดซือวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า  ฯลฯ (ปรากฏใน  แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-
2564  หน้า 164 ข้อ 11)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 3,389,280 บาท
งบบุคลากร รวม 2,066,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,066,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,359,420 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ จํานวน 5 อัตรา
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ผู้อํานวยการกองช่าง/หัวหน้าฝ่าย
แบบแผนและก่อสร้าง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 588,120 บาท
เพือจ่ายเป็น   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  และพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 5 อัตรา 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 58,740 บาท
เพือจ่ายเป็น เงินเพิมการครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 5 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 1,013,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 203,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 93,000 บาท

1.เงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณี
พิเศษ เพือจ่ายเป็น เงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานเทศบาล
สามัญและพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)
2.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน เพือจ่ายเป็น  ค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน และอืน ๆ เงินตอบแทน
อืนๆ หรือเงินค่าตอบแทนอืนๆตามทีกฏหมาย กฏ หรือ ระเบียบ
กําหนด ในลักษณะดังนี
 2.1 เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
 2.2 ค่าตอบแทนพิเศษ
 2.3 เงินเพิมการครองชีพชัวคราว
 2.4 เงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ (พ.ต.พ.)
 2.5 เงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการ
สาธารณสุข (พ.ต.ส.)
 2.6 เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีทีปฏิบัติงานให้หน่วยงานบริการในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 2.7 เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)
 2.8 เงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันภัยและดับเพลิง
 2.9 เงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านกฏหมาย
ตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
 2.10 เงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานของครูการ
ศึกษา (พ.ค.ศ.)
 2.11 เงินวิทยฐานะ
 2.12 เงินช่วยพิเศษเกียวกับศพ
 2.13 เงินอืนๆ ทีจ่ายควบกับเงินเดือนในลักษณะเดียวกัน

ค่าเบียประชุม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าเบียประชุมให้แก่กรรมการทีเทศบาลแต่งตัง  หรือ
กรรมการอืนทีระเบียบ กฎหมายกําหนดให้จ่ายค่าเบียประชุมได้  

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าตอบแทนสําหรับพนักงานเทศบาลสามัญและพนักงาน
จ้าง ทีได้รับคําสัง ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  วันหยุดราชการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสําหรับพนักงานเทศบาลสามัญ ทีมีสิทธิได้รับค่าเช่า
บ้านตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล
สามัญ ลูกจ้างประจํา และผู้มีสิทธิเบิก 
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ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดําเนินการต่างๆ อาทิเช่น
1.1 ค่าธรรมเนียม และลงทะเบียน ของพนักงานเทศบาลสามัญและ
พนักงานจ้าง เข้ารับการฝึกอบรม
ตามโครงการทีได้รับอนุญาต หรือมีคําสังให้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร
ต่างๆ ทีมีสิทธิเบิกค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนได้ทังภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศ    
1.2 จ้างเหมาเพือให้ได้มาซึงบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ
หรือปกหนังสือ ค่าซักฟอก 
ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าจ้างเหมาแบก
สัมภาระ ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร่ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ มหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่างๆ ค่า
ใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการกําจัด
ปลวก ค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ เกียวกับการดําเนินงานของทางเทศบาล
ตําบล และค่าจ้างเหมาบริการเอกชนหรือนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดามา
ดําเนินการสําหรับงานสํารวจ ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างรับรองการ
คํานวณโครงสร้างงานพัฒนาบุคคล งานตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐาน และเทคนิคต่างๆทีเอกชนมีความชํานาญมากกว่าและอืนๆ
1.3 ค่าจ้างเหมาล้าง อัด ขยายภาพถ่าย อัดภาพกิจกรรมการปฏิบัติงาน
ต่างๆ
1.4 ค่าติดตังไฟฟ้า
เพือจ่ายเป็น  ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟและติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิมเติม  ค่า
ธรรมเนียม  รวมถึงค่า
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า  การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ์
1.5 ค่าติดตังประปา
เพือจ่ายเป็น  ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปา และติดตังอุปกรณ์ประปาเพิม
เติม  รวมถึงการปรับปรุง
ระบบประปา  การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์
1.6 ค่าติดตังโทรศัพท์
เพือจ่ายเป็น  ค่าใช้จ่ายต่างๆในการติดตังโทรศัพท์  ยกเว้น ค่าตู้สาขา  ค่า
เครืองโทรศัพท์  
ค่าเครืองโทรศัพท์พ่วง  และเครืองโทรศัพท์ภายใน 
1.7 ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ  
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

2.1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา
เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและสัมมนาหลักสูตรต่างๆของ
เทศบาลตําบลเพือพัฒนาความรู้
ในการปฏิบัติงานและเพิมศักยภาพการทํางานขององค์กร
2.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
อาณาจักร
เพือจ่ายเป็น  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักรของ
คณะผู้บริหารฯ สมาชิกเทศบาลตําบล  พนักงานเทศบาลสามัญ  พนักงาน
จ้างทีได้รับอนุญาต หรือ
ได้รับคําสังให้เดินทางไปราชการ เช่น  ค่าเช่าทีพัก  ค่าเบียเลียงเดิน
ทาง  ค่ายานพาหนะ  ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมการใช้
สนามบน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ
ในการเดินทางไปราชการ
2.3  ค่าชดใช้ค่าเสียหาย  หรือค่าสินไหมทดแทน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินและ
ครุภัณฑ์ทีอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาลตําบล เพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  เช่น ถนน  ทางเดิน  ทางเท้า สะพาน ท่อเหลียม  ระบบ
สาธารณูปโภค  และครุภัณฑ์อืนๆ ฯลฯ 
3.1 ค่าบํารุงรักษายานพาหนะ
(1)  กาซ่อมปกติ
(2)  การซ่อมกลาง
3.2  ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาถนน  ทางเดิน  ทางเท้า  สะพาน  ท่อ
เหลียม  สาธารณูปโภค
(1)  ค่าจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)  ค่าดําเนินการบํารุงรักษาทรัพย์สินทีเบิกจ่ายจากหมวดค่าใช้
สอย  ได้แก่  ค่าจ้างเหมาค่าแรงงานภายนอกเป็นค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ รวม 360,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าจัดซือสิงของเครืองใช้
ต่างๆ เช่น แผนที  กระดาษ  ปากกา  ยางลบ ไม้บรรทัด  ดินสอ        หมึก
เครืองถ่ายเอกสาร หมึกโรเนียว รวมทังวัสดุสํานักงานอืน ๆ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็น  ค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่นฟิวส์  หลอดไฟ  ถ่าน
ฉาย  ค่าแบตเตอรี เครืองชาร์ต ไฟฟ้า สายไฟฟ้า และอืนๆ ฯลฯ 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็น ค่าวัสดุก่อสร้าง เช่นท่อต่างๆ  ปูนซิเมนต์ และอืนๆ ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็น วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ค่าแบตเตอรี  ยางนอกยาง
ใน ผ้ากรองนํามันเครือง ฯลฯ  สําหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่วน
กลาง
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น ค่านํามัน
ดีเซล  เบนซิน นํามันเครือง ฯลฯ สําหรับรถยนต์ส่วนกลาง เครืองตัด
หญ้า รถบรรทุกนําของเทศบาลตําบลไชยมงคลและส่วนราชการอืน ทีช่วย
ราชการของเทศบาลตําบลและกิจกรรมอืนๆ  ทีจําเป็นในการบริหาร
ราชการ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่นจัดซือค่าวัสดุ อุปกรณ์
นํายาเคมีภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ    

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็น วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น จัดซือแผ่นดิสก์  โปรแกรม
คอมพิวเตอร์  หรือซอฟต์แวร์  หมึกเครืองพิมพ์ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 110,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 110,000 บาท
ครุภัณฑ์สํารวจ
จัดซือกล้องวัดมุม จํานวน 110,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องวัดมุม 
แบบอิเล็กทรอนิกส์
- ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 ฟิลิปดา (ระบบอัตโนมัติ)
ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจําปี พ.ศ. 2560
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 241 ข้อ 19)

งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 200,000 บาท
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมาในการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะและขยายเขตไฟฟ้า
แรงตําในเขตพืนทีตําบลไชยมงคล  และสํานักงานเทศบาลตําบลไชย
มงคล 

งานไฟฟ้าถนน รวม 4,290,100 บาท
งบลงทุน รวม 4,290,100 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 4,290,100 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านไชยมงคล ม.1 (ซอย 1/1) จํานวน 144,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านไชยมงคล ม.1 (ซอย 1/1) 
ขนาด กว้าง 5.00 ม. ยาว 54 ม. หนาเฉลีย 0.15 ม. หรือมีพืนทีไม่น้อย
กว่า 270 ตร.ม พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางบดทับแน่นสองข้างๆละ 0.50 ม
. (ตามแบบที ทต.ไชยมงคล กําหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ ระหว่างและแล้วเสร็จ  จํานวน 1 ชุด  
(ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  ลําดับที  6 หน้าที  174)
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โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านบุตาล ม.2 (ซอยบ้านยายดอกไม้) จํานวน 98,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านบุตาล ม.2 (ซอยบ้านยาย
ดอกไม้)ขนาด กว้าง 3.00 ม. ยาว 61 ม. หนาเฉลีย 0.15 ม.  หรือมีพืนที
ไม่น้อยกว่า 183 ตร.ม พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง  
บดทับแน่นสองข้างๆละ 0.50 ม. (ตามแบบที ทต.ไชยมงคล กําหนด)   
(ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  ลําดับที  20 หน้าที 182)

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล บ้านหนองปลิง ม.4 (ซอยบ้านนายเกลียง ราช
คฤห์)

จํานวน 430,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล บ้านหนองปลิง ม.4 
(ซอยบ้านนายเกลียง ราชคฤห์) ขนาด กว้าง 4.00 ม. ยาว 200 ม.  
หนาเฉลีย 0.15 ม.หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม พร้อมลงหินคลุก
ไหล่ทางบดทับแน่นสองข้างๆละ 0.50 ม. (ตามแบบที ทต.ไชยมงคล
กําหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ระหว่างและแล้วเสร็จ  
จํานวน 1 ชุด     
(ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  ลําดับที  42 หน้าที 193)

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล บ้านหนองปลิง ม.4 (ซอยข้างบ้าน สท.สันติ) จํานวน 304,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล บ้านหนองปลิง ม.4 
(ซอยข้างบ้าน สท.สันติ) ขนาด กว้าง 4.00 ม. ยาว 150 ม.  
หนาเฉลีย 0.15 ม. หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม ไหล่ทางตาม
สภาพ(ตามแบบที ทต.ไชยมงคล กําหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  ระหว่างและแล้วเสร็จ จํานวน 1 ชุด     
(ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  ลําดับที  44 หน้าที 194)

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล บ้านหนองพลวงใหญ่ ม.3 (ซอยบ้านนางแว่น) จํานวน 163,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล บ้านหนองพลวงใหญ่ ม.3 
(ซอยบ้านนางแว่น) ขนาด กว้าง 3.00 ม. ยาว 110 ม.  
หนาเฉลีย 0.15 ม.หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 330 ตร.ม  
(ตามแบบที ทต.ไชยมงคล กําหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
ระหว่างและแล้วเสร็จ  จํานวน 1 ชุด     
(ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  ลําดับที  36 หน้าที 190)

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล บ้านหนองพลวงใหญ่ ม.3 (หนองพลวงใหญ่ 
ซอย 14)

จํานวน 418,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล บ้านหนองพลวงใหญ่ ม.3 
(หนองพลวงใหญ่ ซอย 14) ขนาด กว้าง 4.00 ม. ยาว 200 ม.  
หนาเฉลีย 0.15 ม.หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม  
พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางบดทับแน่นสองข้างๆละ 0.50 ม.  
(ตามแบบที ทต.ไชยมงคล กําหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
ระหว่างและแล้วเสร็จ  จํานวน 1 ชุด    
(ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  ลําดับที  35 หน้าที 189)

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล บ้านหนองพลวงใหญ่ ม.3 (รอบสระนํา) จํานวน 391,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล บ้านหนองพลวงใหญ่ ม.3 
(รอบสระนํา) ขนาด กว้าง 4.00 ม. ยาว 185 ม. หนาเฉลีย 0.15 ม.  
สํารวจหรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 740 ตร.ม พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง    บด
ทับแน่นสองข้างๆละ 0.50 ม. (ตามแบบที ทต.ไชยมงคล กําหนด)   
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ระหว่างและแล้วเสร็จ  จํานวน ๑ ชุด   
(ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  ลําดับที  28 หน้าที 186)
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โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านไชยมงคล ม.1  (โกรกตะคร้อ ซอย 5) จํานวน 335,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านไชยมงคล ม.1 (โกรก
ตะคร้อ ซอย 5) ขนาด กว้าง 4.00 ม. ยาว 170 ม. หนาเฉลีย 0.15 ม
. หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม (ตามแบบที ทต.ไชย
มงคล กําหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ระหว่างและแล้ว
เสร็จ  จํานวน 1 ชุด  
(ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  ลําดับที  7 หน้าที  175)

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านไชยมงคล ม.1 (คุ้มหนองผักบุ้ง-โกรก
ตะคร้อ)  ซอย 6 ต.ไชยมงคล อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา ไป คุ้มหนองผักบุ้ง ต
.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

จํานวน 418,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านไชยมงคล ม.1(คุ้มหนองผัก
บุ้ง-โกรกตะคร้อ)  ซอย 6 ต.ไชยมงคล อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา   
ไป คุ้มหนองผักบุ้ง ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ
.นครราชสีมา ขนาด กว้าง 4.00 ม. ยาว 200 ม.หนาเฉลีย 0.15 ม.หรือมี
พืนทีไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางบดทับแน่นสอง
ข้างๆละ 0.50 ม.  
(ตามแบบที ทต.ไชยมงคล กําหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
ระหว่างและแล้วเสร็จ  จํานวน 1 ชุด  
(ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  ลําดับที  13 หน้าที 178)

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านบุตาล ม.2 (บุตาล ซอย 8) จํานวน 335,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านบุตาล ม.2 
(บุตาล ซอย 8) ขนาด กว้าง 4.00 ม. ยาว 160 ม.   
หนาเฉลีย 0.15 ม. หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม  
พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางบดทับแน่นสองข้างๆละ 0.50 ม.  
(ตามแบบที ทต.ไชยมงคล กําหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
ระหว่างและแล้วเสร็จ  จํานวน 1 ชุด   
(ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  ลําดับที  23 หน้าที 184)

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านบุตาล ม.2 (บุตาล ซอย 6-ตําบลโคกไทย) จํานวน 188,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านบุตาล ม.2 (บุตาล ซอย 6-ตําบล
โคกไทย) ขนาด กว้าง 5.00 ม. ยาว 400 ม. หนาเฉลีย 0.10 ม.  
หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 200 ลบ.ม พร้อมปรับเกรดบดทับแน่น 
เสริมดินถมบางตอน คิดเป็นปริมาตรดินถม 100 ลบ.ม.   
(ตามแบบที ทต.ไชยมงคล กําหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
ระหว่างและแล้วเสร็จ  จํานวน 1 ชุด    
(ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  ลําดับที  27 หน้าที 185)

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา ค.ส.ล บ้านหนองไทร ม.5 จํานวน 128,100 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างรางระบายนํา ค.ส.ล บ้านหนองไทร ม.5
ก่อสร้างรางระบายนํา คสล.รูปตัววี ขนาดปากรางกว้าง 1.80
 เมตร ลึก0.60เมตร ก้นรางกว้าง 0.60 เมตร หนา 0.07 เมตร ยาว 150
เมตร  
และวางท่อ คสล. ? 0.60 ม.ชัน 3 จํานวน 23 ท่อน พร้อมป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ ระหว่างและแล้วเสร็จ จํานวน 1 ชุด  
(ตามแบบที ทต.ไชยมงคลกําหนด)     
(ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  ลําดับที 65 หน้าที  202)
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โครงการขยายเขตประปา หมู่ 1 (กลุ่มบ้าน ก.ม 13 ซอย 3,4,5) จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าขยายเขตประปา หมู่ 1 (กลุ่มบ้าน ก.ม 13 ซอย 3,4,5) 
โดยขยายเขตท่อ PVC ขนาด ? 2" ชัน 8.5 ระยะทางรวม 580 ม.    
(ตามแบบที ทต.ไชยมงคลกําหนด)   
(ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  ลําดับที  81 หน้าที 207)

โครงการขยายเขตประปาหมู่ 1 (กลุ่มบ้านโกรกตะคร้อ ซอย 7 ไป ซอย 10) จํานวน 53,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าขยายเขตประปาหมู่ 1 (กลุ่มบ้านโกรกตะคร้อ ซอย 7
 ไป ซอย 10) โดยขยายเขตประปาท่อ PVC ขนาด ? 2" ชัน 8.5 ระยะ
ทางรวม 644 ม. (ตามแบบที ทต.ไชยมงคล กําหนด)   
(ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  ลําดับที  84 หน้าที 208)

โครงการขยายแนวเขตระบบประปา บ้านหนองไทร ม.5 จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าขยายแนวเขตระบบประปา บ้านหนองไทร ม.5 
โดยวางท่อ PVC ขนาด ? 2 " ชัน 8.5 ยาว 500 ม.  
(ตามแบบที ทต.ไชยมงคลกําหนด)      
(ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  ลําดับที 66 หน้าที  202)

โครงการเจาะบ่อนําบาดาล จํานวน ๑ บ่อ บ้านหนองไทร ม.5 จํานวน 262,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเจาะบ่อนําบาดาล จํานวน 1 บ่อ บ้านหนองไทร ม.5 
พร้อมติดตังอุปกรณ์เครืองสูบนํา (ตามแบบที ทต.ไชยมงคลกําหนด)   
ประชาสัมพันธ์โครงการ ระหว่างและแล้วเสร็จ  จํานวน 1 ชุด     
(ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  ลําดับที 71 หน้าที  203)

โครงการวางท่อระบายนํา บ้านหนองปลิง ม.4 จํานวน 99,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโครงการวางท่อระบายนํา บ้านหนองปลิง ม.4 
โดยวางท่อระบายนํา คสล.? 0.30 ม.ชัน 3 จํานวน 83 ท่อน พร้อม  
บ่อพัก คสล.หล่อสําเร็จรูป ขนาด 0.65x0.65 ม. จํานวน 9 บ่อ  
(ตามแบบที ทต.ไชยมงคลกําหนด)    
(ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  ลําดับที 63 หน้าที  201)

โครงการเสริมผิว Asphaltic Concrete หมู่ที 3 บ้านหนองพลวงใหญ่ 
ซอย8  ไปซอย 9

จํานวน 435,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเสริมผิว Asphaltic Concrete หมู่ที 3 บ้านหนองพลวง
ใหญ่ ซอย8 ไปซอย 9  กว้าง 5.00 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.05 ม. หรือมี
พืนทีไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม  (ตามแบบที ทต.ไชยมงคลกําหนด) พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ระหว่างและแล้วเสร็จ  จํานวน 1 ชุด  
(ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  ลําดับที  86 หน้าที 209)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 250,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตําบลไชยมงคล จํานวน 200,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเพิอความรู้รัก
สามัคคีของประชาชนชาวตําบลไชยมงคล 
เช่น ค่าอุปกรณ์กีฬา ถ้วยรางวัล ของรางวัล เงินรางวัลนักกีฬา ฯลฯ
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564)หน้าที152 ลําดับ
ที  14  )

โครงการแข่งขันกีฬาท้องถินสัมพันธ์ อําเภอเมืองนครราชสีมา จํานวน 25,000 บาท
โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างองค์กรต่างๆ   (การแข่งขันกีฬาท้องถิน
สัมพันธ์) เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างองค์กร
ต่างๆ เช่น ค่าอุปกรณ์กีฬา  ค่าชุดกีฬา ฯลฯ
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564)  หน้าที  152  ลําดับ
ที  12  )

โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา จํานวน 25,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา   
เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่างๆ   
เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา  ค่าใช้สอยและวัสดุทีเกียวข้องอืนๆ เป็นต้น  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564)  หน้าที  154  ลําดับ
ที  18  )

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 175,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 175,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 175,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายเกียวกับงานรัฐพิธี / กิจกรรมต่างๆซึงเกียวกับสถาบันพระมหา
กษัตริย์และงานประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ

จํานวน 100,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี     
ซึงเป็นวันสําคัญของทางราชการ ซึงเกียวเนืองกับสถาบันพระมหากษัตริย์
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีซึงเป็นวันสําคัญของทางราชการ
เกียวเนืองกับสถาบันพระมหากษัตริย์  วันพ่อ วันแม่ วันปิยะ
มหาราช กิจกรรมบําเพ็ญพระราชกุศพ ฯลฯ
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564)  หน้าที  155  ลําดับ
ที  21  )

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมซึงเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา จํานวน 30,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมซึงเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
และงานประเพณีท้องถินต่างๆ  
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
และงานประเพณีท้องถินต่างๆ วันวิสาขบูชา  วันมาฆบูชา งานปีใหม่ ฯลฯ
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564)  หน้าที  155  ลําดับ
ที  20  )
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โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนตําบลไชยมงคล จํานวน 25,000 บาท
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนตําบลไชยมงคล   
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ป้ายโครงการ ค่าวัสดุในการ
จัดงาน  ฯลฯ  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564)  หน้าที  142  ลําดับ
ที  14  )

โครงส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมการเรียนรู้อนุรักษ์ จํานวน 20,000 บาท
โครงส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมการเรียนรู้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถินของตําบลไชยมงคล  
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม  เช่น ป้ายโครางการ ค่าวัสดุใน
การจัดงาน  ฯลฯ  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564)  หน้าที  148  ลําดับ
ที  5  )

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 9,181,380 บาท
งบกลาง รวม 9,181,380 บาท
งบกลาง รวม 9,181,380 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 135,000 บาท

เพือจ่ายเป็น เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา จํานวน 500,000 บาท

เพือจ่ายเป็น เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา
เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 5,673,600 บาท
เบียยังชีพสําหรับผู้สูงอายุ  จํานวน  719  คน  แยกเป็น
อายุ  60-69  ปี  จํานวน 416 คนๆละ  600.-บาท  จํานวน  12  เดือน
อายุ  70-79  ปี  จํานวน 212 คนๆละ  700.-บาท  จํานวน  12  เดือน
อายุ  80-89  ปี  จํานวน 81 คนๆละ  800.-บาท  จํานวน  12  เดือน
อายุ  90  ปีขึนไป จํานวน10 คนๆละ 1,000.-บาท  จํานวน 12  เดือน

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,632,000 บาท
เบียยังชีพสําหรับผู้
พิการ  จํานวน  170  คนๆ ละ  800.-บาท  จํานวน  12  เดือน  

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 6,000 บาท

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์  จํานวน  1  คน ๆละ 500.-บาท จํานวน 12 เดือน
สํารองจ่าย จํานวน 434,780 บาท
เพือจ่ายเป็น  ค่าใช้จ่ายกรณีจําเป็นหรือบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน  เช่น  สาธารณภัย  ประสบอุทกภัย  วาตภัย  อัคคีภัย  และอืนๆ
ทีเกียวข้อง ฯลฯ

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 220,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
1. เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน ตังไว้ 170,000
 บาท
2. เงินค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาล ตังไว้ 50,000 บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 580,000 บาท
เพือ จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบ
ท.)
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