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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ ายงบประมาณรายจ่ ายทั่วไป
ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2559
เทศบำลตำบลพิปูน
อำเภอ พิปูน จังหวัดนครศรี ธรรมรำช
ประมาณการรายจ่ ายรวมทั้งสิ้น 423,000 บาท จ่ ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยก
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
175,000 บาท
รวม
งบดาเนินงาน
175,000 บาท
รวม
ค่ าใช้ สอย
160,000 บาท
รวม
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบตั ิรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
โครงกำรแข่งขันกีฬำ กรี ฑำนักเรี ยน เยำวชนและประชำชนอำเภอพิปูน
20,000 บำท
จำนวน
เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรแข่งขัน กรี ฑำนักเรี ยน เยำวชนและ
ประชำชนอำเภอพิปูน เช่น ค่ำตอบแทน ค่ำเบี้ยเลี้ยง ผูฝ้ ึ กสอน เจ้ำหน้ำที่
ประจำสนำม ค่ำเช่ำและค่ำเตรี ยมกำร ค่ำอุปกรณ์แข่งขัน ค่ำจัดตรี ยม
สนำมแข่งขัน เงินรำงวัล ค่ำถ้วยหรื อโล่รำงวัล ค่ำวงศ์ดุริยำงค์ ค่ำเครื่ องดื่ ม
ของกรรมกำรและค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จำเป็ น ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป
โครงกำรแข่งขันฟุตบอลต้ำนยำเสพติด

จำนวน

40,000 บำท

โครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ
จำนวน
เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่ งชำติประจำปี 2559 เช่น ค่ำ
วัสดุเตรี ยมสถำนที่ ค่ำปั จจัยถวำยพระ ค่ำกำรแสดงพื้นบ้ำน ค่ำอำหำรและ
เครื่ องดื่ ม และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป
โครงกำรจัดส่ งทีมนักกีฬำเข้ำร่ วมแข่งขันกับหน่วยงำนอื่น
จำนวน
เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรจัดส่ งทีมนักกีฬำเข้ำร่ วมแข่งขันกับ
หน่วยงำนอื่น เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงผูฝ้ ึ กสอน ค่ำเครื่ องดื่ ม ค่ำชุดนักกีฬำและ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป

60,000 บำท

เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรแข่งขันฟุตบอลต้ำนยำเสพติด เช่น ค่ำเตรี ยม
สนำม ค่ำเงินรำงวัล ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตัดสิ นกำรแข่งขัน ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์กำรแข่งขัน และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุน
ทัว่ ไป

20,000 บำท
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โครงกำรเพิ่มประสิ ทธิ ภำพเด็กและนักเรี ยนเพื่อรองรับกำรเข้ำสู่ อำเซี ยน

จำนวน

20,000 บำท

ค่ าวัสดุ
รวม
วัสดุกีฬำ
จำนวน
เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำจัดซื้ อวัสดุอุปกรณ์กีฬำ อุปกรณ์กำรตัดสิ น เช่น ฟุตบอล ตะกร้อ
ตำข่ำย ฯลฯ แจกจ่ำยให้กบั เยำวชนนในเขตเทศบำลตำบลพิปูน ตั้งจ่ำยจำก
เงินรำยได้

15,000 บาท
15,000 บำท

เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรเพิ่มประสิ ทธิภำพเด็กและนักเรี ยนเพื่อ
รองรับกำรเข้ำสู่ อำเซี ยน เช่น ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำรและเครื่ องดื่ ม ค่ำ
วัสดุอุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป

งานศาสนาวัฒนธรรมท้ องถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่ าใช้ สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบตั ิรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
โครงกำรจัดงำนประเพณี ลอยกระทง

รวม
รวม
รวม

248,000 บาท
202,000 บาท
202,000 บาท

จำนวน

54,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท

จำนวน

60,000 บำท

จำนวน

40,000 บำท

เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรจัดงำนประเพณี ลอยกระทง เช่น ค่ำวัสดุ ค่ำ
จัดเตรี ยมสถำนที่ ค่ำอำหำรและเครื่ องดื่ ม ค่ำของขวัญของรำงวัล ค่ำตอบแทน
พิธี ค่ำปฎิบตั ิงำนนอกเวลำรำชกำร ค่ำป้ ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำแสดงมหรสพ
และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่จำเป็ นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป
โครงกำรจัดงำนประเพณี ลำกพระบก
เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรจัดงำนประเพรี ลำกพระบก เช่น ค่ำจัดเตรี ยม
สถำนที่ ค่ำสนับสนุนเรื อพระ ค่ำอำหำรและเครื่ องดื่ ม ค่ำดอกไม้ และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป
โครงกำรจัดงำนประเพณี สงกรำนต์
เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรจัดงำนประเพณี สงกรำนต์ เช่น ค่ำวัสดุ ค่ำ
จัดเตรี ยมสถำนที่ ค่ำปั จจัยถวำยพระ ค่ำอำหำรและเครื่ องงดี่ ม ค่ำของที่ระลึก
ค่ำของรำงวัล ค่ำตอบแทนพิธีกร ค่ำปฎิบตั ิงำนนนอกเวลำรำชกำร ค่ำป้ำย
ประชำสัมพันธ์ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป
โครงกำรประเพณี วนั สำรทเดือนสิ บ
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เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรประเพณี วนั สำรทเดือนสิ บ เช่นวัสดุเตรี ยม
สถำนที่ ค่ำปัจจัยถวำยพระ ค่ำจ้ำงเหมำจัดดอกไม้ ค่ำป้ำยประชำ สัมพันธ์
และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป
โครงกำรส่ งเสริ มพิธีทำงศำสนำ

จำนวน

18,000 บำท

รวม
รวม
จำนวน

46,000 บาท
46,000 บาท
46,000 บำท

เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรส่ งเสริ มทำงศำสนำ เนื่องในประเพณี วนั
เข้ำพรรษำ วันออกพรรษำ วันมำฆบูชำแห่ผำ้ ขึ้นธำตุ ฯลฯ เช่น ค่ำวัสดุ ค่ำ
สังฆภัณฑ์ ค่ำปั จจัยถวำยพระ ค่ำกำรแสดงพื้นฐำน ค่ำอำหำรและเครื่ องดื่ ม
และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในกำรจัดกิจกรรม ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่ วนรำชกำร
เพื่ออุดหนุนที่ทำกำรปกครองอำเภอพิปูน
1) อุดหนุนงำนประเพณี มำฆบูชำ แห่ ผำ้ ขึ้นธำตุ เป็ นเงิน 6,000 บำท
2) อุดหนุนงำนประเพณี เดือนสิ บ เป็ นเงิน 40,000 บำท
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป

