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รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
เทศบาลต าบลตลาด  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

ประมาณการรายจ่ายท้ังสิ้น  1,655,000 บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนนุทั่วไป     
แยกเปน็ 
 

แผนงาน  การศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา        รวม        1,655,000   บาท                     
1.  งบบุคลากร         รวม        1,270,000   บาท            
    หมวด  เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)      รวม        1,270,000   บาท 
     1.1 ประเภท  เงินเดือนพนักงาน         จ านวน       350,000   บาท  

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้ง 
 เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล  
   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา) 

     1.2 ประเภท  เงินประจ าต าแหน่ง     จ านวน         20,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษา 
และหัวหน้าฝ่ายฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา) 

     1.3 ประเภท  เงินเดือนพนักงานครู         จ านวน        520,000  บาท  
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล พร้อมทั้ง 
 เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล  

จ านวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา) 
    1.4 ประเภท  ค่าตอบแทนพนักงานจ้างภารกิจ             จ านวน       200,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน 

ของพนักงานจ้างภารกิจ จ านวน 1 อัตรา  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (กองการศึกษา) 

    1.5  ประเภท เงินเพิ่มค่าตอบแทน ของพนักงานจ้างภารกิจ  จ านวน        30,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบ ของพนักงานจ้างภารกิจ 
 จ านวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา) 
    1.6  ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างภารกิจ   จ านวน        30,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพ ของพนักงานจ้างภารกิจ 
 จ านวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากอุดหนุนทั่วไป(กองการศึกษา) 
    1.7 ประเภท  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    จ านวน       108,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน 
ของพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 1 อัตรา  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองการศึกษา) 

    1.8  ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง    จ านวน         12,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพ ของพนักงานจ้างทั่วไป 
จ านวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา) 
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2.  งบด าเนินงาน       รวม         385,000   บาท 
     หมวด  ค่าตอบแทน                 รวม            5,000   บาท    
     2.1 ประเภท  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ       จ านวน        5,000   บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างฯ ที่มาปฏิบัติงาน 
นอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(กองการศึกษา) 

     

    หมวด  ค่าใช้สอย                     รวม         230,000    บาท   
     2.2 ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ     จ านวน     120,000    บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ 
หรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักล้าง ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและ 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงาน 
บุคคลภายนอก ค่าธรรมเนียมต่างๆและอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องฯลฯ เป็นต้น  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา) 
 

     2.3 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   
         จ านวน       70,000   บาท 

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    จ านวน       20,000   บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
 ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างของเทศบาล  
 ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลตลาด  

เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะในการเดินทาง ค่าเช่าที่พัก  
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา) 
(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา     จ านวน       50,000  บาท 

           เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรต่างๆ  
 ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียม ฯลฯ ให้กับพนักงานเทศบาล 
 พนักงานจ้างและครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา) 

    2.4 ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม    จ านวน       40,000  บาท                                      
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ กล้องถ่ายภาพ โต๊ะ เก้าอ้ี  
ตู้เก็บเอกสาร โทรทัศน์ เครื่องพิมพ์ดีด และครุภัณฑ์อ่ืนๆ ฯลฯ เป็นต้น 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา) 
 

หมวด  ค่าวัสดุ                                                          รวม            70,000   บาท    
    2.5  ประเภท  วัสดุส านักงาน      จ านวน        20,000  บาท  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษ ปากกา ไม้บรรทัด ซองใส่เอกสาร  
 คลิป เทปใส ซองเอกสาร เครื่องค านวณเลข และวัสดุอ่ืนๆ  
 ที่เก่ียวกับส านักงาน ฯลฯ  เป็นต้น  
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)  
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    2.6 ประเภท  วัสดุก่อสร้าง      จ านวน        20,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ไม้อัด สี ทินเนอร์ แปรงทาสี ปูน อิฐ หิน  

ดิน ทราย ตะปู เหล็ก กระเบื้อง และวัสดุอ่ืนที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
 เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา) 
     2.7  ประเภท  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่            จ านวน        10,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้อัด ผ้าเขียนป้าย แผ่นป้าย สี พู่กัน   

เทปเพลง ซีดีเพลง อุปกรณ์การเขียน ค่าล้างอัดขยายภาพ  
ม้วนวีดีโอ และวัสดุอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ เป็นต้น 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา) 

    2.8  ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร์          จ านวน        20,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกข้อมูล กระดาษต่อเนื่อง เมาส์  

แป้นพิมพ์ แผ่นกรองแสง ตลับหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์ และวัสดุอ่ืนๆ  
ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา) 
 

หมวด  ค่าสาธารณูปโภค                                   รวม           80,000  บาท    
   2.9 ประเภท  ค่าไฟฟ้า            จ านวน       60,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยว 
 ข้องกับการใช้บริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลตลาด  
 และกองการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา) 
   2.10 ประเภท  ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล         จ านวน       20,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
 การใช้บริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลตลาด  
 และกองการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา) 
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รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
เทศบาลต าบลตลาด  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

ประมาณการรายจ่ายท้ังสิ้น  3,845,000  บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน 
อุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

 
แผนงาน   การศึกษา 

 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา     รวม        3,845,000  บาท 
1. งบด าเนินงาน        รวม        1,743,000  บาท 
หมวด  ค่าใช้สอย       รวม       640,200  บาท 
    1.1  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ    
         จ านวน       640,200  บาท 
 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
 (1) ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลตลาด  จ านวน       164,900  บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาและ 
 เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลตลาด 
 ตามจ านวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 จ านวน 97 คน อัตราคนละ1,700 บาท 

เป็นเงิน 164,900 บาท ตามหนังสือที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจาก 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) (ตามแผนพฒันาสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้า 7 ข้อ 14) 

 

(2) ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลตลาด จ านวน       475,300  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลตลาด 
ตามจ านวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 จ านวน 97 คน อัตราคนละ 20 บาท 
จ านวน 245 วัน ตามหนังสือที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560  
เป็นเงิน 475,300 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อ 
ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)  
(ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้า 8 ข้อ16) 
 

หมวด  ค่าวัสดุ                                                  รวม        1,102,800  บาท      
   1. ประเภท  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ      จ านวน        20,000  บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหลอดไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า ล าโพง 
 ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หม้อแปลงไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า  

ปลั๊กไฟฟ้า โคมไฟฟ้า และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เป็นต้น 
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา) 
      2.  ประเภท  วัสดุงานบ้านงานครัว     จ านวน        38,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแป้ง แก้วน้ า ขันน้ า ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดมือ 
 น้ ายาล้างจาน ไม้ถูพ้ืน ถังน้ า ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย จาน ชาม ช้อนส้อม  

ผงซักฟอก น้ ายาเช็ดกระจก สเปรย์ปรับอากาศ ถังขยะ ถุงขยะ  
น้ ายาล้างห้องน้ า แปรงขัดห้องน้ าและวัสดุอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องฯลฯเป็นต้น   

 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา) 
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      3. ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์       จ านวน      10,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ เจลแอลกอฮอล์ ปรอท ส าลี  
           ผ้าพันแผล วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา) 
     4. ประเภท  ค่าอาหารเสริม (นม)          จ านวน    1,034,800  บาท 
 (1)  ค่าอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา)    จ านวน      848,900  บาท 
 สนับสนุนโรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา) จัดสรรให้เด็กอนุบาล  
          และเด็กชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1–6 ตามจ านวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 
          จ านวน 443 คน อัตราคนละ 7.37 บาท จ านวน 260 วัน ตามหนังสือ 
          ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
          (ท้ังนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)  
 (ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 1  หน้า 8 ข้อ 17) 
  (2)  ค่าอาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลตลาด  จ านวน   185,900  บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลต าบลตลาด 
 ตามจ านวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 จ านวน 97 คน อัตราคนละ 7.37 บาท  
 จ านวน 260 วัน  ตามหนังสือที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 
 เป็นเงิน 185,900 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ท้ังนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อ 

ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)  
   (ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564  ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้า7 ข้อ 15) 
 

2.  งบลงทุน                       รวม          330,000  บาท   
หมวด  ค่าครุภัณฑ์        รวม          330,000  บาท   

2.1  ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน      จ านวน      190,000  บาท 
          (1)  ตู้เหล็ก 4 ล้ินชัก        จ านวน         9,000  บาท 

เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 4 ลิ้นชัก   
จ านวน 1 หลัง ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)   
(ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้า 6 ข้อ 8) 
(2) ตู้เหล็กทึบทรงสูงประตูบานเปิด    จ านวน         13,000  บาท 
เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กทึบทรงสูงประตูบานเปิด  
ส าหรับเก็บเอกสาร จ านวน 2 หลัง 
ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา) 
(ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564  ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้า 6 ข้อ 7) 
(3) โต๊ะหมู่บูชา       จ านวน       10,000  บาท 
เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จ านวน 1 ชุด  
ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา) 
(ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564  ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้า 6 ข้อ 9) 
 
 
 



 

77 
(4) เครื่องปรับอากาศ   ขนาด 24,000 บีทียู   จ านวน     128,000 บาท 
เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง 
(ส าหรับติดห้องเรียนอาคาร ศพด.หลังใหม่) ขนาด 24,000 บีทียู 
จ านวน 4 เครื่องๆละ 32,000 บาท เป็นเงิน 128,000 บาท 
ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา) 
(ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564  ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้า 7 ข้อ 11) 
(6) เครื่องปรับอากาศ  ขนาด 18,000 บีทียู   จ านวน       30,000  บาท 
เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู 
(ส าหรับติดห้องพยาบาล อาคาร ศพด.หลังใหม่) จ านวน 1 เครื่อง  
ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา) 
(ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564  ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้า 7 ข้อ 12) 
 

    2.2  ประเภท  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่    จ านวน      140,000  บาท 
          (1)  โทรทัศน์สี แอลอีดี (LED TV)    จ านวน        60,000  บาท 
 เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์สีแอลอีดี (LED TV) ส าหรับห้องเรียน 
          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 3 ห้อง ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว  
          ระดับความละเอียดจอภาพ ไม่น้อยกว่า1920x1080 ฟิกเซล (ระบบดิจิตอล)  

จ านวน 3 เครื่องๆ ละ 20,000 บาท ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
 เป็นเงิน 60,000 บาท ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา) 

(ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564  ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้า 5 ข้อ 1) 
 

          (2)  โทรทัศน์สีแอลอีดี (LED TV)     จ านวน        30,000  บาท 
 เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์สีแอลอีดี (LED TV) ส าหรับอาคาร 
          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (หลังใหม่) ขนาดไม่น้อยกว่า 50 นิ้ว ระดับ  
          ความละเอียดจอภาพ ไม่น้อยกว่า1920x1080 ฟิกเซล 

(ระบบดิจิตอล) จ านวน 1 เครื่อง  ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา) 

(ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564  ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้า 5 ข้อ 2) 
 (3)  กล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์     จ านวน        50,000  บาท 
 เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV)  พร้อมอุปกรณ์  

จ านวน 8 จุด ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลต าบลตลาด 
 ตามราคาท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา) 
 (ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2560-2562 ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้า 6 ข้อ 10) 
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3. งบเงินอุดหนุน                     รวม         1,772,000  บาท 
   หมวดเงินอุดหนุน                     รวม         1,772,000   บาท  
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ           รวม         1,772,000  บาท 
   

    3.1 ประเภท ค่าอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา)   จ านวน       1,772,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันส าหรับโรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา) 
          จัดสรรให้เด็กอนุบาลและเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ตามจ านวนเด็ก 

ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 จ านวน 443 คน อัตราคนละ 20 บาท  
จ านวน 200 วัน ตามหนังสือที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ท้ังนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจาก 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) (กองการศึกษา) 
(ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564  ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 1  หน้า 8 ข้อ 18) 
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รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

เทศบาลต าบลตลาด 
อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

ประมาณการรายจ่ายท้ังสิ้น  50,000  บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป  แยกเป็น 
 

แผนงาน การศึกษา 
 

งาน  ศึกษาไม่ก าหนดระดับ               รวม          50,000  บาท 
1.  งบด าเนินงาน        รวม          50,000  บาท 
หมวด  ค่าใช้สอย         รวม          50,000  บาท 
    1.1 ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   
         จ านวน      50,000  บาท 
          (1)  ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ       จ านวน      50,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น  

ค่าวัสดุอุปกรณ์ น้ าดื่ม และน้ าแข็ง ค่าใช้จ่ายในพิธีการ  
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน  
ค่าของขวัญของรางวัล เงินรางวัล ค่าจ้างเหมารถยนต์  
ค่าถ้วยหรือโล่รางวัล ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมา 
เครื่องเสียงค่าจ้างเหมาติดตั้งเวทีประดับตกแต่งสถานที่  
และค่าใช้จ่ายอ่ืนตามโครงการที่เก่ียวข้อง ฯลฯ เป็นต้น 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)   
(ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 1   หน้า 8 ข้อ 19) 
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รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

เทศบาลต าบลตลาด   อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 
ประมาณการรายจ่ายท้ังสิ้น  230,000  บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน 
อุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 
 

แผนงาน   การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

งาน  กีฬาและนันทนาการ            รวม          230,000  บาท   
1.  งบด าเนินงาน             รวม          230,000  บาท 
หมวด  ค่าใช้สอย                                        รวม          230,000  บาท   
1.1  ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ   
               จ านวน       230,000  บาท 
 
      (1) ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาประจ าปีต าบลตลาด                      จ านวน       200,000  บาท 

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน  
 และประชาชน  เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุ 
 อุปกรณ์การจัดการแข่งขันกีฬา  ค่าใช้จ่ายในพิธีการ ค่าจ้าง 
 จัดท าสนาม ค่าเช่าสถานที่  น้ าดื่ม และน้ าแข็ง ค่าชุดกีฬา  
 ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ประจ าสนาม ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬา 

     ค่าโล่หรือถ้วยรางวัลหรือของรางวัล เงินรางวัลในการจัดการแข่งขัน 
     กีฬาสากลส าหรับเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ฯลฯ เป็นต้น 
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองการศึกษา) (ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 1  
     หน้า 9 ข้อ 20) 
 

     (2)  ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในทุกระดับ      จ านวน       30,000  บาท 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในทุกระดับ  
     ส าหรับเด็กเยาวชน และประชาชน  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์การจัด 
     การแข่งขันกีฬา น้ าดื่ม และน้ าแข็ง ค่าชุดกีฬา ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ 
     ประจ าสนาม ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา) 
     (ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 1  หน้า 9 ข้อ 21) 
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รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

เทศบาลต าบลตลาด  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 
ประมาณการรายจ่ายท้ังสิ้น  175,000  บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน 
อุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

 
แผนงาน   การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

งาน  ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น      รวม      175,000   บาท 
1  งบด าเนินงาน        รวม      175,000   บาท 
    หมวด  ค่าใช้สอย                              รวม          175,000   บาท   
    1.1 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการรับรองและพิธีการ    จ านวน      175,000  บาท 

(1) โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา               จ านวน        25,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเข้าพรรษา เช่น น้ าดื่ม น้ าแข็ง  
ป้ายประชาสัมพันธ์ และวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ ฯลฯ เป็นต้น 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา) 
(ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564  ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้า 10 ข้อ 26) 
 

(2) โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณีลอยกระทง   จ านวน      100,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าจัดสถานที่ 
ค่าใช้จ่ายในพิธีการ  น้ าดื่ม และน้ าแข็ง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  เงินรางวัล  
ค่าของรางวัล ค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาประดับ  
ตกแต่งขบวนแห่  ค่าจ้างเหมาประดับตกแต่งสถานที่ตลอดจนค่ารื้อถอน  
ค่าเช่าสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือการแข่งขันต่างๆ  
ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราว ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปาฯลฯ เป็นต้น 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา) (ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 1  
หน้า 9 ข้อ 22) 
 

(3) โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์   จ านวน      50,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์   
เช่น ค่าจัดสถานทีค่่าใช้จ่ายในพิธีการ น้ าดื่ม และน้ าแข็ง ค่าป้าย 
ประชาสัมพันธ์ เงินรางวัล ค่าของรางวัล ค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  
ค่าจ้างเหมาประดับตกแต่งขบวนแห่ ค่าจ้างเหมาประดับตกแต่งสถานที่ 
ตลอดจนค่ารื้อถอน ค่าเช่าสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าใช้จ่ายในการประกวด 
หรือการแข่งขันต่างๆ  ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราว ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา 
ค่าโทรศัพท์ ตลอดระยะเวลาที่จัดงานนอกสถานที่ ฯลฯ เป็นต้น 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา) (ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564  ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 1  
หน้า 9 ข้อ 23) 
 
 
 



 

 


