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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ ายงบประมาณรายจ่ ายทั่วไป
ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2559
เทศบำลตำบลพิปูน
อำเภอ พิปูน จังหวัดนครศรี ธรรมรำช
ประมาณการรายจ่ ายรวมทั้งสิ้น 5,129,840 บาท จ่ ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
แผนงานการศึกษา
งานบริ หารทั่วไปเกีย่ วกับการศึกษา
1,424,960 บาท
รวม
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
เงินเดือนพนักงำน
เพื่อจ่ำยเป็ นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุ งเงินเดือน ให้แก่ พนักงำนเทศบำล
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
เงินประจำตำแหน่ง
เพื่อจ่ำยเป็ นเงินประจำตำแหน่งผูอ้ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ เดือนละ 3,500
บำท ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำจจ้ำงแก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำงทัว่ ไป ตั้งจ่ำย
จำกเงินรำยได้
เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง
เพื่อจ่ำยเป็ นเงินเพิ่มต่ำงๆ แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำงทัว่ ไป
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
งบดาเนินงาน
ค่ าตอบแทน
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบตั ิงำนนอกเวลำรำชกำร

รวม

904,360 บาท

รวม
จำนวน

904,360 บาท
502,360 บำท

จำนวน

42,000 บำท

จำนวน

324,000 บำท

จำนวน

36,000 บำท

รวม
รวม
จำนวน

475,600 บาท
45,000 บาท
10,000 บำท

จำนวน

27,600 บำท

เพื่อจ่ำยเป็ นเงินค่ำตอบแทนในกำรปฎิบตั ิงำนนอกเวลำ ของพนักงำนเทศบำล
และพนักงำนจ้ำงที่มำปฎิบตั ิงำนนอกเวลรำชกำร ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ค่ำเช่ำบ้ำน
เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนเทศบำลผูม้ ีสิทธิ เบิกได้ตำมระเบียบ ตั้ง
จ่ำยจำกเงินรำยได้
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เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำเล่ำเรี ยนบุตรให้แก่พนักงำนเทศบำลผูซ้ ่ ึ งมีสิทธิเบิกได้ตำม
ระเบียบ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
ค่ าใช้ สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่ งบริ กำร

จำนวน

7,400 บำท

รวม
จำนวน

385,600 บาท
323,600 บำท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำครู ผดู้ ูแลเด็กของศูนย์พฒั นำเด็กเล็ก
จำนวน
เพื่อจ่ำยป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำครู ผดู ้ ูแลเด็กของศูนย์พฒั นำเด็กเล้ก จำนวน
6 คน (จะเบิกจ่ำยได้เมื่อได้รับจัดสรรจำกกรมส่ งเสริ มกำรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น) ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป

12,000 บำท

เพื่อจ่ำยเป็ น
1. ค่ำจ้ำงเหมำบริ กำรให้แก่บุคคลภำยนอกในกำรจัดทำงำนต่ำงๆ ให้แก่
เทศบำล เป็ นเงิน 20,000 บำท
2. ค่ำจ้ำงบุคคลมำปฎิบตั ิงำนตำมโครงกำรจ้ำงเหมำบุคคลปฎิบตั ิงำนธุรกำร
เป็ นเงิน 108,000 บำท
3. ค่ำจ้ำงเหมำบุคคลมำปฎิบตั ิงำนตำมโครงจ้ำงเหมำบุคคลปฎิบตั ิหน้ำที่ศูนย์
ICT จำนวน 2 ตำแหน่ง เป็ นเงิน 195,600 บำท
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป "ค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวสำมำรถถัว่ จ่ำยได้ทุกรำยกำร"
รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร
เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรื อคณะบุคคล เช่น ค่ำอำหำร
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่ องดื่ มและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ำยจำกเงิน
อุดหนุนทัว่ ไป
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบตั ิรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร และนอกรำชอำณำจักร
เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำกำรในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง ค่ำลงทะเบียน ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พกั
และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆในกำรเดินทำงไปรำชกำร ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุน
ทัว่ ไป

ค่ำบำรุ งรักษำและซ่อมแซม

จำนวน

20,000 บำท

70

เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำบำรุ งรักษำหรื อซ่ อมแซมทรัพย์สิน ครุ ภณ
ั ฑ์เพื่อให้สำมำรถใช้
งำนได้ตำมปกติ เช่น ค่ำซ่อมแซมทรัพยฺสิน ครุ ภณ
ั ฑ์ต่ำงๆค่ำบำรุ งรักษำ
ทรัพย์สิน (วงเงินไม่เกิน 5,000 บำท) ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ค่ าวัสดุ
วัสดุสำนักงำน
เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำจัดซื้ อวัสดุสำนักงำน ได้แก่ ดินสอ ปำกกำ ยำงลบ ลวดเย็บ
กระดำษ แฟ้ม ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำจัดซื้ อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เช่น ฟิ วส์ ปลัก๊ ไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำ เบรค
เกอร์ หลอดไฟ ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำจัดซื้ อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น ถ้วย ชำม ช้อน แก้วน้ ำ จำน
รอง กระติกน้ ำร้อน หม้อหุ ้งข้ำว น้ ำดื่ ม ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำจัดซื้ อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ค่ำแผ่นบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์
แถบพิมพ์ ตลับผงหมึกของเครื่ องพิมพ์เลเซอร์ แป้ นพิมพ์ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป
งบลงทุน
ค่ าครุ ภัณฑ์
ครุ ภณ
ั ฑ์โฆษณำและเผยแพร่
จัดซื้ อเครื่ องรับโทรทัศน์
จัดซื้ อเครื่ องรับโทรทัศน์ จอแบน ชนิด LED ขนำด 32 นิ้ว ควำมละเอียดไม่
น้อยกว่ำ 1366 x 768 รองรับกำรเชื่ อมต่อด้วยสำย HDMI 220 V ตั้งจ่ำยจำก
เงินอุดหนุนทัว่ ไป "รำคำตำมมำตรฐำนครุ ภณ
ั ฑ์สำนักงบประมำณ"
จัดซื้ อเครื่ องเล่นดีวีดี
จัดซื้ อเครื่ องเล่นดีวีดี คุณสมบัติ สำมำรถเล่นเผ่น DVD, CD, MP3
ช่องต่อ HDMI
ไฟ 220 V
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป “รำคำกลำงตำมท้องตลำดซึ่ งเป็ นรำคำต่ำสุ ด”
รำยละเอียดตำมแบบที่มีขำยตำมท้องตลำด โดยปฏิบตั ิตำมหนังสื อ
กระทรวงมหำดไทยที่ มท 0808.2/ว.1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552
ค่ำบำรุ งรักษำและปรับปรุ งครุ ภณ
ั ฑ์

รวม
จำนวน

45,000 บาท
15,000 บำท

จำนวน

5,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

15,000 บำท

รวม
รวม

45,000 บาท
45,000 บาท

จำนวน

13,000 บำท

จำนวน

5,000 บำท

จำนวน

27,000 บำท
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เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำบำรุ งรักษำ หรื อซ่ อมแซมทรัพย์สิน ครุ ภณ
ั ฑ์ เพื่อให้สำมำรถใช้
งำนได้ตำมปกติ (วงเงินเกิน 5,000 บำท) ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบดาเนินงาน
ค่ าใช้ สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่ งบริ กำร

รวม
รวม
รวม
จำนวน

3,704,880 บาท
2,604,880 บาท
1,676,100 บาท
490,800 บำท

จำนวน

1,185,300 บำท

เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำใช้จ่ำยในรำยจ่ำยได้มำซึ่ งบริ กำร ค่ำจ้ำงเหมำบริ กำร
- ค่ำจ้ำงเหมำบุคคลมำปฎิบตั ิงำนตำมโครงกำรจ้ำงเหมำบุคคลปฎิบตั ิงำน
ธุรกำร เป็ นเงิน 120,000 บำท
- ค่ำจ้ำงเหมำบุคคลมำปฎิบตั ิงำนตำมโครงกำรจ้ำงเหมำพี่เลี้ยงเด็กสำหรับ
ศูนย์พฒั นำเด็กเล็ก เป็ นเงิน 108,000 บำท
- ค้ำจ้ำงเหมำบุคคลมำปฎิบตั ิงำนตำมโครงกำรจ้ำงเหมำบริ กำรรักษำควำม
สะอำดศูนย์พฒั นำเด็กเล็ก จำนวน 2 คน เป็ นเงิน 175,200 บำท
- ค่ำจ้ำงเหมำบุคคลมำปฎิบตั ิงำนคำมโครงกำรจ้ำงเหมำบุคคลปฎิบตั ิงำน
หน้ำที่กีฬำเทศบำลตำบลพิปูน เป็ นเงิน 87,600 บำท
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป "ค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวสำมำรถถัว่ จ่ำยได้ทุกรำยกำร"
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบตั ิรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริ หำรสถำนศึกษำ
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เพื่อจ่ำยเป็ น
- ค่ำอำหำรกลำงวัน จำนวน 728,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำอำหำรกลำงวันสำหรับศูนย์พฒั นำเด็กเล็กเทศบำลตำบลพิปูน
จำนวน 130 คน อัตรำคนละ 20 บำท/วัน จำนวน 280 วัน (ข้อมูล ณ วันที่ 10
มิถุนำยน 2558)
- ค่ำพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ จำนวน 457,300 บำท เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำใช้จ่ำยดังนี้
1) ค่ำพำหนะเพื่อนำเด็กของศูนย์พฒั นำเด็กเล็กไปส่ งสถำนพยำบำล ตั้งไว้
1,300 บำท
เพื่อจ่ำยเป็ นเงินนำเด็กของศูนย์พฒั นำเด็กเล็กไปส่ งสถำนพยำบำล อัตรำคนละ
10 บำท/ปี จำนวน 130 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2558)
2) ค่ำวัสดุกำรศึกษำสำหรับกำรพัฒนำเด็กเล็ก ตั้งไว้ 78,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำจัดซื้ อวัสดุกำรศึกษำ เช่น สื่ อกำรเรี ยนกำรสอน หนังสื อ สมุด
ดินสอ ฯลฯ อัตรำคนละ 600 บำท/ปี จำนวน 130 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10
มิถุนำยน 2558)
3) ค่ำเงินอุดหนุนเป็ นค่ำรำยหัวเด็กปฐมวัย ตั้งไว้ 221,000 บำท
4) ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรแข่งขันทักษะระดับอนุบำล ตั้งไว้ 30,000 บำท
5) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรทัศนศึกษำของศูนย์พฒั นำเด็กเล็ก ตั้งไว้
27,000 บำท
6) ค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุ งห้องเรี ยนของศูนย์พฒั นำเด็กเล็ก ตั้งไว้ 100,000
บำท
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงำน
เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำจัดซื้ อวัสดุสำนักงำน ได้แก่ ดินสอ ปำกกำ ยำงลบ ลวดเย็บ
กระดำษ แฟ้ม ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ค่ำอำหำรเสริ ม (นม)

รวม
จำนวน

878,780 บาท
15,000 บำท

จำนวน

843,780 บำท
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เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำจัดซื้ ออำหำรเสริ ม (นม) สำหรับ
- ศูนย์พฒั นำเด็กเล็ก จำนวน 284,648 บำท
- โรงเรี ยนวัดมังคลำรำม จำนวน 559,130 บำท
ทั้งนี้ จะเบิกจ่ำยได้กต็ ่อเมื่อได้รับกำรจัดสรรจำกกรมส่ งเสริ มกำรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป
วัสดุวิทยำศำสตร์ หรื อกำรแพทย์
เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำจัดซื้ อวัสดุทำงกำรแพทย์ เช่น เวชภัณฑ์ ตูย้ ำ สำลี ผ้ำพันแผล
ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำจัดซื้ อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ค่ำแผ่นบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์
แถบพิมพ์ ตลับผงหมึกของเครื่ องพิมพ์ แบบเลเซอร์ แป้นพิมพ์ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป

จำนวน

5,000 บำท

จำนวน

15,000 บำท

ค่ าสาธารณูปโภค
ค่ำไฟฟ้ำ
เพื่อเป็ นค่ำใช้บริ กำรกระแสไฟฟ้ำของศูนย์พฒั นำเด็กเล็ก,ศูนย์ ICT และศูนย์
กีฬำเทศบำลตำบลพิปูน ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ค่ำบริ กำรโทรศัพท์
เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำโทรศัพท์ศูนย์พฒั นำเด็กเล็กและศูนย์เรี ยนรู ้ ICT ของเทศบำล
ตำบลพิปูน ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่ วนรำชกำร

รวม
จำนวน

50,000 บาท
30,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

รวม
รวม
จำนวน

1,100,000 บาท
1,100,000 บาท
1,100,000 บำท

เพื่ออุดหนุนส่ วนรำชกำร
เพื่อจ่ำยให้โรงเรี ยนวัดมังคลำรำม ตั้งแต่อนุระดับอนุบำล - ชั้น ป.6 จำนวน
275 คน อัตรำคนละ 20 บำท/วัน จำนวน200 วัน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน
2558) "ทั้งนี้ จะเบิกจ่ำยได้ต่อเมื่อได้รับกำรจัดสรรจำกกรมส่ งเสริ มกำร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น" ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป

