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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ ายงบประมาณรายจ่ ายทั่วไป
ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2559
เทศบำลตำบลพิปูน
อำเภอ พิปูน จังหวัดนครศรี ธรรมรำช
ประมาณการรายจ่ ายรวมทั้งสิ้น 11,394,860 บาท จ่ ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
แผนงานบริ หารงานทั่วไป
งานบริ หารทั่วไป
8,290,940 บาท
รวม
งบบุคลากร
6,235,140 บาท
รวม
เงินเดือน (ฝ่ ายการเมือง)
2,624,640 บาท
รวม
เงินเดือนนำยก/รองนำยก
695,520 บำท
จำนวน
เพื่อจ่ำยเป็ นเงินเดือน ให้แก่นำยกเทศมนตรี และรองนำยกเทศมนตรี ตำมสิ ทธิ
และระเบียบที่กำหนด ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
เงินค่ำตอบแทนประจำตำแหน่งนำยก/รองนำยก
120,000 บำท
จำนวน
เพื่อจ่ำยเป็ นเงินค่ำตอบแทนประจำตำแหน่ง ให้แก่ นำยกเทศมนตรี และรอง
นำยกเทศมนตรี ตำมสิ ทธิและระเบียบที่กำหนด ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก
120,000 บำท
จำนวน
เพื่อจ่ำยเป็ นเงินค่ำตอบแทนพิเศษให้แก่นำยกเทศมนตรี และรอง
นำยกเทศมนตรี ตำมสิ ทธิและระเบียบที่กำหนด ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ที่ปรึ กษำนำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบล จำนวน
198,720 บำท
เพื่อจ่ำยเป็ นเงินค่ำตอบแทนรำยเดือนแก่เลขำนุกำร และที่ปรึ กษำ
นำยกเทศมนตรี ตั้งจ่ำยกจำกเงินรำยได้
เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
1,490,400 บำท
จำนวน
เพื่อจ่ำยเป็ น
- ค่ำตอบแทนประธำนสภำเทศบำล
- ค่ำตอบแทนรองประธำนสภำเทศบำล
- ค่ำตอบแทนสมำชิกสภำเทศบำล
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
เงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
เงินเดือนพนักงำน

รวม
จำนวน

3,610,500 บาท
3,173,540 บำท
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เพื่อจ่ำยเป็ นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุ งเงินเดือน ให้แก่ พนักงำนเทศบำล
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
เงินเพิม่ ต่ำง ๆ ของพนักงำน
เพื่อจ่ำยเป็ นเพิ่มต่ำงๆแก่พนักงำนเทศบำล สำนักปลัด และเงินเพิ่มพิเศษเพื่อ
กำรสู่ รบ (พ.ส.ร.)ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
เงินประจำตำแหน่ง
เพื่อจ่ำยเป็ นเงินประจำตำแหน่งปลัดเทศบำล เดือนละ 11,200 บำท เงินประจำ
ตำแหน่งรองปลัดเทศบำลเดือนละ 3,500 บำท และเงินประจำตำแหน่ง
หัวหน้ำสำนักปลัด เดือนละ 3,500 บำท ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำ
เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำจ้ำงพร้อมเงินปรับปรุ งค่ำจ้ำงให้ลูกจ้ำงประจำ ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได้
งบดาเนินงาน
ค่ าตอบแทน
ค่ำตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิรำชกำรอันเป็ นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น

จำนวน

29,920 บำท

จำนวน

218,400 บำท

จำนวน

188,640 บำท

รวม
รวม
จำนวน

1,900,800 บาท
266,000 บาท
20,000 บำท

จำนวน

5,000 บำท

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบตั ิงำนนอกเวลำรำชกำร
จำนวน
เพื่อจ่ำยเป็ นเงินค่ำตอบแทนในกำรปฎิบตั ิงำนนนอกเวลำ ของพนักงำนเทศบำล
ที่มำปฎิบตั ิงำนนอกเวลำรำชกำร ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้

15,000 บำท

เพื่อเป็ นค่ำใช้จ่ำย
- เพื่อจ่ำยเป็ นเงินค่ำตอบแทน ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นแก่พนักงำน
ลูกจ้ำงประจำ และบุคคลภำยนอกที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฎิบตั ิหน้ำที่ เช่น
คณะกรรมกำรสอบคัดเลือก คณะกรรมกำรคัดเลือก ฯลฯ ซึ่ งมีสิทธิ์ ตำม
ระเบียบ เป็ นเงิน 15,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็ นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงำนส่ วนท้องถิ่นกรณี
พิเศษ(เงินรำงวัลประจำปี ) เป็ นเงิน 5,000 บำท
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ "ค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวสำมำรถถัว่ จ่ำยได้ทุกรำยกำร"
ค่ำเบี้ยประชุม
เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำเบี้ยประชุมให้แก่ คณะกรรมกำรสภำท้องถิ่นชุดต่ำงๆทีสภำ
เทศบำลแต่งตั้งให้มีหน้ำที่ในกิจกำรของสภำเทศบำล ได้แก่ คณะกรรมกำร
แปรญัตติ คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม เป็ นต้น ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได้
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ค่ำเช่ำบ้ำน
เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนเทศบำล ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เพื่อจ่ำยเป็ นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของผูบ้ ริ หำร พนักงำนเทศบำลและ
ลูกจ้ำงประจำ ตำมระเบียบฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
ค่ าใช้ สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่ งบริ กำร
เพื่อจ่ำยเป็ นรำยจ่ำยในกำรให้ได้มำซึ่ งบริ กำร เป็ นค่ำจ้ำงเหมำบริ กำรต่ำงๆ เช่น
- ค่ำจ้ำงเหมำบริ กำรต่ำงๆ เช่น ค่ำรับวำรสำร ค้ำจ้ำงทำของ ค่ำธรรมเนี ยม
ต่ำงๆ ฯลฯ เป็ นเงิน 60,000 บำท
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนิ นคดีต่ำงๆ ค่ำธรรมเนียมศำลตลอดจนค่ำเบี้ยเลี้ยง
พยำนหรื อผูต้ อ้ งหำหรื อค่ำชดใช้คำ่ เสี ยหำยหรื อค่ำใช้จ่ำยอื่นๆในลักษณะที่
คล้ำยคลึงกัน เป็ นเงิน 5,000 บำท
- ค่ำจัดทำประกันภัยรถยนต์ของเทศบำลตำบลพิปูน เป็ นเงิน 20,000 บำท
- ค่ำเช่ำบริ กำรพื้นที่สำหรับเว็บไซต์ของเทศบำลตำบลพิปูน เป็ นเงิน 20,000
บำท
- ค่ำเช่ำเครื่ องถ่ำยเอกสำร เป็ นเงิน 60,000 บำท
- ค่ำจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกมำปฎิบตั ิงงำนตำมโครงกำรจ้ำงเหมำบริ กำร
รักษำควำมสะอำดสำนักงำน จำนวน 2 รำย เป็ นเงิน 216,000บำท
- ค่ำจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกมำปฎิบตั ิงำนตำมโครงกำรจ้ำงเหมำบริ กำรขับ
รถยนต์ฯ เป็ นเงิน 114,000 บำท

จำนวน

206,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

รวม
จำนวน

1,394,800 บาท
1,026,600 บำท
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- ค่ำจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกมำปฎิบตั ิงำนตำมโครงกำรจ้ำงเหมำบุคคล
ประจำศูนย์ขอ้ มูลข่ำวสำร เป็ นเงิน 87,600 บำท
- ค่ำจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกมำปฎิบตั ิงำนตำมโครงกำรจ้ำงเหมำบุคคล
ปฎิบตั ิงำนธุรกำร เป็ นเงิน 108,000 บำท
- ค่ำจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกมำปฎิบตั ิงำนตำมโครงกำรจ้ำงเหมำบุคคล
ปฎิบตั ิงำนด้ำนบุคลำกร เป็ นเงิน 108,000 บำท
- ค่ำจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกมำปฎิบตั ิงำนตำมโครงกำรจ้ำงเหมำบุคคล
ปฎิบตั ิงำนทะเบียนฯ เป็ นเงิน 120,000 บำท
- ค่ำจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกมำปฎิบตั ิงำนตำมโครงกำรจ้ำงบุคคลปฎิบตั ิงำน
พัฒนำฯเป็ นเงิน 108,000 บำท
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป"ค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวสำมำรถถัว่ จ่ำยได้ทุกรำยกำร"
รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร
เพื่อเป็ นค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรื อคณะบุคคล ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

68,200 บำท

โครงกำรจัดกิจกรรม 5 ธันวำมหำรำช
เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรจัดกิจกรรม 5 ธันวำมหำรำช เช่น ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ ค่ำตกแต่งสถำนที ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่ องดื่ ม และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป

จำนวน

50,000 บำท

โครงกำรจัดกิจกรรม 5 ส
เพื่อเป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุม ค่ำอำหำรและเครื่ องดื่ ม ค่ำป้ ำย ค่ำเอกสำร ค่ำ
วัสดุ อุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่จำเป็ นเกี่ยวข้องกับโครงกำร ตั้งจ่ำยจำกเงิน
อุดหนุนทัว่ ไป
โครงกำรจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชำติ
เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชำติ เช่น ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ ค่ำตกแต่งสถำนที ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่ องดื่ ม และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป

จำนวน

5,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่ องกับกำรปฏิบตั ิรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร
เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักร เป็ นค่ำ เบี้ยเลี้ยงเดินทำง ค่ำลงทะเบียน ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พกั
และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
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โครงกำรจัดงำนพิธีกำรทำงศำสนำและงำนรัฐพิธีต่ำง ๆ
จำนวน
เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนรัฐพิธีต่ำงๆ (งำนสำคัญและพิธีทำงศำสนำ)
กำรจัดนิ ทรรศกำร และพิธีเปิ ดงำนต่ำงๆของเทศบำล ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุน
ทัว่ ไป

20,000 บำท

โครงกำรจัดทำรำยงำนกิจกำรประจำปี
จำนวน
เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรจัดทำรำยงำนกิจกำรประจำปี และวำรสำรของ
เทศบำลตำบลพิปูน เช่น ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
กับโครงกำร ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป
โครงกำรจัดอบรมให้ควำมรู ้ดำ้ นเตรี ยมควำมพร้อมสู่ ประชำคมอำเซี ยน (เตรี ยม จำนวน
เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรจัดอบรมให้ควำมรู ้ดำ้ นเตรี ยมควำมพร้อมสู่
ประชำคมอำเซี ยนในกำรฝึ กอบรม เช่น ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำรและ
เครื่ องดื่ ม ค่ำเอกสำร ค่ำป้ำย ค่ำวัสดุอุปกรณ์ในกำรฝึ กอบรม และค่ำใช้จ่ำย
อื่นๆที่จำเป็ นเกี่ยวข้องกับโครงกำร ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป

20,000 บำท

โครงกำรท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พ้นื ที่สีเขียว
เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่ องดื่ ม ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำ
พันธ์ไม้ ค่ำป๋ ย ค่ำวัสดุก่อสร้ำง ฯลฯ ตำมโครงกำรท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์
รักษ์พ้นื ที่สีเขียว ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป
โครงกำรปรับปรุ งและพัฒนำศูนย์ขอ้ มูลข่ำวสำรกำรจัดซื้ อจัดจ้ำงของหน่วยงำน
เพื่อเป็ นค่ำวัสดุ อุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตำมโครงกำรปรับปรุ ง
และพัฒนำศูนย์ขอ้ มูลข่ำสำรกำรจัดซื้ อจัดจ้ำงของหน่วยงำนรำชกำรส่ วน
ท้องถิ่น ระดับอำเภอ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป
โครงกำรรณรงค์และประชำสัมพันธ์กำรเลือกตั้งทุกระดับ
เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรรณรงค์และประชำสัมพันธ์กำรเลือกตั้งทุก
ระดับ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป
โครงกำรเลือกตั้งนำยกเทศมนตรี และสมำชิกสภำเทศบำลตำบลพิปูน
เพื่อเป็ นค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรฯ ค่ำอำหำรรและเครื่ องดื่ ม ค่ำป้ำยและ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป
โครงกำรวันท้องถิ่นไทย

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

5,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

20,000 บำท
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เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรวันท้องถิ่นไทน วันที่ 18 มีนำคม 2559 เช่น
ค่ำอำหำรและเครื่ องดื่ ม ค่ำเอกสำร ค่ำป้ ำย ค่ำของขวัญ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป
โครงกำรวันเทศบำล
เพื่อเป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนวันเทศบำล ในวันที่ 24 เมษำยน 2559 ได้แก่
ค่ำอำหำรเครื่ องดื่ ม ค่ำของรำงวัล ค่ำป้ำย ค่ำพิธีพระ ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงิน
อุดหนุนทัว่ ไป

จำนวน

10,000 บำท

ค่ำบำรุ งรักษำและซ่อมแซม
เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำบำรุ งรักษำหรื อซ่ อมแซมทรัพยสิ น ครุ ภณ
ั ฑ์ต่ำงๆเพื่อให้ใช้งำน
ได้ตำมปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บำท ) ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
ค่ าวัสดุ
วัสดุสำนักงำน
เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำวัสดุสำนักงำน ได้แก่ ดินสอ ปำกำ ยำงลบ ลำดเย็บกระดำษ
แฟ้ม ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำจัดซื้ อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้ำ และวิทยุ เช่น สำยไฟฟ้ำ เทปพัน
สำยไฟฟ้ำ สวิทซ์ไฟฟ้ำ ไฟสัญญำนเสำส่ งอำกำศ เครื่ องชำร์ จถ่ำน ฯลฯ ตั้งจ่ำย
จำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป

จำนวน

50,000 บำท

รวม
จำนวน

225,000 บาท
40,000 บำท

จำนวน

5,000 บำท

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

120,000 บำท

เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำจัดซื้ อสิ่ งของเครื่ องใช้ต่ำงๆ เช่น กระติกน้ ำร้อน แปลง ไม้กวำด
สบู่ ผงซักฟอก น้ ำดื่ ม ช้อน ถ้วย จำนและวัสดุอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ ง
เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ ง เช่น รถยนต์ รถจักรยำนต์และ
เครื่ องจักรกล ที่อยูใ่ นควำมรับผิดชอบของสำนักปลัด เป็ นค่ำซื้ อแบตเตอรี่ ยำง
นอก ยำงใน ตลับลูกปื น น้ ำมันเบรค น้ ำกลัน่ หัวเทียน ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได้
วัสดุเชื้ อเพลิงและหล่อลื่น
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เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำจัดซื้ อน้ ำมันดีเซล น้ ำมันเบนซิ น น้ ำมันก๊ำด น้ ำมันเครื่ อง
น้ ำมันไฮดรอลิค ฯลฯ สำหรับรถยนต์ รถจักรยำนยนต์ รวำมทั้งเครื่ องจักรที่อยู่
ในควำมรับผิดชอบของสำนักปลัด และสนับสนุนเครื่ องจักรกลของส่ วน
รำชกำรอื่นๆที่ปฎิบตั ิงำนช่วยเหลือเทศบำลตำบลพิปูน ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำแผ่นบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ แถบพิมพ์ ตลับผลหมึกของ
เครื่ องพิมพ์เลเซอร์ แป้นพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงิน
อุดหนุนทัว่ ไป

จำนวน

30,000 บำท

ค่ าสาธารณูปโภค
ค่ำบริ กำรไปรษณี ย ์
เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำไปรษณี ย ์ ค่ำธนำณัติ ค่ำซื้ อดวงตรำไปรษณี ย ์ ฯลฯ ที่ใช้ใน
รำชกำรของเทศบำล ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
งบลงทุน
ค่ าครุ ภัณฑ์
ครุ ภณ
ั ฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ
โครงกำรติดตั้งระบบเสี ยงตำมสำย(แบบไร้สำย) ของเทศบำลตำบลพิปูน
เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรติดตั้งระบบเสี ยงตำมสำย (แบบไร้สำย) ของ
เทศบำลตำบลพิปูน โดยทำกำรติดตั้งเครื่ องรับกระจำยข่ำว (ลูกข่ำย)ชนิด 2
ลำโพง พร้อมอุปกรณ์ประกอบจำนวน 2 ชุด
โดยมีคุณสมบัติเครื่ องรับดังนี้
ค่ำบำรุ งรักษำและปรับปรุ งครุ ภณ
ั ฑ์
เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำบำรุ งรักษำหรื อซ่ อมแซมทรัพยสิ น ครุ ภณ
ั ฑ์ต่ำงๆเพื่อให้ใช้งำน
ได้ตำมปกติ (วงเงินเกิน 5,000 บำท ) ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป

รวม
จำนวน

15,000 บาท
15,000 บำท

รวม
รวม

140,000 บาท
140,000 บาท

จำนวน

120,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่ วนรำชกำร

รวม
รวม
จำนวน

15,000 บาท
15,000 บาท
15,000 บำท
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เพื่อจ่ำยเป็ นเงินอุดหนุนทีทำกำรปกครองอำเภอพิปูน จังหวัดนครศรี ธรรมรำช
1) โครงกำรจัดงำนรัฐพิธี ประจำปี 2559 เป็ นเงิน 5,000 บำท
2) โครงกำร/แผนปฎิบตั ิกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด ปรำบปรำมผู้
มีอิทธิพล จัดระเบียบสังคม แรงงำนต่ำงด้ำว ปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์
ปรำบปรำมกำรลักลอบทำลำยทรัพยำกรธรรมรำชำติ กำรควบคุมเครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์และบุหรี่ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรี ธรรมรำช 2559 เป็ นเงิน
10,000 บำท
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบดาเนินงาน
ค่ าใช้ สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่ งบริ กำร

รวม
รวม
รวม
จำนวน

35,000 บาท
35,000 บาท
35,000 บาท
15,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

รวม
รวม

3,068,920 บาท
2,036,520 บาท

เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำใช้จ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่ งบริ กำรต่ำงๆ เช่น ค่ำเย็บหนังสื อ หรื อ
เข้ำปกหนังสื อ ค่ำจัดทำเอกสำรเทศบัญญัติและแผนพัฒนำเทศบำล
ค่ำธรรมเนี ยมและค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ ค่ำเหมำบริ กำร ค่ำเช่ำทรัพย์สิน เป็ นต้น
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่ องกับกำรปฏิบตั ิรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
โครงกำรจัดอบรมเชิงปฎิบตั ิกำรเตรี ยมจัดทำแผนพัฒนำเทศบำล
เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดอบรมเชิงปฎิบตั ิกำรเพื่อเตรี ยมกำรจัดทำ
แผนพัฒนำเทศบำล เป็ นค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำรและเครื่ องดื่ ม ค่ำ
เอกสำรประกอบ กำรประชุม ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ำย
จำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป

งานบริ หารงานคลัง
งบบุคลากร
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เงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
เงินเดือนพนักงำน
เพื่อเป็ นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุ งเงินเดือน ให้แก่ พนักงำนเทศบำล ตั้ง
จ่ำยจำกเงินรำยได้
เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน
เพื่อจ่ำยเป็ นเงินต่ำงๆของพนักงำนเทศบำล กองคลัง และเงินเพิ่มพิเศษเพื่อกำร
สู ้รบ (พ.ส.ร.) ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
เงินประจำตำแหน่ง
เพื่อจ่ำยเป็ นเงินประจำตำแหน่งผูอ้ ำนวยกำรกองคลัง เดือนละ 3,500 บำท ตั้ง
จ่ำยจำกเงินรำยได้
ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำ
เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำจ้ำงพร้อมเงินปรับปรุ งค่ำจ้ำงให้แก่ลูกจ้ำงประจำ ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได้
งบดาเนินงาน
ค่ าตอบแทน
ค่ำตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิรำชกำรอันเป็ นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำตอบแทนผูป้ ฎิบตั ิรำชกำรอันเป็ นประโยชน์แก่พนักงำน
ลูกจ้ำงประจำและบุคคลภำยนอกที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฎิบตั ิหน้ำที่ เช่น
คณะกรรมกำรจัดซื้ อจัดจ้ำง,คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง ผูค้ วบคุมงำน ฯลฯ
ซึ่ งมีสิทธิ์ตำมระเบียบ ตั้งจำกจำเงินรำยได้

รวม
จำนวน

2,036,520 บาท
1,776,840 บำท

จำนวน

36,000 บำท

จำนวน

42,000 บำท

จำนวน

181,680 บำท

รวม
รวม
จำนวน

1,017,400 บาท
145,400 บาท
30,000 บำท

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบตั ิงำนนอกเวลำรำชกำร
เพื่อจ่ำยเป็ นเงินค่ำตอบแทนในกำรปฎิบตั ิงำนนอกเวลำรำชกำร ของพนักงำน
เทศบำลที่มำปฎิบตั ิงำนนอกเวลำรำชกำร ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
ค่ำเช่ำบ้ำน
เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนเทศบำล ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

95,400 บำท

รวม

342,000 บาท

ค่ าใช้ สอย
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รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่ งบริ กำร

จำนวน

257,000 บำท

รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร
เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรื อคณะบุคคล ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได้
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่ องกับกำรปฏิบตั ิรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร และนอกรำชอำณำจักร
เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักร เป็ นค่ำ เบี้ยเลี้ยงเดินทำง ค่ำลงทะเบียน ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พกั
และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป

จำนวน

15,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

ค่ำบำรุ งรักษำและซ่อมแซม
เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำบำรุ งรักษำหรื อซ่ อมแซมทรัพยสิ น ครุ ภณ
ั ฑ์ต่ำงๆเพื่อให้ใช้งำน
ได้ตำมปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บำท ) ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
ค่ าวัสดุ
วัสดุสำนักงำน
เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำจัดซื้ อวัสดุสำนักงำน เช่น ดินสอ ปำกกำ กระดำษ ลวดเย็บ
กระดำษ ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำจัดซื้ อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ค่ำแผ่นบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์
แถบพิมพ์ ตลับผงหมึกของเครื่ องพิมพ์แบบเลเชอร์ แป้นพิมพ์ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป

จำนวน

20,000 บำท

รวม
จำนวน

70,000 บาท
40,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท

เพื่อจ่ำยเป็ น
- เป็ นค่ำระวำงบรรทุกสิ่ งของ ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ดำเนิ นคดีตำมคำพิพำกษำ ค่ำธรรมเนียมในกำรแลกซื้ อตัว๋ แลกเงินธนำคำร
ค่ำจ้ำงเหมำบริ กำร ค่ำบริ กำรรับใช้ ค่ำธรรมเนี ยมเช่ำสถำนที่ เป็ นเงิน 15,000
บำท
- ค่ำปรับปรุ งระบบแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งไว้ 14,000 บำท
- ค่ำจ้ำงเหมำบริ กำรบุคคลภำยนอกมำปฎิบตั ิงำนตำมโครงกำรจ้ำงเหมำด้ำน
จัดเก็บรำยได้ ตั้งไว้ 84,000 บำท
- ค้ำจ้ำงเหมำบริ กำรบุคคลภำยนอกมำปฎิบตั ิงำนตำมโครงกำรจ้ำงเหมำด้ำน
กำรเงินและบัญชี ตั้งไว้ 144,000 บำท
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ "ค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวสำมำรถถัว่ จ่ำยได้ทุกรำยกำร"
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ค่ าสาธารณูปโภค
ค่ำไฟฟ้ำ
เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำโทรศัพท์สำหรับอำคำรสำนักงำนเทศบำลตำบลพิปูนและ
สถำนที่ในควำมดูแลของเทศบำลตำบลพิปูน ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
ค่ำบริ กำรโทรศัพท์
เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำโทรศัพท์สำหรับอำคำรสำนักงำนเทศบำลตำบลพิปูน และ
สถำนที่ในควำมดูแลของเทศบำลตำบลพิปูน ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
งบลงทุน
ค่ าครุ ภัณฑ์
ครุ ภณ
ั ฑ์สำนักงำน
จัดซื้ อตูเ้ อกสำร ชนิ ด 2 บำน จำนวน 2 ตู ้
เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำจัดซื้ อตูเ้ ก็บเอกสำร ชนิด 2 บำน จำนวน 2 ตู้ ตั้งจ่ำยจำกเงิน
อุดหนุนทัว่ ไป “รำคำกลำงตำมท้องตลำดซึ่ งเป็ นรำคำต่ำสุ ด” รำยละเอียดตำม
แบบที่มีขำยตำมท้องตลำด โดยปฏิบตั ิตำมหนังสื อกระทรวงมหำดไทยที่ มท
0808.2/ว.1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552

รวม
จำนวน

460,000 บาท
380,000 บำท

จำนวน

80,000 บำท

รวม
รวม

15,000 บาท
15,000 บาท

จำนวน

15,000 บำท

