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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ ายงบประมาณรายจ่ ายทั่วไป
ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2559
เทศบำลตำบลพิปูน
อำเภอ พิปูน จังหวัดนครศรี ธรรมรำช
ประมาณการรายจ่ ายรวมทั้งสิ้น 1,271,040 บาท จ่ ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
แผนงานสาธารณสุ ข
งานบริ หารทั่วไปเกีย่ วกับสาธารณสุ ข
รวม 1,008,040 บาท
งบบุคลากร
594,840 บาท
รวม
เงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
594,840 บาท
รวม
เงินเดือนพนักงำน
552,840 บำท
จำนวน
เพื่อจ่ำยเป็ นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุ งเงินเดือน ให้แก่พนักงำนเทศบำล
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
เงินประจำตำแหน่ง
42,000 บำท
จำนวน
เพื่อจ่ำยเป็ นเงินประจำตำแหน่งผูอ้ ำนวยกำรกองสำธำรณสุ ข เดือนละ 3,500
บำท ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
งบดาเนินงาน
393,200 บาท
รวม
ค่ าตอบแทน
105,200 บาท
รวม
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบตั ิงำนนอกเวลำรำชกำร
20,000 บำท
จำนวน
เพื่อจ่ำยเป็ นเงินค่ำตอบแทนในกำรปฎิบตั ิงำนนอกเวลำของพนักงำนเทศบำล
ที่มำปฎิบตั ิงำนนอกเวลำรำชกำร ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ค่ำเช่ำบ้ำน
55,200 บำท
จำนวน
เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนเทศบำล ผูซ้ ่ ึ งมีสิทธิ เบิกได้ตำมระเบียบฯ
ตั้งจ่ำยเงินรำยได้
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
30,000 บำท
จำนวน
เพื่อจ่ำยเป็ นเงินค่ำช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำนเทศบำลผูซ้ ่ ึ งมีสิทธิ
เบิกได้ตำมระเบียบฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
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ค่ าใช้ สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่ งบริ กำร

รวม
จำนวน

258,000 บาท
208,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

รวม
จำนวน

30,000 บาท
10,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

เพื่อจ่ำยเป็ น
- ค่ำจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกมำปฎิบตั ิงำนตำมโครงกำรจ้ำงเหมำบุคคล
ปฎิบตั ิงำนธุรกำร เป็ นเงิน 108,000 บำท
- ค่ำเหมำบริ กำรต่ำงๆ ได้แก่ ค่ำจ้ำงจัดทำป้ำยโฆษณำประชำสัมพันธ์ ค่ำ
ล้ำงอัดภำพถ่ำย ค่ำเย็บหนังสื อหรื อเข้ำปกเล่ำหนังสื อ ค่ำเช่ำทรัพย์สิน ค่ำ
โฆษณำ เผยแพร่ แผ่นพับ ค่ำล้ำงรถอัดฉี ด เปลี่ยนถ่ำนน้ ำมันเครื่ อง ค่ำระวำง
รถบรรทุก ค่ำจ้ำงตักสิ่ งปฎิกลู ค่ำซ่ อมแซมปรับปรุ งโครงสร้ำงพื้นฐำน
เคลื่อนย้ำยวัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ อุปกรณ์ จ้ำงเครื่ องจักรกล เครื่ องมือ เครื่ องทุ่นแรง
กำจัดวัชพืช ฯลฯ เป็ นต้น เป็ นเงิน 100,000 บำท
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุน "ค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวสำมรถถัว่ จ่ำยได้ทุกรำยกำร"
รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร
เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรื อคณะบุคคล ตั้งจ่ำยจำกเงิน
อุดหนุนทัว่ ไป
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบตั ิรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร และนอกรำชอำณำจักร
เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
ค่ำบำรุ งรักษำและซ่อมแซม
เพื่อจ่ำยเป้นค่ำบำรุ งรักษำหรื อซ่ อมแซมทรัพย์สิน ครุ ภณ
ั ฑ์ เพื่อให้สำมำรถใช้
งำนได้ตำมปกติ เช่น ค่ำซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุ ภณ
ั ฑ์ต่ำงๆ ค่ำบำรุ งรักษำ
ทรัพย์สิน ฯลฯ เป็ นต้น (วงเงินไม่เกิน 5,000 บำท) ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ค่ าวัสดุ
วัสดุสำนักงำน
เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำจัดซื้ อวัสดุสำนักงำน เช่น ปำกกำ กระดำษ ลวดเย็บกระดำษ
ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
วัสดุคอมพิวเตอร์
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เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำจัดซื้ อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นพันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ แถบ
พิมพ์ ตลับผงหมึกของเครื่ องพิมพ์แบบเลเชอร์ แป้นพิมพ์ เฟสไดร์ ฯลฯ ตั้ง
จ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป
งบลงทุน
ค่ าครุ ภัณฑ์
ค่ำบำรุ งรักษำและปรับปรุ งครุ ภณ
ั ฑ์
เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำบำรุ งรักษำหรื อซ่ อมแซม ครุ ภณ
ั ฑ์ต่ำงๆเพื่อให้สำมำรถใช้งำน
ได้ปกติ เช่น ค่ำซ่ อมแซมทรัพย์สิน ครุ ภณ
ั ฑ์ต่ำงๆ ฯลฯ (วงเงินเกิน 5,000
บำท) ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป
งานโรงพยาบาล
งบดาเนินงาน
ค่ าใช้ สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่ งบริ กำร

รวม
รวม
จำนวน

20,000 บาท
20,000 บาท
20,000 บำท

รวม
รวม
รวม
จำนวน

263,000 บาท
188,000 บาท
188,000 บาท
108,000 บำท

เพื่อจ่ำยเป็ นรำยจ่ำยในกำรให้มำซึ่ งบริ กำร เป็ นค่ำจ้ำงเหมำบริ กำร
- ค่ำจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกมำปฎิบตั ิงำนตำมโครงกำรจ้ำงเหมำบุคคล
ปฎิบตั ิงำนธุรกำร เป็ นเงิน 108,000 บำท
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้" ค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวสำมำรถถัว่ จ่ำยได้ทุกรำยกำร"
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบตั ิรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
โครงกำรป้องกันโรคติดต่อ
จำนวน
เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรป้องกันโรคติดต่อ เช่น ค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์
กำรแพทย์ ค่ำน้ ำมันเชื้ อเพลิง และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆทีเกี่ยวข้อง เป็ นต้น ตั้งจ่ำยจำก
เงินอุดหนุนทัว่ ไป
โครงกำรป้องกันและควบคุมโรคพิษสุ นขั บ้ำและคมุกำเนิดสุ นขั และแมว

50,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรป้องกันและควบคุมพิษสุ นขั บ้ำและ
คุมกำเนิ ดสุ นขั และแมว เช่น ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำรเครื่ องดื่ ม ค่ำวัสดุ
วิทยำศำสตร์ กำรแพทย์ ค่ำน้ ำมันเชื้ อเพลิง และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้ง
จ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป
โครงกำรพัฒนำศักยภำพอำสำสมัครสำธำรณสุ ขประจำหมู่บำ้ น
เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรพัฒนำศักยภำพอำสำสมัครสำธำรณสุ ข
ประจำหมู่บำ้ น เช่น ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำรเครื่ องดื่ ม ค่ำจ้ำงเหมำ
พำหนะ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนกิจกำรที่เป็ นสำธำรณประโยชน์
อุดหนุนกิจกรรมอำสำสมัครสำธำรณสุ ขประจำหมู่บำ้ น
เพื่ออุดหนุนกลุ่ม อำสำสมัครสำธำรณสุ ขประจำหมู่บำ้ นในเทศบำล จำนวน 5

รวม
รวม
จำนวน

75,000 บาท
75,000 บาท
75,000 บำท

