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เทศบาลต าบลตลาด
อ าเภอ เมอืงนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 2,624,640 บาท
เงินเดือนนำยก/รองนำยก 695,520 บำท

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 9,451,340 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป แยกเปน็

แผนงานบริหารงานทัว่ไป
งานบริหารทัว่ไป 9,451,340 บาท

งบบุคลากร 6,477,940 บาท

 - เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่ง  นำยก/รองนำยก
 

เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก 120,000 บำท
   (ส ำนักปลัด) ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ 

 - เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนนำยก/รองนำยก (ส ำนักปลัด)

เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก 120,000 บำท
   ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ 

 - เพือ่จ่ำยป็นเงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ทีป่รึกษำนำยกเทศมนตรี  
(ส ำนักปลัด) ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ 

เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำเทศบำล 1,490,400 บำท
   (ส ำนักปลัด) ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ 

 - เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก (ส ำนักปลัด) 
ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ 

เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ทีป่รึกษำนำยกเทศมนตรี 198,720 บำท
   (ส ำนักปลัด) ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ 

เงินเดือนพนักงำน 3,002,900 บำท
 - เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงำนเทศบำล 
(ส ำนักปลัด) ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ 

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 3,853,300 บาท

   รองประธำนสภำฯ,  และสมำชิกสภำเทศบำล  (ส ำนักปลัด)   
ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้      

 - เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนของสมำชิกสภำฯ เช่น ประธำนสภำฯ,  
      

   ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้      

168,000 บำท
 - เพือ่จ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งส ำหรับปลัดเทศบำล,  
ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ 

เงินเพิม่ต่ำง ๆ ของพนักงำน 7,400 บำท
 - เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่พิเศษส ำหรับกำรสู้รบพนักงำนเทศบำล  
(ส ำนักปลัด)  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ 

   เทศบำล (ส ำนักปลัด) ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ 

   (ส ำนักปลัด)  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ 

   รองปลัดเทศบำล, หัวหน้ำส ำนักปลัด, และหัวหน้ำฝ่ำยอ ำนวยกำร
ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้    (ส ำนักปลัด)  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ 

เงินประจ ำต ำแหน่ง
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45,000 บำท
 - เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่ค่ำครองชีพชั่วครำวและเงินเพิม่ต่ำง ๆ

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 546,000 บำท
 - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนและเงินปรับปรุงค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง  

2,832,000 บาท
ค่าตอบแทน 312,000 บาท

เงินอื่นๆ 84,000 บำท
 - เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนนอกเหนือจำกเงินเดือนส ำหรับปลัดฯ 
   (ส ำนักปลัด)  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ 

72,000 บำท
 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำน, ค่ำเช่ำซ้ือ, ค่ำผ่อนช ำระเงินกู้  

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 240,000 บำท
 - เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ต้ังไว ้200,000.-บำท 

   หรือหนังสือส่ังกำรของกระทรวงมหำดไทย ฯลฯ เป็นต้น 
   (ส ำนักปลัด)    ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ 

   ออกข้อสอบ, ค่ำตอบแทนกรรมกำรสอบสัมภำษณ์, และค่ำตอบแทน

  (ส ำนักปลัด) ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ 

   ให้แก่พนักงำนจ้ำง(ส ำนักปลัด) ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ 

  ให้แก่พนักงำนเทศบำล (ส ำนักปลัด) ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ 

   เพือ่จ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  ส ำหรับ

 - ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร ต้ังไว ้40,000.-บำท เพือ่จ่ำยเป็น
   ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรสอบคัดเลือก    เพือ่แต่งต้ังพนักงำน
   เทศบำลให้ด ำรงต ำแหน่งในระดับทีสู่งขึ้น, ค่ำตอบแทนกรรมกำร

   คณะกรรมกำรอื่น ๆ ทีไ่ด้รับกำรแต่งต้ังตำมกฎหมำย  ระเบียบ
 

งบด าเนินงาน

เงินเพิม่ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง

 - ค่ำรับวำรสำร 20,000.-บำท เพือ่จ่ำยเป็นค่ำส่ือส่ิงพิมพ์ต่ำง  ๆ

ค่ำเช่ำบ้ำน

   พนักงำนเทศบำล  ลูกจ้ำงประจ ำ  และพนักงำนจ้ำง (ส ำนักปลัด)  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ 

ค่าใชส้อย 2,270,000 บาท
รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 660,000 บำท

   เข้ำเล่ม, เข้ำปกหนังสือต่ำงๆ ป้ำยประชำสัมพันธ์ทีเ่กี่ยวกับทำง      
   รำชกำร, ค่ำถ่ำยเอกสำร, ค่ำท ำวำรสำรประชำสัมพันธ,์ค่ำจ้ำงเหมำ         

    ป้ำยรับเสด็จ-ส่งเสด็จฯลฯ เป็นต้น (ส ำนักปลัด) ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ 

   เช่น หนังสือวิชำกำร,  ระเบียบ,  กฎหมำย,  วำรสำรต่ำง ๆ,  
   หนังสือพิมพ ์ฯลฯ เป็นต้น  (ส ำนักปลัด) ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้  
 - ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 640,000.-บำท เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำ       

   แรงงำนบุคคลภำยนอก, ค่ำบริกำรก ำจัดปลวก ,ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร            
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                - เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรเทศบำลต ำบลตลำด

                  โดยจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนวิทยำกร, ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืม, ค่ำวัสดุอุปกรณ์,

                 ค่ำจ้ำงเหมำยำนพำหนะ, ค่ำทีพ่ัก ฯลฯ เป็นต้น (ส ำนักปลัด)    ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

                 (ตำมแผนพัฒนำส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564  หน้ำ  68   ข้อ 161)

ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรเทศบำล
ต ำบลตลำด

400,000 บำท

ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรส่งเสริมควำมร่วมมือและสร้ำงจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ  

50,000 บำท

 - เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรส่งเสริมควำมร่วมมือและสร้ำงจิตส ำนึก
สยำมบรมรำชกุมำรี
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

ค่ำของขวัญ, ค่ำพิมพ์เอกสำร,  และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับกำร
รับรองคณะบุคคลหรือต้อนรับบุคคลทีม่ำนิเทศงำน, ตรวจงำนหรือ
หรือเยี่ยมชมและเจ้ำหน้ำทีท่ีเ่กี่ยวข้องซ่ึงร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะ
คณะบุคคล,  คณะกรรมกำรทีไ่ด้รับกำรแต่งต้ังตำมระเบียบของทำง

เทิดพระเกียรติสถำบันพระมหำกษัตริย์และพระบรมวงศำนุวงศ์  
พิธีท ำบุญตักบำตรข้ำวสำรอำหำรแห้ง และกำรประดับธงตรำ
สัญลักษณ์ ฯลฯ เป็นต้น(ส ำนักปลัด) ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
(ตำมแผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิม่เติมคร้ังที ่1 หน้ำ 37 ข้อ 195)

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนเกี่ยวกับงำนรัฐพิธ ีเพือ่

รำชกำร ฯลฯ  เป็นต้น (ส ำนักปลัด)ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
 ค่ำเล้ียงรับรอง ต้ังไว ้30,000.-บำท เพือ่จ่ำยเป็นค่ำอำหำร  

เคร่ืองด่ืมต่ำง ๆ  เพือ่ใช้ในกำรเล้ียงรับรอง และค่ำบริกำรอื่นๆ 
ทีจ่ ำเป็นต้องจ่ำยเกี่ยวกับกำรเล้ียงรับรอง  ในกำรประชุมสภำ
ท้องถิ่น ฯลฯ เป็นต้น (ส ำนักปลัด)  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนเกี่ยวกับงำนรัฐพิธ ีต้ังไว ้200,000.-บำท 

ค่ำรับรอง ต้ังไว ้20,000.-บำท เพือ่จ่ำยเป็นค่ำอำหำร, เคร่ืองด่ืม, 
รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร 250,000 บำท

ในกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  โดยจ่ำยเป็น  
ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืม, ค่ำสมนำคุณวิทยำกร, ค่ำป้ำยโครงกำร, 
ค่ำวัสดุอุปกรณ์ทีจ่ ำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงกำร ฯลฯ เป็นต้น  
(ส ำนักปลัด) ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้
(ตำมแผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ.2561 -  2564  ฉบับเพิม่เติมคร้ังที ่1 หน้ำ 9 ข้อ 25)
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เทศบำล,ลูกจ้ำง,คณะผู้บริหำรและสมำชิกสภำเทศบำล (ส ำนักปลัด) ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ 

 ค่ำวัสดุอุปกรณ์  ฯลฯ เป็นต้น 

20,000 บำท
  - เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรส่งเสริมจริยธรรมให้บุคลำกรเทศบำล

500,000 บำท
  - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรเลือกต้ัง ตำมทีค่ณะกรรมกำร
กำรเลือกต้ังก ำหนด กรณีครบวำระ ยุบสภำ กรณีแทนต ำหน่งทีว่่ำง

ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำนกฏหมำยแก่ผู้น ำและประชำชนใน
พืน้ทีต่ ำบลตลำด

50,000 บำท

 - เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำนกฏหมำยแก่ผู้น ำ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและสัมมนำ 150,000 บำท
 - ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและสัมมนำ    ต้ังไว ้ 150,000.-บำท   

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 40,000 บำท
  - ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ต้ังไว ้40,000.-บำท 

สภำเทศบำลทีไ่ด้รับอนุญำตให้เดินทำงไปรำชกำร(ส ำนักปลัด)   ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้  
        

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 150,000 บำท
 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ของเทศบำล เช่น 
   

ประตู หน้ำต่ำง รถยนต์, ฯลฯ เป็นต้น(ส ำนักปลัด)  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้      

 (ส ำนักปลัด) ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้
(ตำมแผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ.2561 -  2564 หน้ำ 68 ข้อ 162)

ในพืน้ทีต่ ำบลตลำด

และประชำชนในพืน้ทีต่ ำบลตลำด โดยจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนวิทยำกร

ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรส่งเสริมจริยธรรมให้บุคลำกรเทศบำลต ำบลตลำด

 ต ำบลตลำด  โดยจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนวิทยำกร, ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืม,

พ.ศ.2561- 2564 ฉบับเพิม่เติมคร้ังที ่1 หน้ำ 36 ข้อ 192)

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร
และนอกรำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบีย้เล้ียง, ค่ำพำหนะ, ค่ำทีพ่ัก ฯลฯ 
ของพนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำง, ผู้บริหำร คณะผู้บริหำร  และสมำชิก

ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืม, ค่ำวัสดุอุปกรณ์, ค่ำป้ำยโครงกำร,  ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ทีจ่ ำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงกำรฯลฯ เป็นต้น(ส ำนักปลัด)
ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้  (ตำมแผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ.2561 -  2564 
ฉบับเพิม่เติมคร้ังที ่1  หน้ำ 9 ข้อ 24)

กำรเลือกต้ังก ำหนด กรณีครบวำระ ยุบสภำ กรณีแทนต ำหน่งทีว่่ำง
(ส ำนักปลัด) ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้(ตำมแผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ.2561- (ส ำนักปลัด)    ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้   (ตำมแผนพัฒนำส่ีปี

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรเลือกต้ัง

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและสัมมนำหลักสูตรต่ำง  ๆ
เช่น ค่ำลงทะเบียนหรือค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ เป็นต้น ของพนักงำน

ห้องสุขำหญิงและชำย,  เคร่ืองคอมพิวเตอร์, ปร๊ินเตอร์, โต๊ะ เก้ำอี ้
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รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

ปล๊ักไฟฟ้ำ, หลอดไฟฟ้ำ, เบรคเกอร์, ล ำโพง, ไมโครโฟน ฯลฯ เป็นต้น   

(ตำมแผนพัฒนส่ีป ี พ.ศ. 2561 - 2564 ฉบับเพิม่เติมคร้ังที ่1 หน้ำ  36  ข้อ 194)

250,000 บาท
วัสดุส ำนักงำน 150,000 บำท

 -  เพือ่จ่ำยเป็นค่ำกระดำษ, สมุด, ปำกกำ, บัญชีแบบพิมพ์ต่ำง  ๆ

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 10,000 บำท
 หมึกถ่ำยเอกสำร ฯลฯ  เป็นต้น(ส ำนักปลัด)  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ 

ส่ือสำร, แบตเตอร่ี,  ถ่ำนวิทยุมือถือ,  ล ำโพง, ฟิวส์, สำยไฟฟ้ำ,
ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ 

บาท

ตลับหมึก,  แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ,์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก,์ เม้ำส์, แผ่นกรองแสง

คอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์  ฯลฯ เป็นต้น (ส ำนักปลัด)  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ 90,000 บำท
(ส ำนักปลัด)  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ 

 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทย ุเช่น อุปกรณ์เคร่ืองรับส่งวิทยุ
ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ 

ค่าวัสดุ

ตู้เหล็กบำนเล่ือนกระจก 18,000 บำท
 - เพือ่เป็นค่ำจัดซ้ือตู้เหล็กบำนเล่ือนกระจก  จ ำนวน 3 หลัง 

เก้ำอี้บุนวม 12,000

รำคำตำมท้องตลำด (ส ำนักปลัด)   ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ 

บำท
 - เพือ่เป็นค่ำจัดซ้ือจัดเก้ำอี้บุนวม  จ ำนวน   20  ตัว  

ค่าครุภัณฑ์ 116,400 บาท
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

งบลงทุน 116,400

รำคำตำมท้องตลำด(ส ำนักปลัด) ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
(ตำมแผนพัฒนส่ีป ีพ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิม่เติมคร้ังที ่1  หน้ำ 12  ข้อ 34)
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จ านวน  บาท

                   

จ ำนวน  บำท

    - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบที ่2
      (จอภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว)   จ ำนวน 2 เคร่ือง

                        Processing Unit ทีส่ำมำรถใช้หน่วยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 GB หรือ

        (ตำมแผนพัฒนำส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิม่เติมคร้ังที ่1 หน้ำ  32   ข้อ 166)

      - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขำวด ำ (18หน้ำ/นำท)ี
        จ ำนวน 2 เคร่ือง

                           คุณลักษณะพ้ืนฐาน
      - มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 600x600 dpi
      - มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงไม่น้อยกว่ำ 18 หน้ำต่อนำท(ีppm)
      - มีหน่วยควำมจ ำ(Momory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 MB
      - มีช่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 
1 ช่อง      - สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 
150 แผ่น        รำคำตำมมำตรฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   (ส ำนักปลัด)  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

                          - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่ำ 
                          - มีจอภำพแบบ LCD หรือดีกว่ำ มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่ำ 600 : 1 และมีขนำดไม่น้อยกว่ำ
                            19 นิ้ว   จ ำนวน 1 หน่วย
                           รำคำตำมมำตรฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (ส ำนักปลัด) ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้
                           (ตำมแผนพัฒนำส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิม่เติมคร้ังที ่1 หน้ำ  32 ข้อ 165)

  ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 6,600
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า 
(18หน้า/นาท)ี

ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

                         1) เป็นแผงวงจรเพือ่แสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลักทีม่ีหน่วยควำมจ ำขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 GB หรือ
                         2) มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภำพติดต้ังอยู่ภำยในหน่วยประมวลผลกลำง แบบ Graphics

                         3) มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภำพติดต้ังอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ทีม่ี
                            ควำมสำมำรถในกำรใช้หน่วยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 GB
                          - มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 GB
                          - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 2 TB
                            หรือชนิด Sotld State Drive ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 240 GE  จ ำนวน 1 หน่วย
                          - มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย

86,400
           เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล   แบบที ่2                            จ านวน        60,000   
บาท

                      คุณลักษณะพ้ืนฐาน
                       - มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread)
                         โดยมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพืน้ฐำนไม่น้อยกว่ำ 3.2 GHz จ ำนวน 1 หน่วย
                       - หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำแบบ Cache Memory ขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 MB
                       - มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภำพ โดยมีคุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือดีกว่ำ ดังนี้
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รวม  บาท
รวม  บำท

    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงส ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนจำกองค์กรหรือสถำบัน(ส ำนักปลัด)
    ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

                            - เป็นเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (ink Tank PRINTER) จำกโรงงำนผู้ผลิต

                            - มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงขำวด ำไม่น้อยกว่ำ 20 หน้ำต่อนำที (ppm) หรือ 8.8 ภำพ ต่อนำที (ipm)
                            - มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงสีไม่น้อยกว่ำ  10 หน้ำต่อนำที (ppm) หรือ 4.5 ภำพ ต่อนำที (ipm)
                            - มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง

     รำคำตำมมำตรฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   (ส ำนักปลัด)  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

                             รำคำตำมมำตรฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (ส ำนักปลัด)  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้
                             (ตำมแผนพัฒนำส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ฉบับเพิม่เติมคร้ังที ่1  หน้ำ  32   ข้อ  164)

งบรายจ่ายอ่ืน 25,000
ประเภท รำยจ่ำยอื่น 25,000

 - ค่ำจ้ำงส ำรวจควำมพึงพอใจ  ต้ังไว้  25,000.-บำท

                            - สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, LegalและCustom โดยมีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 50 แผ่น

     (ตำมแผนพัฒนำส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ฉบับเพิม่เติมคร้ังที ่1   หน้ำ  32  ข้อ  167)
                    เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800  VA                                         จ านวน    11,200   บาท

                           คุณลักษณะพ้ืนฐาน
                           - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA  จ ำนวน  4  เคร่ือง
                           - มีก ำลังไฟฟ้ำด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ  800 VA   (480 Watts )
                           - สำมำรถส ำรองไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 15 นำที

                      เครื่องพิมพ์แบบฉดีหมกึพร้อมตดิตั้งถังหมกึพิมพ์ (ink Tank PRINTER) จ านวน   8,600 บาท
                           - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองแบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (ink Tank PRINTER)
                             จ ำนวน 2 เคร่ือง

                            คุณลักษณะพ้ืนฐาน

                            - มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200x1,200 dpi



รวม
รวม
รวม

จ ำนวน
ค่าวัสดุ 50,000 บาท
วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 50,000 บำท

 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุเคร่ืองดับเพลิง  เช่น  ถังดับเพลิง เติมน้ ำยำเคร่ือง

   ดับเพลิง อุปกรณ์อื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับเคร่ืองดับเพลิง ฯลฯ เป็นต้น         

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิน้ 50,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเปน็

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 50,000 บาท

งบด าเนินงาน 50,000 บาท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลต าบลตลาด

อ าเภอ เมอืงนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

   (ส ำนักปลัด)   ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้           

 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุเคร่ืองดับเพลิง  เช่น  ถังดับเพลิง เติมน้ ำยำเคร่ือง
ดับเพลิง  อุปกรณ์อื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับเคร่ืองดับเพลิง ฯลฯ เป็นต้น 



รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

 

   ถนนและรักษำควำมสงบเรียบร้อยภำยในต ำบลในช่วงเทศกำลส ำคัญ 
   เช่น  เทศกำลปีใหม่หรือเทศกำลสงกรำนต์, เป็นค่ำตอบแทน,  

ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้สิ้น 430,000 บาท จ่ายจากรายไดจ้ัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป
 แยกเป็น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 430,000 บาท

งบด าเนินงาน 380,000 บาท
ค่าใชส้อย 240,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลต าบลตลาด
อ าเภอ เมอืงนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา
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รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรฝึกอบรม อปพร. 60,000 บำท

 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรรฝึกอบรม อปพร.  โดยจ่ำย
   เป็นค่ำลงทะเบียน ค่ำชุดฝึก อปพร.และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆทีจ่ ำเป็นและ
   เกี่ยวข้องกับโครงกำร ฯลฯ  เป็นต้น (ส ำนักปลัด) ต้ังจ่ำยจำกเงิน
รำยได้
   (ตำมแผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ. 2561 - 2564  หน้ำ 69   ข้อ 168)

   ค่ำอำหำรและน้ ำด่ืม ฯลฯ  เป็นต้น (ส ำนักปลัด)  ต้ังจ่ำยจำกเงิน
รำยได้  
   (ตำมแผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ. 2561 - 2564 ฉบับเพิม่เติมคร้ังที ่1  
   หน้ำ 34  หน้ำ 176

โครงกำรป้องกันอัคคีภัยในต ำบลตลำด 40,000 บำท

ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรฝึกอบรมหนึ่งต ำบลหนึ่งทีมกู้ภัย 100,000 บำท
 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรฝึกอบรมหนึ่งต ำบลหนึ่งทีมกู้ภัย โดย
  จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนวิทยำกร,ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืม,ค่ำวัสดุอุปกรณ์, 
  ค่ำป้ำยโครงกำร, ค่ำวัสดุอุปกรณ์ทีจ่ ำเป็นและเกี่ยวข้อง กับโครงกำร  
  ฯลฯ เป็นต้น (ส ำนักปลัด)  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้
  (ตำมแผนพัฒนำส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564  หน้ำ  87 ข้อ   167) 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรปฏิบัติงำนในช่วงเทศกำล 40,000 บำท
 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำง

 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรป้องกันอัคคีภัยในต ำบลตลำด    
   โดยจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนวิทยำกร, ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืม, ค่ำวัสดุ
   อุปกรณ์, ค่ำป้ำยโครงกำร, ค่ำวัสดุอุปกรณ์ทีจ่ ำเป็นและเกี่ยวข้องกับ
   โครงกำร ฯลฯ เป็นต้น (ส ำนักปลัด)    ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้  
  (ตำมแผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ. 2561 - 2564 ฉบับเพิม่เติมคร้ังที ่1 หน้ำ 34 ข้อ 178)



รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

   ประกอบด้วย เส้ือ กำงเกง, หมวกผ้ำคลุมศรีษะ, ถุงมือดับเพลิง, 
   ถุงเท้ำดับเพลิง ฯลฯ เป็นต้น รำคำตำมท้องตลำด(ส ำนักปลัด) 
   ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ (ตำมแผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ. 2561 - 2564   
   ฉบับเพิม่เติมคร้ังที ่1 หน้ำ 37   ข้อ 196 )

ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง
ครุภัณฑ์ชุดดับเพลิง 30,000 บำท

 - เพือ่เป็นค่ำจัดซ้ือชุดดับเพลิง ต้ังไว ้ 30,000.-บำท จ ำนวน  2  ชุด  

เล่ือยยนต์ 20,000 บำท
 - เพือ่เป็นค่ำจัดซ้ือเล่ือยยนต์ไฟฟ้ำ    จ ำนวน  2  เคร่ือง  
   เคร่ืองยนต์เบนซิน 2 จังหวะ  รำคำตำมท้องตลำด (ส ำนักปลัด) 
   ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้  
  (ตำมแผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ. 2561 - 2564   ฉบับเพิม่เติมคร้ังที ่1 หน้ำ 35  ข้อ 184)

   แผ่นป้ำยงำนจรำจร, แผงกั้น  กล่องไฟจรำจร  ฯลฯ  เป็นต้น 
ต้ังจ่ำยเงินรำยได้   ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้    (ส ำนักปลัด)  
ต้ังจ่ำยเงินรำยได้งบลงทุน 50,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 50,000 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง

   น้ ำมันเบนซิน, น้ ำมันดีเซล, น้ ำมันหล่อล่ืน ฯลฯ เป็นต้น (ส ำนักปลัด) 
   ต้ังจ่ำยเงินรำยได้

วัสดุอื่น 40,000 บำท
 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ต่ำงๆ ทีไ่ม่เข้ำลักษณะประเภทอื่น
   เช่น  กรวยจรำจร, เส้ือสะท้อนแสงจรำจร, กระบองไฟ, แผงเหล็กกั้น, 

  ต้ังจ่ำยเงินรำยได้
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 50,000 บำท

 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิง รถบรรทุกน้ ำอเนกประสงค์  เช่น 
น้ ำมัน

วัสดุก่อสร้ำง 50,000 บำท
 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำซ้ืออิฐ, หิน, ปูน, ทรำย  ฯลฯ  เป็นต้น  (ส ำนักปลัด)  
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ค่าวัสดุ 140,000 บาท
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รวม
รวม
รวม

จ ำนวน
 -

จ ำนวน
 -

จ ำนวน
 -

จ ำนวน
 -

และจัดท ำแผนพัฒนำส่ีปี แผนกำรด ำเนินงำน กำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำของเทศบำลต ำบลตลำดตลอดปีงบประมำณ 
โดยจ่ำยเป็นค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืม, ค่ำวัสดุอุปกรณ์ทีจ่ ำเป็นและ
เกี่ยวข้องกับโครงกำร ฯลฯ เป็นต้น (ส ำนักปลัด)   ต้ังจ่ำยจำกเงินเกี่ยวข้องกับโครงกำร ฯลฯ เป็นต้น (ส ำนักปลัด)   ต้ังจ่ำยจำกเงิน
รำยได้  (ตำมแผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ. 2561 - 2564  หน้ำ  67   ข้อ 155)(ตำมแผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ. 2561 - 2564  หน้ำ  67   ข้อ 155)

อุปกรณ์ทีจ่ ำเป็นและเกี่ยวข้องกับ โครงกำร ฯลฯ เป็นต้น (ส ำนัก
ปลัด)   ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้  (ตำมแผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ. 2561 - 2564  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้  (ตำมแผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ. 2561 - 2564  
ฉบับเพิม่เติมคร้ังที ่1 หน้ำ 12    ข้อ   35)ฉบับเพิม่เติมคร้ังที ่1 หน้ำ 12  ข้อ  35)

ค่าใชจ้่ายโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการและวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน 100,000 บำท
เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำเวทีประชำคม เพือ่ทบทวน ปรับปรุง 

อุปกรณ์ทีจ่ ำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงกำร ฯลฯ เป็นต้น (ส ำนัก
ปลัด)       (ตำมแผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ. 2561 - 2564  หน้ำ 36  ข้อ 4 )    

ค่าใชจ้่ายโครงการน าร่องเพ่ือจัดตั้งสวัสดกิารชมุชนมอรังสูง 30,000 บำท
เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรน ำร่องเพือ่จัดต้ังสวัสดิกำรชุมชนมอรังสูง 
โดยจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนวิทยำกร, ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืม ค่ำวัสดุโดยจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนวิทยำกร, ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืม, ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ทีจ่ ำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงกำร ฯลฯ เป็นต้น (ส ำนักปลัด)  

ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้   
 (ตำมแผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ. 2561 - 2564 ฉบับเพิม่เติมคร้ังที ่1  หน้ำ (ตำมแผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ. 2561 - 2564 ฉบับเพิม่เติมคร้ังที ่1  หน้ำ 13  ข้อ 36)

ค่าใชจ้่ายโครงการเทิดทูนสถาบัน 100,000 บำท
เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรเทิดทูนสถำบันฯ    โดยจ่ำยเป็นค่ำอำหำร
และเคร่ืองด่ืม,    ค่ำจ้ำงเหมำยำนพำหนะ, ค่ำถ่ำยเอกสำร, ค่ำวัสดุ

ค่าใชจ้่ายโครงการจัดท า/ทบทวนแผนชมุชนเชงิคุณภาพ 200,000 บำท
เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดท ำ ทบทวนแผนชุมชนเชิงคุณภำพ     
โดยจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนวิทยำกร,  ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืม,   
ค่ำจ้ำงเหมำยำนพำหนะ, ค่ำทีพ่ัก   ค่ำวัสดุอุปกรณ์ทีจ่ ำเป็น
และเกี่ยวข้องกับโครงกำร ฯลฯ  เป็นต้น (ส ำนักปลัด)   

งบด าเนินงาน 670,000 บาท
ค่าใชส้อย 670,000 บาท
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

เทศบาลต าบลตลาด
อ าเภอ เมอืงนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิน้ 670,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเปน็

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน 670,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



จ ำนวน
 -

จ ำนวน

 -
พัฒนาอย่างยั่งยืน

เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสนับสนุนให้ควำมรู้อำชีพตำมศำสตร์
พระรำชำสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน   โดยจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนวิทยำกร, สู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน   โดยจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนวิทยำกร, ค่ำอำหำร
และเคร่ืองด่ืม, ค่ำจ้ำงเหมำยำนพำหนะ, ค่ำทีพ่ัก,  ค่ำวัสดุอุปกรณ์ที่เคร่ืองด่ืม, ค่ำจ้ำงเหมำยำนพำหนะ, ค่ำทีพ่ัก,  ค่ำวัสดุอุปกรณ์ทีจ่ ำเป็น
และเกี่ยวข้องกับ โครงกำร  ฯลฯ  เป็นต้น (ส ำนักปลัด)    ต้ังจ่ำยจำกเกี่ยวข้องกับโครงกำร ฯลฯ เป็นต้น(ส ำนักปลัด)ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้     
(ตำมแผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ. 2561 - 2564   ฉบับเพิม่เติมคร้ังที ่1 หน้ำ  13  ข้อ 37)

เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดต้ังกลุ่มอำชีพส ำหรับ
ส ำหรับคนพิกำร  โดยจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนวิทยำกร, ค่ำอำหำรและ
เคร่ืองด่ืม ค่ำวัสดุอุปกรณ์ทีจ่ ำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงกำร ฯลฯ เป็น
ต้น (ส ำนักปลัด)   ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้  
(ตำมแผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ. 2561 - 2564 ฉบับเพิม่เติมคร้ังที ่1 หน้ำ   13  ข้อ 38)

ค่าใชจ้่ายโครงการสนับสนุนให้ความรู้อาชพีตามศาสตร์พระราชาสู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน

200,000 บำท
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ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพส าหรับคนพิการ 40,000 บำท
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รวม
รวม
รวม

จ ำนวนวัสดุกำรเกษตร 30,000 บำท
 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำซ้ือกรรไกรตัดกิ่งไม,้ ปุย๋, พันธุพ์ืช, ต้นไม ้ฯลฯ  เป็นต้น
   (ส ำนักปลัดฯ)  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ 

ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้สิ้น 30,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป แยกเปน็

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร 30,000 บาท

งบด าเนินงาน 30,000 บาท
ค่าวัสดุ 30,000 บาท

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลต าบลตลาด

อ าเภอ เมอืงนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
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รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
จ ำนวนรำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 50,000 บำท

 - ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร  ต้ังไว ้ 50,000.-บำท เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำ 
   เช่น ค่ำติดต้ังเดินสำยโทรศัพท ์ อินเตอร์เน็ตภำยใน พร้อมอุปกรณ์
   อื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง, ค่ำเบีย้ประกันภัยรถยนต์และรถจักรยำนยนต์  
   ค่ำซักล้ำงต่ำง  ๆค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนบุคคลภำยนอก ฯลฯ เป็นต้น   (กองคลัง) ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ 

   เทศบำล  (กองคลัง) ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 160,000 บำท

 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนเทศบำล, 
   ลูกจ้ำงประจ ำ และผู้บริหำร (กองคลัง) ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ 

ค่าใชส้อย 290,000 บาท

  - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่
    พนักงำนเทศบำล, ลูกจ้ำงและพนักงำนจ้ำง (กองคลัง)  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ค่ำเช่ำบ้ำน 156,000 บำท
 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำน,ค่ำผ่อนช ำระเงินกู,้ ค่ำเช่ำซ้ือให้แก่พนักงำน

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,000 บำท
 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเงินรำงวัลน ำจับ ให้กับ สภ.จอหอ(กองคลัง)
ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้   ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 20,000 บำท

  - เพือ่จ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งส ำหรับ ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง
    หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนกำรคลัง (กองคลัง) ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

งบด าเนินงาน 1,277,000 บาท
ค่าตอบแทน 337,000 บาท

เงินเดือนพนักงำน 1,840,000 บำท
 - เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงำน             
   เทศบำล (กองคลัง) ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

เงินประจ ำต ำแหน่ง 60,000 บำท

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิน้ 3,177,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเปน็

แผนงานบริหารงานทัว่ไป
งานบริหารงานคลัง 3,177,000 บาท

งบบุคลากร 1,900,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,900,000 บาท

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลต าบลตลาด

อ าเภอ เมอืงนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป



จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

   น้ ำยำล้ำงภำชนะ, กระดำษช ำระ ฯลฯ  เป็นต้น (กองคลัง)             
        ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้                 

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 50,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำยำงรถยนต์,  เบำะรถยนต์,   ยำงรถจักรยำนยนต์, 
แบตเตอร่ี ฯลฯ (กองคลัง) ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้                    แบตเตอร่ี ฯลฯ เป็นต้น  (กองคลัง) ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้               
   

 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำกระดำษ, สมุด, ปำกกำ, บัญชี แบบพิมพ์ต่ำงๆ น้ ำด่ืม
บริกำรประชำชน ฯลฯ (กองคลัง)ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้   บริกำรประชำชน ฯลฯ เป็นต้น (กองคลัง) ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 30,000 บำท
 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำแปรง, ไม้กวำด, แก้วน้ ำ,จำน,ช้อน, น้ ำยำถูพืน้,

   หม้อแปลงไฟฟ้ำขนำด 30 เควีเอ, เคร่ืองกรองน้ ำ, เคร่ืองปรับอำกำศ, 
   รถยนต์, รถจักรยำนยนต์, เคร่ืองขยำยเสียง ฯลฯ เป็นต้น  (กองคลัง) 
                          ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้                             

ค่าวัสดุ 300,000 บาท
วัสดุส ำนักงำน 50,000 บำท

  เช่น ค่ำลงทะเบียน ฯลฯ ให้กับพนักงำนเทศบำลและและพนักงำนจ้ำง 
(กองคลัง)  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้              (กองคลัง)  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้            

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 100,000 บำท
 - เพือ่จำ่ยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เคร่ือง                
             คอมพิวเตอร์,  เคร่ืองโทรสำร,  เคร่ืองถ่ำยเอกสำร, เคร่ืองพิมพ์ดีด, 
                           

  เช่น  ค่ำเบีย้เล้ียง, ค่ำพำหนะ, ค่ำทีพ่ัก ฯลฯ ของพนักงำนเทศบำล, 
และพนักงำนจ้ำง ทีไ่ด้รับอนุญำตให้เดินทำงไปรำชกำร(กองคลัง)           และพนักงำนจ้ำง  ทีไ่ด้รับอนุญำตให้เดินทำงไปรำชกำร (กองคลัง)         
ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้                    ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้                  

ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและสัมมนำ 60,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและสัมมนำ  หลักสูตรต่ำง ๆ 
เช่น  ค่ำลงทะเบียน ฯลฯ  ให้กับพนักงำนเทศบำลและและพนักงำนจ้ำง 

   ทรัพย์สิน เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรส ำรวจทีดิ่น, ค่ำจ้ำงบุคลำกรปรับปรุง 
           ข้อมูล, ค่ำโปรแกรมต่ำงๆ, ค่ำคัดลอกข้อมูลจำกทีดิ่น, ค่ำส ำรวจ
   ข้อมูลภำคสนำม ฯลฯ เป็นต้น (กองคลัง)  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้   
   (ตำมแผนพัฒนำส่ีป ี พ.ศ.2561-2564  ฉบับเพิม่เติมคร้ังที ่1  
   หน้ำ 37   ข้อ  198)           

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 30,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร  
เช่น  ค่ำเบีย้เล้ียง, ค่ำพำหนะ, ค่ำทีพ่ัก ฯลฯ ของพนักงำนเทศบำล, 
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รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดท ำแผนทีภ่ำษีและทะเบียนทรัพย์สิน 50,000 บำท
 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุงแผนทีภ่ำษีและทะเบียน         



จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 70,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเช่ำพืน้ทีท่ ำเวบไซด์ ทต.,ค่ำบริกำรอินเตอร์เน็ต 
และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทีเ่กี่ยวกับกำรใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ฯลฯ เป็นต้น- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเช่ำพืน้ทีท่ ำเวบไซด์ ทต.,ค่ำบริกำรอินเตอร์เน็ต 
และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทีเ่กี่ยวกับกำรใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ฯลฯ เป็นต้น  และค่ำใช้จ่ำยอื่น  ๆทีเ่กี่ยวกับกำรใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ฯลฯ เป็นต้น
  (กองคลัง)   ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้            

   อินเตอร์เน็ต,โทรศัพท์เคล่ือนที ่ส ำหรับเทศบำลต ำบลตลำด(กองคลัง) 
ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้               ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้                  

ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 30,000 บำท
 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำไปรษณีย,์ ค่ำธรรมเนียม, ธนำณัติ ฯลฯ  เป็นต้น       
                    (กองคลัง)  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้                  

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำน้ ำประปำทีใ่ช้ในส ำนักงำน  ของเทศบำลต ำบลตลำด  
(กองคลัง)  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้                    (กองคลัง)  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้                  

ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 30,000 บำท
 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์ภำยในประเทศ, โทรสำร, โทรศัพท,์
อินเตอร์เน็ต,  โทรศัพท์เคล่ือนที ่ ส ำหรับเทศบำลต ำบลตลำด (กอง

ค่ำไฟฟ้ำ 200,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำทีใ่ช้ประจ ำอำคำรสถำนทีอ่ยู่ในควำมดูแลของ
เทศบำลต ำบลตลำด (กองคลัง) ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้                    เทศบำลต ำบลตลำด (กองคลัง) ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้                  

ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล 20,000 บำท

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 บำท
 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก,์ เม้ำท,์ แผ่นกรองแสง,  
   ตลับหมึก, แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ,์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือ
ซอฟแวร์  ฯลฯ (กองคลัง) ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้                     ซอฟแวร์  ฯลฯ เป็นต้น  (กองคลัง) ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้              
    ค่าสาธารณูปโภค 350,000 บาท

64
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 120,000 บำท

 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลำง เช่น น้ ำมันเบนซิน,           
   น้ ำมันหล่อล่ืน,น้ ำมันดีเซล ฯลฯ เป็นต้น (กองคลัง)
   ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้           






































