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                ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

ท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองคง 
 

   บดันีถ้ึงเวลาท่ีคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลเมืองคงจะได้เสนอร่างเทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีตอ่สภาเทศบาลต าบลเมืองคงอีกครัง้หนึง่  ฉะนัน้ในโอกาสนี ้ คณะผู้บริหารเทศบาลจงึขอแถลงให้ทา่น
ประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกทกุทา่นได้ทราบถึงสถานะการคลงั  ตลอดจนหลกัการและแนวนโยบายใน
การด าเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557   ดงัตอ่ไปนี ้
 

1.สถานะการคลัง 
                   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  เทศบาลต าบลเมืองคง มีรายรับทัง้สิน้จ านวน  27,314,841.61  บาท 
(ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ.2556)   สงูกวา่ประมาณการท่ีตัง้รับไว้  จ านวน    3 14,841.61   บาท  
ขณะเดียวกนัเทศบาลต าบลเมืองคง  มีรายจา่ยทัง้สิน้จ านวน    15,326,462.95   บาท  (ข้อมลู ณ วนัท่ี           
30 มิถนุายน พ .ศ.2556 ) ต ่ากวา่ประมาณการท่ีตัง้จา่ยไว้  จ านวน  11 ,673,537.05  บาท  ทัง้นีเ้น่ืองจาก
เทศบาลต าบลเมืองคง    ได้ใช้จา่ยเงินงบประมาณอยา่งประหยดัตามความเหมาะสมและจ าเป็น  
                   ปีงบประมาณ  พ .ศ. 2557  เทศบาลต าบล เมืองคง ได้ประมาณการรายรับไว้  จ านวน  
30,000,000.-   บาท  โดยในสว่นของรายได้ท่ีเทศบาลต าบล เมืองคง จดัเก็บเองจะได้ปรับปรุงการจดัเก็บให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้และในสว่นของงบประมาณรายจา่ยได้ก าหนดวงเงินรายจา่ยไว้   จ านวน  30,000,000.-  
บาท  ซึง่คาดวา่จะสามารถไปจดัท าบริการสาธารณะด้านตา่งๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ซึง่การจดัท า
งบประมาณของเทศบาลต าบลเมืองคง  เป็นการจดัท างบประมาณแบบสมดลุ  (รายจา่ยเทา่กบัรายรับ)  
                   1.1 เงินสะสมของเทศบาล 
                    เม่ือต้นปีงบประมาณ พ .ศ. 2556 เทศบาลต าบลเมืองคงมีเงินสะสม จ านวน 1 6,128,491.07บาท 
แยกเป็น 
                          -  ลกูหนีค้า่ภาษี                                                   จ านวน             82,208.09      บาท  
                          -  เงินสะสมเทศบาลสว่นท่ีเก็บรักษาไว้                   จ านวน        5,865,313.89     บาท  
          -  เงินสะสม เทศบาลสว่นท่ีเก็บไว้กบั ก.ส.ท.             จ านวน        3,299,829.97   บาท  
          -  เงินต้นเจ้าหนีเ้งินกู้  ก.ส.ท.  จ านวน        6,881,139.12 บาท 
         การจา่ยขาดเงินสะสม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556   จ านวน        1,217,400.00    บาท    

คงเหลือเงินสะสมในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2556         จ านวน        4,647,913.89      บาท                                                   
การยืมเงินสะสม ในปีงบประมาณ พ.ศ.  2556   ไมมี่การยืมเงินสะสม  

                     2. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน 
ในปีงบประมาณท่ีผา่นมา แม้วา่รายรับของเทศบาลต าบล เมืองคง จะมีจ านวนจ ากดั                  

เม่ือเปรียบเทียบกบัภารกิจตา่ง ๆ    ท่ีจะต้องด าเนินการเพ่ือบริการให้แก่ประชาชนตามอ านาจหน้าท่ีตาม
กฎหมายก็ตาม   แตเ่ทศบาลต าบล เมืองคง  ก็สามารถด าเนินกิจการ บริการสาธารณะ ตามท่ีตัง้งบประมาณ
รายจา่ยไว้ครบถ้วนทกุรายการ 

 



                      รายรับปีงบประมาณ 2557 ประมาณการไว้   รวมทั้งส้ิน 30,000,000   บาท 
       2.1  รายรับ ปีงบประมาณ 2557 (งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป) เป็นเงิน 30,000,000  บาท 
 

รายรับ 
รับจริง 
ปี  2555 

ประมาณการ 
ปี  2556 

ประมาณการ 
ปี  2557 

หมาย
เหตุ 

ก.  รายได้ภาษีอากร 
1. หมวดภาษีอากร                

          1.1  ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 
          1.2  ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

1.3  ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนตห์รือลอ้เล่ือน 

1.4  ภาษีสรรพสามิต 
1.5  ภาษีสุราและเคร่ืองด่ืม 
1.6  อากรการฆ่าสัตว ์
1.7  ภาษีป้าย 
1.8  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน  9 

1.9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและค่านิติกรรมท่ีดิน 

1.10 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 
1.11 ค่าภาคหลวงแร่ 
1.12 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 

ข.  หมวดรายได้ทีม่ิใช่ภาษีอากร 
 2. หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต 
 2.1 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการฆ่าสตัวแ์ละจ าหน่ายเน้ือสตัว์ 
         2.1.1  ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 
         2.1.2  ค่าธรรมเนียมโรงพกัสัตว ์
2.2  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัใบอนุญาตขายสุรา  
2.3  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัใบอนุญาตการพนนั 
2.4  ค่าปรับผูก้ระท าท าผดิกฎหมายจราจรทางบก 

 2.5  ค่าใบอนุญาตเก่ียวกบัการโฆษณาและใช ้เคร่ือง ขยายเสียง 

 2.6  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการควบคุมอาคาร 
 2.7  ค่าใบอนุญาตเก่ียวกบัการควบคุมอาคาร 
 2.8  ค่าปรับการผดิสัญญา 
 

 
13,057,025.73 

4,893.89 
423,308.00 

- 
723,326.30 
400,468.49 

65,592.00 
153,131.00 

 
9,793,717.57 

902,642.86 
500,033.00 

22,684.90 
23,848.44 
43,379.28 

270,343.00 
 
 

96,762.00 
19,515.00 

- 
- 

10,750.00 
1,305.00 
1,033.00 

251.00 
- 

 
12,923,000.00 

5,000.00 
500,000.00 

- 
727,000.00 
430,000.00 

76,000.00 
200,000.00 

 
9,750,000.00 

750,000.00 
400,000.00 

15,000.00 
20,000.00 
50,000.00 

382,000.00 
 
 

112,000.00 
25,000.00 

500.00 
500.00 

80,000.00 
3,000.00 

10,000.00 
1,000.00 
5,500.00 

 
15,062,500.00 

5,000.00 
760,000.00 

- 
900,000.00 
500,000.00 

77,500.00 
200,000.00 

 
11,100,000.00 

1,000,000.00 
400,000.00 

40,000.00 
30,000.00 
50,000.00 

411,500.00 
 
 

112,000.00 
25,000.00 

500.00 
500.00 

80,000.00 
3,000.00 

10,000.00 
1,000.00 
5,500.00 

 

 



                             รายรับ 
รับจริง 
ปี 2555 

ประมาณการ 
ปี 2556 

ประมาณการ 
ปี 2557 

หมาย
เหตุ 

2.9    ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย 
2.10  ค่าปรับผูก้ระท าผดิกฎหมายและเทศบญัญติั 
2.11  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัทะเบียนราษฎร 
2.12  ค่าใบอนุญาตจดัตั้งสถานท่ีจ าหน่ายหรือสถานท่ี
สะสมอาหาร 
2.13  ค่าใบอนุญาตเก่ียวกบัการรักษาความ สะอาดและ 
         ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง 
2.14  ค่าธรรมเนียมในการออกหนงัสือรับรองการ   
         แจง้การจดัตั้งสถานท่ีจ าหน่ายหรือสะสมอาหาร 
2.15  ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ 
2.16 ค่าใบอนุญาตด าเนินกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ  
ค.  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
   1. ค่าดอกเบ้ีย 
         1.1  ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 
         1.2   ดอกเบ้ีย ก.ส.ท. 
   2. ค่าเช่าท่ีดิน 
        2.1 ค่าเช่าท่ีจอดรถโดยสาร 
   3.  ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานท่ี 
          3.1 ค่าเช่าท่ีตั้งวางของขายในตลาด 
ง.  หมวดรายได้เบ็ดเตลด็ 
       1.  ค่าขายแบบแปลน 
       2.  ค่าจ  าหน่ายแบบพิมพแ์ละค าร้อง 
       3.  รายไดเ้บด็เตล็ดอ่ืนๆ 
จ.  หมวดเงินอุดหนุนเงินช่วยเหลอื 
       1.  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
       2.  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

127,870.00 
500.00 

1,907.00 
3,200.00 

 
- 
 

- 
 

3,650.00 
3,600.00 

1,948,035.29 
 

166,566.98 
6,828.31 

 
14,640.00 

 
1,760,000.00 

266,271.83 
4,500.00 

13,105.00 
248,666.83 

11,576,336.00 
8,283,422.00 
3,292,914.00 

 

130,000.00 
500.00 

2,000.00 
3,500.00 

 
500.00 

 
500.00 

 
6,500.00 
1,000.00 

2,325,000.00 
 

300,000.00 
10,000.00 

 
15,000.00 

 
2,000,000.00 

370,000.00 
200,000.00 

20,000.00 
150,000.00 

11,000,000.00 
11,000,000.00 

155,000.00 
500.00 

2,000.00 
5,000.00 

 
500.00 

 
500.00 

 
6,500.00 
4,000.00 

2,326,000.00 
 

300,000.00 
10,000.00 

 
16,000.00 

 
2,000,000.00 

200,000.00 
30,000.00 
20,000.00 

150,000.00 
12,000,000.00 
12,000,000.00 

 

รวม  27,118,011.85 27,000,000.00 30,000,000.00  

 



2.2     รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน   (งบประมาณรายจ่ายทั่วไป) 

ดา้น/แผนงาน 
จ่ายจริง 
ปี 2555 

งบประมาณ 
ปี 2556 

งบประมาณ 
ปี 2557 หมายเหตุ 

ด้านบริหารทั่วไป 
- แผนงานบริหารทัว่ไป 
- แผนงานการรักษาความสงบฯ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
-  แผนงานการศึกษา 
- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 
- แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 
-แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและ 
นนัทนาการ 

 
5,938,324.03 
1,089,751.91 

 
4,021,013.27 
3,005,006.27 

25,309.00 
3,289,417.00 

- 
146,738.00 

 

 
7,757,540.00 
1,496,840.00 

 
4,238,300.00 
3,929,720.00 

145,000.00 
4,919,880.00 

150,000.00 
505,000.00 

 

 
9,065,145.00 
1,403,785.00 

 
5,178,500.00 
3,269,720.00 

270,000.00 
6,551,080.00 

410,000.00 
265,000.00 

 

 

ด้านการเศรษฐกจิ 
-  แผนงานการเกษตร 
-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
-  แผนงานการพาณิชย ์
ด้านการด าเนินงานอืน่ 
-  แผนงานงบกลาง 

 
- 
- 
- 
 

5,742,151.76 

 
- 
- 
- 
 

3,857,720.00 

 
- 
- 
- 
 

3,324,270.00 

 

รวม 23,257,711.24 27,000,000.00 29,737,500.00  
 

2.3   รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย (งบประมาณรายจ่ายทั่วไป) 

หมวด 
จ่ายจริง                                                             
ปี 2555 

งบประมาณ 
ปี 2556 

งบประมาณ 
ปี 2557 

หมายเหตุ 

1. รายจ่ายงบกลาง 
2. หมวดเงินเดือนและค่าจา้งประจ า 
3. หมวดค่าจา้งชัว่คราว 
4. หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค 
6. หมวดเงินอุดหนุน 
7. หมวดค่าครุภณัฑ ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
8.  หมวดรายจ่ายอ่ืน             
                                 รวม 

5,742,151.76 
4,941,842.00 
5,269,555.00 
4,584,668.51 

508,375.97 
892,780.00 

1,129,370.00 
188,968.00 

23,257,711.24 
 

3,857,720.00 
5,961,820.00 
4,590,000.00 
6,825,890.00 

755,600.00 
770,200 

4,238,770.00 
- 

27,000,000.00 
 

3,324,270.00 
6,676,790.00 
4,482,000.00 
8,530,820.00 
1,038,000.00 
1,086,000.00 
4,599,620.00 

- 
30,000,000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2.4  รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกจิ   เงินกู้   เงินจ่ายขาดเงินสะสม (รายจ่ายทีไ่ม่น าไปตั้งงบประมาณ) 

จ่ายจาก รายการ 
ปี 2555 

(เป็นเงิน/บาท) 
ปี 2556 

(เป็นเงิน/บาท) 
  1.  เงินอุดหนุนทัว่ไปก าหนด 
       วตัถุประสงค ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. จ่ายขาดเงินสะสม 
3. เงินกู ้ก.ส.ท. 

1.1 แผนงานการศึกษา 
1.1.1 เงินเดือนครู 
1.1.2 โครงการสนบัสนุนการจดัการศึกษา 
            โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย  15 ปี 
1.1.3 เงินอุดหนุนศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
1.1.4 เงินอุดหนุนกิจกรรมวนัเดก็ 
1.1.5 เงินอุดหนุนวสัดุการศึกษา 
1.1.6 เงินอุดหนุนสวสัดิการครู 
1.1.7 สนบัสนุนค่าใชจ่้ายจดัการศึกษาขั้น 
             พ้ืนฐาน  
1.1.8 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจครุภณัฑ ์   
            คอมพิวเตอร์ 

   1.2   แผนงานสาธารณสุข 
   1.3   แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 
           1.3.1 โครงการเบ้ียยงัชีพคนชรา 
           1.3.2 โครงการสร้างหลกัประกนัรายไดแ้ก่ 
                  ผูสู้งอายตุามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 
           1.3.3 โครงการจดัสวสัดิการเบ้ียความพิการ 
               1.3.4  อุดหนุนเฉพาะกิจสภาเดก็และเยาวชน 
   1.4   แผนงานเคหะและชุมชน 
           1.4.1 โครงการตามแผนปฏิบติัการไทย    
                     เขม้แขง็  2555 
    2.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
           2.1.1  โครงการก่อสร้างโรงเรือนพร้อมติดตั้ง     
                      เคร่ืองกรองน ้า 3 แห่ง (ชุมชนตลาด , 
ชุมชนหนองโพธ์ิ-โนนตะขบ , ชุมชนคงสามคัคี) 
    2.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน 
          2.2.1  โครงการตีเสน้ทางมา้ลายในเขตเทศบาล 
                     ขอบถนน   
    3.1  บริหารกิจการตามอ านาจหนา้ท่ีเทศบาล 
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3.  ภาระผูกพันในการก่อหนีผู้กพันงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ในปีงบประมาณ พ.ศ.  2557 
     เทศบาลต าบลเมืองคง  ไมมี่การก่อหนีผ้กูพนัข้ามปีงบประมาณแตอ่ยา่งใด  
4. รายละเอียดประเภทรายจ่ายประเภทเงนิเดือนประโยชน์ตอบแทนอ่ืนและเงนิค่าจ้าง  
     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
                        -  เงินเดือน   จ านวน  4,164,920        บาท 
                           -  คา่จ้างประจ า จ านวน    697,850        บาท 
    -  คา่ตอบแทนพนกังานจ้างทัว่ไป จ านวน 4,482,000        บาท 
    -  คา่เชา่บ้าน จ านวน    125,400        บาท 
    -  เงินชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จ านวน    153,800        บาท 
    -  เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  จ านวน      30,000        บาท  
    -  เงินสมทบกองทนุ กบท. จ านวน    360,000        บาท 
    -  เงินสมทบกองทนุประกนัสงัคม จ านวน    500,000        บาท 
    -  เงินชว่ยเหลือคา่ครองชีพผู้ รับบ านาญ จ านวน      25,500        บาท 
                                          รวม จ านวน   10,539,470      บาท 
                                    
                      หมายเหต ุ คดิเป็นร้อยละ  35.44  ของงบประมาณรายจา่ยประจ าปี 
 
 

                                                          นายกเทศมนตรีต าบลเมืองคง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ส่วนที่ 2 
 

เทศบญัญัตเิทศบาลต าบลเมืองคง 
เร่ือง   งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 
 

 
 

 
 

ของ 
 
 
 

 
 
 
 

เทศบาลต าบลเมืองคง 
อ าเภอคง   จังหวัดนครราชสีมา 



บนัทกึหลกัการและเหตผุล 
ประกอบร่างเทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปี  

ของเทศบาลต าบลเมืองคง 
อ าเภอคง     จงัหวดันครราชสีมา 

- - - - - - - - - - - - -  
หลักการ 

 งบประมาณรายจ่ายทัง้สิน้                               ยอดรวม  29,737,500 บาท 
     1.รายจ่ายทั่วไป                                                      ยอดรวม  29,737,500 บาท                

 แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดงันี  ้

ก. ด้านบริหารท่ัวไป 
1. แผนงานบริหารงานทัว่ไป                         ยอดรวม     9,065,145       บาท 
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน          ยอดรวม                    1,403,785           บาท 

ข. ด้านบริการชุมชนและสังคม 
  1.   แผนงานงานการศกึษา                           ยอดรวม    5,178,500    บาท 

2.   แผนงานสาธารณสขุ                               ยอดรวม   3,269,720     บาท 
3.   แผนงานสงัคมสงเคราะห์                        ยอดรวม       270,000     บาท 
4. แผนงานเคหะและชมุชน                         ยอดรวม    6,551,080 บาท 
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน      ยอดรวม      410,000    บาท 
6.   แผนงานการศาสนาวฒันธรรม                 ยอดรวม       265,000     บาท 
      และนนัทนาการ 

ค. ด้านการเศรษฐกิจ 
1. แผนงานการเกษตร                                 ยอดรวม          -   บาท 

2. แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา          ยอดรวม                -        บาท 

3. แผนงานการพาณิชย์        ยอด รวม                -       บาท 

ง.   ด้านการด าเนินงานอ่ืน 
แผนงานงบกลาง                                          ยอดรวม  3,324,270 บาท 

2. รายจ่ายเฉพาะการประปา                                 ยอดรวม             - บาท 
ก. ด้านเศรษฐกิจ                                             

แผนงานการพาณิชย์                                     ยอดรวม         - บาท 
ข. ด้านการด าเนินงานอ่ืน                                

   แผนงานงบกลาง                                          ยอดรวม           -                   บาท 
 
 
 
 



                                                                                   เหตุผล 
   เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร  ท่ีได้วางแผนไว้ตามแผนพฒันาเทศบาล
ต าบลเมืองคง  ตลอดปีงบประมาณ   พ.ศ.   2557     จงึเสนอร่างเทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปี          
งบประมาณ พ.ศ. 2557  เพ่ือสมาชิกสภาเทศบาลพิจารณาเห็นชอบตอ่ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เทศบัญญัตเิทศบาลต าบล 
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ของเทศบาลต าบลเมืองคง 
อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - -  
   โดยท่ีเป็นการสมควรตัง้งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2557 อาศยัอ านาจตาม
ความในพระราชบญัญตัเิทศบาล  พ.ศ. 2496  แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบบัท่ี 13)  พ.ศ.2552  มาตรา 65             
จงึตราเทศบญัญตังิบประมาณเทศบาลต าบลเมืองคงขึน้ไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลเมืองคง      
และโดยอนมุตัขิองผู้วา่ราชการจงัหวดันครราชสีมา  ดงัตอ่ไปนี ้

   ข้อ 1. เทศบญัญตันีิเ้รียกวา่ เทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปี งบประมาณ  พ .ศ. 2557 
   ข้อ 2. เทศบญัญตันีิใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี  1  ตลุาคม  พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป 
   ข้อ 3. งบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.  2557   ให้ตัง้จา่ยเป็นจ านวน รวม 
                             ทัง้สิน้   29,737,500  บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดงันี  ้
   ข้อ 4. งบประมาณรายจา่ยทัว่ไป (ตัง้ไว้  29,737,500  บาท) 

ก. ด้านบริหารท่ัวไป 
1.   แผนงานบริหารงานทัว่ไป                        ยอดรวม     9,065,145       บาท 
2.   แผนงานการรักษาความสงบภายใน        ยอดรวม                     1,403,785           บาท 

ข. ด้านบริการชุมชนและสังคม 
  1.   แผนงานงานการศกึษา                           ยอดรวม    5,178,500    บาท 

2.   แผนงานสาธารณสขุ                              ยอดรวม    3,269,720     บาท 
3.   แผนงานสงัคมสงเคราะห์                        ยอดรวม       270,000     บาท 
4. แผนงานเคหะและชมุชน                         ยอดรวม    6,551,080 บาท 
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน      ยอดรวม      410,000    บาท 
6.   แผนงานการศาสนาวฒันธรรม                 ยอดรวม       265,000     บาท 
      และนนัทนาการ 
ค. ด้านการเศรษฐกิจ 
1.  แผนงานการเกษตร                                 ยอดรวม          -   บาท 

2.  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา           ยอดรวม                -        บาท 

3.  แผนงานการพาณิชย์       ยอด รวม                - บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ง.  ด้านการด าเนินงานอ่ืน 
 แผนงานงบกลาง                                    ยอดรวม   3,324,270 บาท 

                         ทัง้นีต้ามรายละเอียดปรากฏในสว่นท่ี 3 
   ข้อ 5. งบประมาณรายจา่ยเฉพาะการประปา      (ตัง้ไว้            -             บาท) 
    ก. ด้านการเศรษฐกิจ 
     1. แผนงานการพาณิชย์                                              ยอดรวม          -           บาท 
    ข. ด้านการด าเนินงานอ่ืน 
     1. แผนงานงบกลาง                                                   ยอดรวม           -           บาท 
                              ทัง้นีต้ามรายละเอียดปรากฏในสว่นท่ี 4 
   ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหาร ปฏิบตักิารเบกิจา่ยเงินงบประมาณท่ีได้อนมุตัใิห้
เป็นไปตามระเบียบการเบกิจา่ยเงินของเทศบาลต าบลเมืองคง 
   ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรี มีหน้าท่ีรักษาการให้เป็นไปตามเทศบญัญตัินี ้
                                                     
      ประกาศ  ณ  วนัท่ี           เดือน     กนัยายน   พ .ศ.  2556 
 
 
                                            (นายอดลุย์  ปาทาน) 
                                      นายกเทศมนตรีต าบลเมืองคง 
      
 
                   - อนมุตัิ 
   
 
                           (  นายวิกรานต์  บญุเจริญ ) 
            นายอ าเภอคง    ปฏิบตัริาชการแทน 
                         ผู้วา่ราชการจงัหวดันครราชสีมา 

 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที่ 3 

 
รายละเอียดประกอบเทศบญัญัตงิบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 
(งบประมาณรายจ่ายทั่วไป) 

 
 
 

ของ 
 

 
 
 
 

เทศบาลต าบลเมืองคง 
อ าเภอคง   จังหวัดนครราชสีมา 

 
- ประมาณการรายรับ 
- รายจ่ายตามแผนงาน 
- รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน 

 



ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

เทศบาลต าบลเมืองคง 
อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา 

ประมาณการรายรับ  ( งบประมาณรายจ่ายทั่วไป )       จ านวน    30,000,000       บาท 
ก. รายได้ภาษีอากร รวมทัง้สิน้          จ านวน    15,062,500       บาท 
1. หมวดภาษีอากร          

1.1 ภาษีบ ารุงท้องท่ี          จ านวน              5,000        บาท  
   ค าชีแ้จง ประมาณการไว้เทา่กบัปีท่ีผา่นมา 

1.2 ภาษีโรงเรือนและท่ีดนิ         จ านวน           760,000         บาท  
   ค าชีแ้จง ประมาณการไว้เพิ่มขึน้  คาดวา่จะจดัเก็บได้เพิ่มขึน้ 

1.3 ภาษีและคา่ธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเล่ือน         จ านวน                       -         บาท  
   ค าชีแ้จง  ไมไ่ด้ตัง้รับไว้ 

1.4 ภาษีสรรพสามิต          จ านวน            900,000         บาท  
   ค าชีแ้จง ประมาณการไว้เพิ่มขึน้  คาดวา่จะจดัเก็บได้เพิ่มขึน้  

1.5 ภาษีสรุา                     จ านวน            500,000         บาท  
   ค าชีแ้จง ประมาณการไว้เพิ่มขึน้  คาดวา่จะจดัเก็บได้เพิ่มขึน้   

1.6 อากรฆา่สตัว์           จ านวน             77,500         บาท    
   ค าชีแ้จง  ประมาณการไว้เพิ่มขึน้  คาดวา่จะจดัเก็บได้เพิ่มขึน้ 

1.7 ภาษีป้าย           จ านวน          200,000         บาท  
   ค าชีแ้จง  ประมาณการไว้เทา่กบัปีท่ีผา่นมา 
  1.8  ภาษีมลูคา่เพิ่ม           จ านวน        12,100,000         บาท   
   ค าชีแ้จง  ประมาณการไว้เพิ่มขึน้  คาดวา่จะจดัเก็บได้เพิ่มขึน้ 

1.9 ภาษีธุรกิจเฉพาะ          จ านวน            50,000         บาท  
   ค าชีแ้จง ประมาณการไว้เทา่กบัปีท่ีผา่นมา 
  1.10  คา่ธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิตกิรรมท่ีดนิ         จ านวน          400,000    บาท  
     ค าชีแ้จงประมาณการไว้เทา่กบัปีท่ีผา่นมา 
  1.11  คา่ภาคหลวงปิโตรเลียม           จ านวน            40,000          บาท  
     ค าชีแ้จง ประมาณการไว้เพิ่มขึน้  คาดวา่จะจดัเก็บได้เพิ่มขึน้ 

1.12  คา่ภาคหลวงแร่                                    จ านวน         30,000         บาท  
     ค าชีแ้จงประมาณการไว้เพิ่มขึน้  คาดวา่จะจดัเก็บได้เพิ่มขึน้ 
  
 
 
 
 
 
 



 

ข. รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร               จ านวน        411,500     บาท 
1. หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรับและใบอนญุาต รวม                     จ านวน           411,500      บาท  

1.1 คา่ธรรมเนียมเก่ียวกบัควบคมุการฆา่สตัว์และจ าหนา่ยเนือ้สตัว์  จ านวน          137,000      บาท 
                    - คา่ธรรมเนียมโรงฆา่สตัว์  จ านวน 112,000    บาท 
                    - คา่ธรรมเนียมโรงพกัสตัว์  จ านวน   25,000    บาท 
     ค าชีแ้จง  ประมาณการไว้เทา่กบัปีท่ีผา่นมา 

1.2 คา่ธรรมเนียมเก่ียวใบอนญุาตขายสรุา                      จ านวน           500          บาท    
   ค าชีแ้จง  ประมาณการไว้เทา่กบัปีท่ีผา่นมา 

      1.3   คา่ปรับผู้กระท าความผิดกฎหมายจราจรทางบก                       จ านวน      80,000         บาท  
   ค าชีแ้จง ประมาณการไว้เทา่กบัปีท่ีผา่นมา 

1.4 คา่ใบอนญุาตเก่ียวกบัการโฆษณาและใช้เคร่ืองขยายเสียง     จ านวน           3,000          บาท  
   ค าชีแ้จง  ประมาณการไว้เทา่กบัปีท่ีผา่นมา 

1.5 คา่ธรรมเนียมเก่ียวกบัการควบคมุอาคาร                  จ านวน           10,000          บาท  
   ค าชีแ้จง ประมาณการไว้เทา่กบัปีท่ีผา่นมา 

1.6 คา่ใบอนญุาตเก่ียวกบัการควบคมุอาคาร                   จ านวน            1,000           บาท  
   ค าชีแ้จง ประมาณการไว้เทา่กบัปีท่ีผา่นมา 

1.7 คา่ปรับการผิดสญัญา                                    จ านวน            5,500           บาท    
   ค าชีแ้จง ประมาณการไว้เทา่กบัปีท่ีผา่นมา 
  1.8  คา่ธรรมเนียมเก่ียวกบัใบอนญุาตการพนนั                   จ านวน               500           บาท   
   ค าชีแ้จง ประมาณการไว้เทา่กบัปีท่ีผา่นมา 

1.9  คา่ธรรมเนียมเก็บและขนขยะมลูฝอย                   จ านวน        155,000          บาท   
   ค าชีแ้จง  ประมาณการไว้เพิ่มขึน้  คาดวา่จะจดัเก็บได้เพิ่มขึน้ 
  1.10 คา่ปรับผู้กระท าผดกฎหมายเทศบญัญตัิ                               จ านวน              500           บาท   
   ค าชีแ้จง  ประมาณการไว้เทา่กบัปีท่ีผา่นมา 

1.11 คา่ธรรมเนียมเก่ียวกบัทะเบียนราษฎร                                    จ านวน          2,000           บาท 
   ค าชีแ้จง  ประมาณการไว้เทา่กบัปีท่ีผา่นมา 
1.12 คา่ใบอนญุาตจดัตัง้สถานท่ีจ าหนา่ยหรือสะสมอาหาร               จ านวน          5,000          บาท 

   ค าชีแ้จง  ประมาณการไว้เพิ่มขึน้  คาดวา่จะจดัเก็บได้เพิ่มขึน้  
  1.13  ค่าใบอนญุาตเก่ียวกบัการรักษาความสะอาด  

  และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง                          จ านวน              500         บาท   
   ค าชีแ้จง  ประมาณการไว้เทา่กบัปีท่ีผา่นมา 
 
 

 



  1.14 คา่ธรรมเนียมในการออกหนงัสือรับรองการ 
   แจ้งการจกัตัง้สถานท่ีจ าหนา่ยหรือสะสมอาหาร                   จ านวน               500     บาท 

            ค าชีแ้จง  ประมาณการไว้เทา่กบัปีท่ีผา่นมา 
 1.15 คา่ใบอนญุาตอ่ืนๆ                   จ านวน              6,500      บาท 
   ค าชีแ้จง  ประมาณการไว้เทา่กบัปีท่ีผา่นมา 

        1.16 คา่ใบอนญุาตด าเนินกิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ            จ านวน              4,000      บาท 
   ค าชีแ้จง  ประมาณการไว้เพิ่มขึน้  คาดวา่จะจดัเก็บได้เพิ่มขึน้ 

 
ค. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม                    จ านวน      2,326,000   บาท 
 1. ค่าดอกเบีย้                                  
 1.1 คา่ดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร                                                 จ านวน           300,000     บาท   
      ค าชีแ้จง  ประมาณการไว้เทา่กบัปีท่ีผา่นมา 
 1.2 ดอกเบีย้ ก.ส.ท.                                                                จ านวน           10,000    บาท   
  ค าชีแ้จง  ประมาณการไว้เทา่กบัปีท่ีผา่นมา 
    2.   ค่าเช่าที่ดนิ   
 2.1 คา่เชา่ท่ีจอดรถโดยสาร                                                                   จ านวน           16,000    บาท 
          ค าชีแ้จง  ประมาณการไว้เพิ่มขึน้  คาดวา่จะจดัเก็บได้เพิ่มขึน้ 
   3. ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่ 
 3.1 คา่เชา่ท่ีตัง้วางของขายในตลาด                                                      จ านวน       2,000,000    บาท 
          ค าชีแ้จง  ประมาณการไว้เทา่กบัปีท่ีผา่นมา 
ง.  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                                        จ านวน        200,000   บาท 
   1.คา่ขายแบบแปลน                                                                              จ านวน           30,000     บาท 
     ค าชีแ้จง  ประมาณการไว้ลดลงใกล้เคียงกบัสถิตท่ีิได้จดัเก็บ 

   2. คา่จ าหนา่ยแบบพิมพ์และค าร้อง                                                         จ านวน           20,000     บาท 
     ค าชีแ้จง  ประมาณการเทา่กบัปีท่ีผา่นมา 
   3. รายได้เบด็เตล็ดอ่ืนๆ                                                                          จ านวน          150,000     บาท  

     ค าชีแ้จง  ประมาณการไว้เทา่กบัปีท่ีผา่นมา 
จ.  หมวดเงนิอุดหนุนเงนิช่วยเหลือ                                              จ านวน   12,000,000    บาท 
    1. เงินอดุหนนุจากรัฐบาล                                                                        จ านวน     12,000,000     บาท 
       ค าชีแ้จง ประมาณการไว้เพิ่มขึน้ใกล้เคียงกบัสถิตท่ีิรับการจดัสรร  
 
                
 

 

 



  

 

ส่วนที่ 1 
 

ค าแถลงประกอบงบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 
 
 
 
 

 

ของ 
 
 
 
 
 
 
 

 

เทศบาลต าบลเมอืงคง 
อ าเภอคง  จังหวดันครราชสีมา 

 



 
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

เทศบาลต าบลเมืองคง 
อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา 

...............................................................................................................................  

รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน 
ด้าน บริหารงานท่ัวไป 

แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
 

งาน 
เงินเดือนและ
คา่จ้างประจ า 

คา่จ้างชัว่คราว 
คา่ตอบแทน 

ใช้สอยและวสัด ุ
คา่

สาธารณปูโภค 
เงินอดุหนนุ รายจ่ายอื่น 

คา่ครุภณัฑ์ที่ดิน
และสิง่ก่อสร้าง 

รวม 
หนว่ยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ 

รหสั
บญัชี 

 
1. งานบริหารทัว่ไป 
 
2. งานบริหารงานคลงั 
 
 
 
 
 

 
3,151,745 

 
799,800 

 
216,000 

 
108,000 

 
3,422,100 

 
   285,000 

 
380,000 

 
88,000 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 
538,500 

 
76,000 

 
 
 

 
7,708,345 

 
1,356,800 

 
 

 
ส านกัปลดั 

 
กองคลงั 

 
00111 

 
00113 

รวม 3,951,545 324,000 3,707,100 468,000 - - 614,500 9,065,145   



 
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

เทศบาลต าบลเมืองคง 
อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา 

...............................................................................................................................  

รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน 
ด้าน บริหารงานท่ัวไป 

แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 
 

งาน 
เงินเดือนและ
คา่จ้างประจ า 

คา่จ้างชัว่คราว 
คา่ตอบแทน 

ใช้สอยและวสัด ุ
คา่

สาธารณปูโภค 
เงินอดุหนนุ รายจ่ายอื่น 

คา่ครุภณัฑ์ที่ดิน
และสิง่ก่อสร้าง 

รวม 
หนว่ยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ 

รหสั
บญัชี 

 
1.  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบั    
     การรักษาความสงบภายใน 
 
 
2.  งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน    
     และระงบัอคัคีภยั  
 

 
398,785 

 
 
 
- 
 
 

 
540,000 

 
 
 
- 
 
 
 

 
5,000 

 
 
 

140,000 
 
 

 
- 
 
 
 

170,000 
 
 

 
- 
 
 
 
- 
 
 

 
- 
 
 
 
- 
 
 

 
150,000 

 
 
 
- 
 
 
 

 
1,093,785 

 
 
 

310,000 

 
ส านกัปลดั ฯ 

 
 
 

ส านกัปลดั ฯ 
 

 
00121 

 
 
 

00123 

รวม 398,785 540,000 145,000 170,000 - - 150,000 1,403,785   



 
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

เทศบาลต าบลเมืองคง 
อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา 

...............................................................................................................................  

รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน 
ด้าน บริการชุมชนและสังคม 

แผนงาน  การศึกษา 

งาน 
เงินเดือนและ
คา่จ้างประจ า 

คา่จ้างชัว่คราว 
คา่ตอบแทน 

ใช้สอยและวสัด ุ
คา่

สาธารณปูโภค 
เงินอดุหนนุ รายจ่ายอื่น 

คา่ครุภณัฑ์ที่ดิน
และสิง่ก่อสร้าง 

รวม 
หนว่ยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ 

รหสั
บญัชี 

 
1.  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบั    
     การศกึษา 
 
2.  งานระดบัก่อนวยัเรียนและ 
     ประถมศกึษา  
 
3.  งานศกึษาไมก่ าหนดระดบั 
 
  
 

 
1,075,780 

 
 
- 
 
 
- 
 
 

 
810,000 

 
 
- 
 
 
- 
 

 
648,800 

 
 

1,537,920 
 
 

 30,000 
 
 
 

 
2,000 

 
 

38,000 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 
 
 

1,036,000 
 
 
 
 

 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

 
2,536,580 

 
 

1,575,920 
 
 

1,066,000 

 
กอง

การศกึษา 
 

กอง
การศกึษา 

 
กอง

การศกึษา 
 

 
00211 

 
 

00212 
 
 

00214 
 
 

รวม 1,075,780 810,000 2,216,720 40,000 1,036,000 - - 5,178,500   



 
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

เทศบาลต าบลเมืองคง 
อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา 

...............................................................................................................................  

รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน 
ด้าน บริการชุมชนและสังคม 

แผนงาน  สาธารณสุข 
 

งาน 
เงินเดือนและ
คา่จ้างประจ า 

คา่จ้างชัว่คราว 
คา่ตอบแทน 

ใช้สอยและวสัด ุ
คา่

สาธารณปูโภค 
เงินอดุหนนุ รายจ่ายอื่น 

คา่ครุภณัฑ์
ที่ดินและ
สิง่ก่อสร้าง 

รวม 
หนว่ยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ 

รหสั
บญัชี 

 
1.  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบั    
     สาธารณสขุ 
 
2.  งานบริการสาธารณสขุและ 
      สาธารณสขุอื่น  
 
3.  งานศนูย์บริการสาธารณสขุ 

 
63,600 

 
 

165,120 
 
 
- 
 
 
 

 
- 
 
 

1,944,000 
 
 
- 
 
 

 
65,000 

 
 

622,000 
 
 
- 
 
 
 

 
- 
 
 

360,000 
 
 
- 
 
 
 

 
- 
 
 

50,000 
 
- 
 

 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

 
128,600 

 
 

3,141,120 
 
 
- 
 

 
กอง

สาธารณสขุ ฯ 
 

กอง
สาธารณสขุ ฯ 

 
กอง

สาธารณสขุ ฯ 
 

 

 
00221 

 
 

00223 
 
 

00224 
 

รวม 228,720 1,944,000 687,000 360,000 50,000 - - 3,269,720   



 
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

เทศบาลต าบลเมืองคง 
อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา 

...............................................................................................................................  

รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน 
ด้าน บริการชุมชนและสังคม 
แผนงาน  สังคมสงเคราะห์ 

 

งาน 
เงินเดือนและ
คา่จ้างประจ า 

คา่จ้างชัว่คราว 
คา่ตอบแทน 

ใช้สอยและวสัด ุ
คา่

สาธารณปูโภค 
เงินอดุหนนุ รายจ่ายอื่น 

คา่ครุภณัฑ์
ที่ดินและ
สิง่ก่อสร้าง 

รวม 
หนว่ยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ 

รหสั
บญัชี 

 
1.  งานสวสัดิการสงัคมและ 
      สงัคมสงเคราะห์ 
  

 
- 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 

 
270,000 

 
 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
270,000 

 
 
 
 
 

 
ส านกัปลดั ฯ 

 
 
 
 
 

 
00232 

 
 
 
 
 
 

รวม - - 270,000 - - - - 270,000   
 



 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
เทศบาลต าบลเมืองคง 

อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา 
...............................................................................................................................  

รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน 
ด้าน บริการชุมชนและสังคม 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 

 

งาน 
เงินเดือนและ
คา่จ้างประจ า 

คา่จ้างชัว่คราว 
คา่ตอบแทน 

ใช้สอยและวสัด ุ
คา่

สาธารณปูโภค 
เงินอดุหนนุ รายจ่ายอื่น 

คา่ครุภณัฑ์ที่ดิน
และสิง่ก่อสร้าง 

รวม 
หนว่ยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ 

รหสั
บญัชี 

 
1.  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบั  
     เคหะและชมุชน 
 
2.  ‘งานไฟฟ้าถนน 
 
3.  งานสวนสาธารณะ 
 
4.  งานก าจดัขยะมลูฝอยและ 
      สงิปฏิกลู 

 
1,021,960 

 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 

 
864,000 

 
 
- 
 
- 
 
- 
 

 
330,000 

 
 

450,000 
 

50,000 
 
- 
 

 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 

 
- 
 
 

3,835,120 
 
- 
 
- 
 
 

 
2,215,960 

 
 

4,285,120 
 

50,000 
 
- 
 

 
กองช่าง 

 
 

กองช่าง 
 

กองช่าง 
 
 

 
00241 

 
 

00242 
 

00243 
 
- 

รวม 1,021,960 864,000 830,000 - - - 3,835,120 6,551,080   



 
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

เทศบาลต าบลเมืองคง 
อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา 

...............................................................................................................................  

รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน 
ด้าน บริการชุมชนและสังคม 

แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

งาน 
เงินเดือนและ
คา่จ้างประจ า 

คา่จ้างชัว่คราว 
คา่ตอบแทน 

ใช้สอยและวสัด ุ
คา่

สาธารณปูโภค 
เงินอดุหนนุ รายจ่ายอื่น 

คา่ครุภณัฑ์ที่ดิน
และสิง่ก่อสร้าง 

รวม 
หนว่ยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ 

รหสั
บญัชี 

 
1.  งานสง่เสริมและสนบัสนนุ 
     ความเข้มแข็งชมุชน 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 

 
410,000 

 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 

 
410,000 

 
 
 
 
 
 
 

 
กอง

สาธารณสขุ ฯ 

 
00252 

 
 
 
 
 
 
 
 

รวม - - 410,000 - - - - 410,000   



 
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

เทศบาลต าบลเมืองคง 
อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา 

...............................................................................................................................  

รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน 
ด้าน บริการชุมชนและสังคม 

แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

งาน 
เงินเดือนและ
คา่จ้างประจ า 

คา่จ้างชัว่คราว 
คา่ตอบแทน 

ใช้สอยและวสัด ุ
คา่

สาธารณปูโภค 
เงินอดุหนนุ รายจ่ายอื่น 

คา่ครุภณัฑ์ที่ดิน
และสิง่ก่อสร้าง 

รวม 
หนว่ยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ 

รหสั
บญัชี 

 
1.  งานกีฬาและนนัทนาการ 
 
 
2.  งานศาสนาวฒันธรรม 
     ท้องถ่ิน 

 
- 
 
 
- 
 
 
 

 
- 
 
 
- 
 

 
140,000 

 
 

125,000 
 
 

 
- 
 
 
- 
 
 

 
- 
 
 
- 
 
 

 
- 
 
 
- 
 
 

 
- 
 
 
- 
 
 

 
140,000 

 
 

125,000 
 
 
 
 

 
กองการศกึษา 

 
 

กองการศกึษา 
 
 

 
00262 

 
 

00263 
 
 
 
 
 
 

รวม - - 265,000 - - - - 265,000   



 
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

เทศบาลต าบลเมืองคง 
อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา 

...............................................................................................................................  

รายจ่ายงบกลาง 
ด้าน   การด าเนินงานอ่ืน 

แผนงาน  งบกลาง 
 

งาน 
เงินเดือนและ
คา่จ้างประจ า 

คา่จ้างชัว่คราว 
คา่ตอบแทน 

ใช้สอยและวสัด ุ
คา่

สาธารณปูโภค 
เงินอดุหนนุ รายจ่ายอื่น 

คา่ครุภณัฑ์ที่ดิน
และสิง่ก่อสร้าง 

รวม 
หนว่ยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ 

รหสั
บญัชี 

 
1.  งบกลาง 

 
- 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 

 
- 
 
 
 

 
- 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 

 
3,324,270 

 
 
 
 
 
 

 
ส านกัปลดั 

 
 
 
 

 
00411 

 
 
 
 
 
 
 

รวม - - - - - - - 3,324,270 - - 
 



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
เทศบาลต าบลเมืองคง 

อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา 
...............................................................................................................................  

รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน 
ด้าน   บริการชุมชนและสังคม 

แผนงาน  การพาณิชย์ 
 

งาน 
เงินเดือนและ
คา่จ้างประจ า 

คา่จ้างชัว่คราว 
คา่ตอบแทน 

ใช้สอยและวสัด ุ
คา่

สาธารณปูโภค 
เงินอดุหนนุ รายจ่ายอื่น 

คา่ครุภณัฑ์ที่ดิน
และสิง่ก่อสร้าง 

รวม 
หนว่ยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ 

รหสั
บญัชี 

 

1.  งานกิจการประปา 

 
 

2.  งานตลาดสด 
 

 
- 
 
 
- 
 
 

 
- 
 
 
- 
 

 
- 
 
 
- 
 

 
- 
 
 
- 
 

 
- 
 
 
- 
 
 

 
- 
 
 
- 
 
 
 

 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รวม - - - - - - - - - - 
 



 
 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 
เทศบาลต าบลเมืองคง 

อ าเภอคง  จงัหวดันครราชสีมา 
………………………………………….. 

รายจา่ยจ าแนกตามแผนงาน 

ด้าน บริหารงานทัว่ไป 

แผนงาน บริหารงานทัว่ไป 

วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับบริการเป็นไปด้วยความสะดวก  รวดเร็ว  และให้การปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าที่มีประสทิธิภาพ  

ถกูต้องตามระเบียบและกฎหมาย  มีความคลอ่งตวัในการปฏิบตัิงาน 
 เพื่อให้การขยายงานด้านทะเบียนราษฎรเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ  สอดคล้องกบัอตัราการเพิ่มของประชาชนใน 

ปัจจบุนัและอนาคต 
 เพื่อให้การวางระบบฐานข้อมลูของเทศบาล  ตลอดจนการวางแผนพฒันาเทศบาลเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 
 เพื่อให้การปฏิบตัิงานด้านกฎหมายและการจดัท านิติกรรมตา่ง ๆ  ของเทศบาลเป็นไปด้วยความถกูต้อง 
 เพื่อให้การบริการด้านประชาสมัพนัธ์ข้อมลูขา่วสารของเทศบาล  และของทางราชการ 

งานท่ีท า 
 บริหารงานบคุคลของพนกังานเทศบาลและลกูจ้าง 
 งานตามพระราชบญัญตัิการทะเบียนราษฎร  พ.ศ. 2534  เช่นการรับแจ้งการเกิดในก าหนดเวลา  แจ้งเกิดเกิน

ก าหนดเวลา  รับแจ้งการตาย  รับแจ้งการย้ายที่อยู ่รับแจ้งการย้ายปลายทาง  แก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน  แก้ไข
รายการบคุคลในสตูิบตัรและมรณะบตัร  ให้เลขรหสัประจ าบ้าน  ให้เลขประจ าตวัประชาชน  จดัท ารายงานการแก้ไข
รายการตา่ง ๆ  น าสง่ส านกัทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  คดัส าเนาและรับรองภาพถ่าย
เอกสารเก่ียวกบัทะเบียนบ้าน  รับแจ้งการขอเลขหมายประจ าบ้าน  รับแจ้งการรือ้ถอนและกรณีอื่น ๆ  เก่ียวกบังาน
ทะเบียนราษฎร  จดัท าประวตัิสถิติประชากร  และงานเลอืกตัง้สมาชิกสภาเทศบาล  

 งานเก็บรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมลูในการวางแผนพฒันา  การวิเคราะห์และคาดคะเนรายรับ  รายจ่ายใน
อนาคต   

 งานติดตามและประเมินผล  ตามแผนพฒันาของเทศบาลความก้าวหน้าและอปุสรรค 
 งานจดัเก็บสถิติข้อมลูและวิเคราะห์งบประมาณ  งานเสนอแนะและให้ค าปรึกษาแนะน าเก่ียวกบัการจดัท างบประมาณ

งานจดัท าสือ่ประชาสมัพนัธ์เผยแพร่ขา่วสารของเทศบาล  จดัท าประกาศ  ค าสัง่ตา่ง ๆ  สง่เสริมการพฒันาการทอ่งเที่ยว
ของท้องถ่ิน  การติดตอ่ประสานงานกบัหนว่ยงานอื่น  อนัเป็นประโยชน์ตอ่เทศบาล 

 งานจดัเก็บและช าระเงินรายได้จากภาษีอากร  คา่ธรรมเนียม  และรายได้อื่น  ๆ
 งานวางแผนจดัเก็บรายได้  และการแก้ไขปัญหาอปุสรรคในการจดัเก็บรายได้ 
 งานตรวจสอบ  การเบิกจ่ายเงินทกุประเภท  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1. ส านกัปลดัเทศบาล    งบประมาณรวม      7,708,345  บาท

 2. กองคลงั     งบประมาณรวม      1,356,800  บาท 



 
 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 
เทศบาลต าบลเมืองคง 

อ าเภอคง  จงัหวดันครราชสีมา 
………………………………………….. 

รายจา่ยจ าแนกตามแผนงาน 

ด้าน บริหารงานทัว่ไป 

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 

 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในเขตเทศบาลเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  
 เพ่ือให้การบริหารจดัการด้านการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  
 
งานท่ีท า 
 บริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัการรักษาความสงบภายในเขตเทศบาล  
 การปฏิบตัติามแผนงานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน  
 การบริหารงานบคุลของผู้ด าเนินการด้านนี ้  
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1. ส านกัปลดัเทศบาล   งบประมาณรวม     1,403,785  บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 
เทศบาลต าบลเมืองคง 

อ าเภอคง  จงัหวดันครราชสีมา 
………………………………………….. 

รายจา่ยจ าแนกตามแผนงาน 

ด้าน บริการชมุชนและสงัคม 

แผนงาน การศกึษา 
 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การด าเนินงานจดัการศกึษาของศนูย์พฒันาเดก็เล็กเทศบาลต าบลเมืองคง  และโรงเรียนอนบุาล

เทศบาลต าบลเมืองคง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีความคลอ่งตวัในการบริหารงานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลดียิ่งขึน้ 

 เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนของศนูย์พฒันาเดก็เล็กเทศบาลต าบลเมืองคง  และโรงเรียนอนบุาล
เทศบาลต าบลเมืองคง ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึน้ 

 เพ่ือให้การด าเนินงานพฒันาคณุภาพการศกึษาของศนูย์พฒันาเดก็เล็กเทศบาลต าบลเมืองคง  และ
โรงเรียนอนบุาลเทศบาลต าบลเมืองคง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึน้  

 เพ่ือให้การด าเนินงานจดัการศกึษาของเทศบาลต าบลเมืองคง  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความ
คลอ่งตวัในการบริหารงาน 

 
งานท่ีท า 
 งานสารบรรณ  งานบริหารงานบคุคล  งานจดัซือ้  จดัจ้าง  การเบกิจา่ยเงิน  พสัด ุ การจดัท าฎีกา  เงิน

อดุหนนุจากรัฐบาลและงบประมาณของเทศบาล 
 งานตรวจสอบหลกัฐาน  เอกสารตา่ง ๆ  ของศนูย์พฒันาเดก็เล็กเทศบาลต าบลเมืองคง และโรงเรียน

อนบุาลเทศบาลต าบลเมืองคง 
 งานดแูลจดัเตรียมและให้บริการวสัดอุปุกรณ์  คูมื่อ  ส่ือการเรียนการสอนแก่ศนูย์พฒันาเดก็เล็กเทศบาล

ต าบลเมืองคง และโรงเรียนอนบุาลเทศบาลต าบลเมืองคง 
 งานประชมุ  อบรม  สมัมนา  ประสานงานและให้บริการทางด้านวิชาการ  
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1. กองการศกึษา   งบประมาณรวม     5,178,500          บาท
  

 
 



 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 
เทศบาลต าบลเมืองคง 

อ าเภอคง  จงัหวดันครราชสีมา 
………………………………………….. 

รายจา่ยจ าแนกตามแผนงาน 

ด้าน บริการชมุชนและสงัคม 

แผนงาน สาธารณสขุ 
 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การบริการด้านสาธารณสขุตา่ง ๆ  ในเขตเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
 เพ่ือบริหารจดัการด้านการสง่เสริมสขุภาพประชาชน  ให้มีชีวิตและความเป็นอยูท่ี่ดีขึน้  
 เพ่ือให้บริหารงานด้านสถิตข้ิอมลูเก่ียวกบัการสาธารณสขุมีประสิทธิภาพ  
 เพ่ือให้การบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบังานสาธารณสขุเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
 
งานท่ีท า 
 บริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัการสาธารณสขุ 
 การฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัการสาธารณสขุ 
 การบริการสาธารณสขุและสง่เสริมสขุภาพอนามยั 
 งานรักษาพยาบาลเบือ้งต้น 
 งานรักษาความสะอาด  งานสขุาภิบาลและสิงแวดล้อม  
 งานควบคมุป้องกนัโรค  และสารเสพตดิ 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1. กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม  งบประมาณรวม     3,269,720  บาท
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 
เทศบาลต าบลเมืองคง 

อ าเภอคง  จงัหวดันครราชสีมา 
………………………………………….. 

รายจา่ยจ าแนกตามแผนงาน 

ด้าน บริการชมุชนและสงัคม 

แผนงาน สงัคมสงเคราะห์ 

 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือสง่เสริมสวสัดกิารสงัคมในเขตเทศบาล 
 เพ่ือให้ความชว่ยเหลือผู้ประสบสาธารณภยัในเขตเทศบาล  
 เพ่ือให้ความชว่ยเหลือเดก็  สตรี  คนชรา  ผู้พิการ  ผู้ยากไร้  ผู้ ด้อยโอกาส  ในเขตเทศบาล  
 
งานท่ีท า 
 การสงเคราะห์เดก็  สตรี  คนชรา  ผู้พิการ  ผู้ยากไร้  ผู้ ด้อยโอกาส  ฯลฯ  
 การให้ความชว่ยเหลือผู้ประสบสาธารณภยัในเขตเทศบาล  
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1. ส านกัปลดัเทศบาล   งบประมาณรวม      270,000          บาท
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 
เทศบาลต าบลเมืองคง 

อ าเภอคง  จงัหวดันครราชสีมา 
………………………………………….. 

รายจา่ยจ าแนกตามแผนงาน 

ด้าน บริการชมุชนและสงัคม 

แผนงาน เคหะและชมุชน 

 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการเคหะและชมุชน  
 เพ่ือปรับปรุงสภาพภมูิทศัน์ในเขตเทศบาล 
 เพ่ือพฒันาระบบโครงการพืน้ฐานในเขตเทศบาล 
 เพ่ือให้หารวางแผนด้านการบริการสาธารณะในเขตเทศบาล เป็นไปอยา่งเหมาะสมและสอดคล้องกบั

ความต้องการของท้องถ่ิน 
 เพ่ือให้การด าเนินงานเก่ียวกบังานสถานท่ีและไฟฟ้าสาธารณะเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  
 เพ่ือบริหารจดัการด้านสวนสาธารณะ สถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ งานตกแตง่บริเวณสถานท่ีราชการ การ

ดแูลรักษาพนัธุ์ไม้เป็นอยา่งมีประสิทธิภาพ บรรลเุป้าหมายและวตัถปุระสงค์  
 เพ่ือให้บริการสาธารณะแก่ชมุชน 
 เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการส ารวจออกแบบด้านวิศวกรรมเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  
 เพ่ือด าเนินการด้านการบ าบดัน า้เสียและก าจดัขยะมลูฝอย ให้มีประสิทธิภาพและบรรลวุตัถปุระสงค์  
 เพ่ือให้การรักษาความสะอาดถนน ทางเท้า ท่ีสาธารณะ ตลอดจนการเก็บรวบรวมขนถ่ายมลูฝอยและสิ่ง

ปฏิกลูเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดความสะอาดสวยงามแก่บ้านเมือง  
 

งานท่ีท า 
 การบริหารงานบคุคล 
 การพฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐานในเขตเทศบาล 
 การปรับปรุงสภาพภมูิทศัน์และสวนสาธารณะ 
 จดัให้มีไฟฟ้าแสงสวา่งถนนและซอย 
 งานตดิตัง้ซอ่มบ ารุงรักษา และแก้ไขปัญหาไฟฟ้าสาธารณะ 
 งานจดัสถานท่ีในงานพิธี และงานประเพณีตา่ง ๆ 
 ตรวจสอบและบ ารุงรักษาซอ่มแซมถนน ทางเท้า ซอย  และสิ่งก่อสร้างอ่ืนท่ีช ารุดเสียหาย  
 



 
 
 การส ารวจ ออกแบบ ค านวณด้านวิศวกรรมถนน สะพานและสิ่งก่อสร้างอ่ืน  
 ศกึษา วิเคราะห์ วิจยั รวมถึงวางโครงการและก่อสร้างด้านวิศวกรรมงานอาคาร  และสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ  
 การจดัให้มีสวนสาธารณะ สถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจสนามเดก็เลน่  
 งานดแูล บ ารุงรักษาต้นไม้ และการขยายพนัธุ์ไม้ตา่ง ๆ  
 งานประดบัตกแตง่สถานท่ีท่ีเก่ียวกบัการใช้พนัธุ์ไม้ตา่ง ๆ  
 ให้ค าปรึกษาแนะน าและบริการเก่ียวกบังานด้านวิศวกรรม งานอาคาร และสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ  
 ด าเนินการก าจดัขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกลูให้ถกูต้องตามหลกัสขุาภิบาล  
 งานตรวจสอบการรับน า้เสีย จากอาคารสถานท่ีประกอบการตา่ง ๆ ในเขตควบคมุการบ าบดัน า้เสียเข้า

ระบบบ าบดัน า้เสีย 
 ตรวจสอบควบคมุระบบบ าบดัน า้เสียของอาคารสถานประกอบการให้ถกูต้องตามหลักสขุาภิบาลและมิ

ให้ปลอ่ยน า้เสียท าลายสภาพแวดล้อมของธรรมชาติ 
 งานตรวจสอบวิเคราะห์คณุภาพน า้จากแหลง่ธรรมชาตแิละน า้เสียน า้ทิง้  
 งานรับเร่ืองราวค าร้องขออนญุาตตอ่เช่ือมทอ่น า้เสียหรือน า้ทิง้ รวมทัง้การส ารวจท าผงัแนวทอ่และ

ประมาณการจ านวนผู้ขออนญุาต 
 งานประมาณราคาและจดัเก็บอตัราคา่ธรรมเนียม และคา่ใบอนญุาตขอตอ่ทอ่น า้เสียน า้ทิง้รวมทัง้การให้

ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้ขออนญุาตตอ่ทอ่เช่ือม  
 งานรักษาความสะอาด ถนน ทางเท้า และท่ีสาธารณะ รวมทัง้การเก็บขนมลูฝอยและสิ่งปฏิกลู  
 งานออกแบบระบบการระบายน า้ทัว่ไป และระบบบ าบดัน า้เสีย  
 งานควบคมุ ดแูล ระบบระบายน า้และระบบบ าบดัน า้เสียของเทศบาล  
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1. กองชา่ง    งบประมาณรวม      6,551,080 บาท
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 
เทศบาลต าบลเมืองคง 

อ าเภอคง  จงัหวดันครราชสีมา 
………………………………………….. 

รายจา่ยจ าแนกตามแผนงาน 

ด้าน บริการชมุชนและสงัคม 

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชมุชน 

 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือจดัการสร้างเสริมความเข้มแข็งของชมุชนให้ดีขึน้ 
 เพ่ือวิจยั  วางแผน  และประชาสมัพนัธ์  การสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 
 เพ่ือให้บริการด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของชมุชนตา่ง ๆ  ในเขตเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
 
งานท่ีท า 
 ให้บริการชว่ยเหลือชมุชนตา่ง ๆ  ให้มีความเป็นอยูท่ี่ดี  
 จดัโครงการให้ความรู้ถึงบอ่นท าลายความเข้มแข็งของชมุชน  
 เก็บข้อมลู  วางแผน  วิจยัด้านสร้างความเข้มแข็งของชมุชน  
 บริหารงานบคุคลของผู้ด าเนินงานด้านนี  ้
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1. กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม  งบประมาณรวม     410,000  บาท
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

เทศบาลต าบลเมืองคง 
อ าเภอคง  จงัหวดันครราชสีมา 

………………………………………….. 

รายจา่ยจ าแนกตามแผนงาน 

ด้าน บริการชมุชนและสงัคม 

แผนงาน การศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 
 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือท านบุ ารุงสง่เสริมศลิปวฒันธรรมในเขตเทศบาล  
 เพ่ือสง่เสริมและสนบัสนนุงานประเพณีตา่ง ๆ 
 เพ่ือสง่เสริมการกีฬาและนนัทนาการ 
 
งานท่ีท า 
 จดักิจกรรมทางศาสนาในวนัส าคญัตา่ง ๆ  ได้แก่  วนัสงกรานต์  วนัลอยกระทง  วนัเข้าพรรษา  ฯลฯ  
 จดัท าแผนปฏิบตังิานเก่ียวกบักิจกรรมสง่เสริมศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรมและงานสง่เสริม

ศลิปวฒันธรรมท้องถ่ิน 
 การจดัและสง่เสริมการจดัแขง่ขนักีฬา 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1.  กองการศกึษา    งบประมาณรวม            265,000   บาท
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 
เทศบาลต าบลเมืองคง 

อ าเภอคง  จงัหวดันครราชสีมา 
………………………………………….. 

รายจา่ยจ าแนกตามแผนงาน 

ด้าน  งบกลาง 
แผนงาน  งบกลาง 

 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การบริหารงานตามข้อผกูพนัเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
 เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาเร่งดว่นและไมส่ามารถคาดการณ์ได้ลว่งหน้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
 
งานท่ีท า 
 การบริหารงานเก่ียวกบัการช าระหนีเ้งินกู้และดอกเบีย้  
 การบริหารงานตามข้อผกูพนัท่ีมีตามกฎหมาย 
 การจดัสรรเงินส ารองจา่ยไว้ใช้จา่ยในกรณีจ าเป็น 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1.  ส านกัปลดัเทศบาล  งบประมาณรวม       3,324,270  บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556 
เทศบาลต าบลเมืองคง 

อ าเภอคง  จงัหวดันครราชสีมา 
………………………………………….. 

รายจา่ยจ าแนกตามแผนงาน 

ด้าน  การเศรษฐกิจ 
แผนงาน  การพาณิชย์ 

 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ประชาชนผู้บริโภคได้รับความคุ้มครองให้ปลอดภยัและได้รับความเป็นธรรมจากการใช้บริการ

ตลาดสด 
 เพ่ือควบคมุการประกอบการตลาดให้ถกูสขุลกัษณะ  ไมก่่อให้เกิดเหตรุ าคาญและไมเ่กิดมลพิษตอ่

สิ่งแวดล้อม 
 เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการเนือ้สตัว์ท่ีสะอาด   ปลอดภยั  ปราศจากโลกตดิตอ่จากสตัว์  
 
งานท่ีท า 
 งานควบคมุดแูลสขุาภิบาลตลาดสด 
 งานควบคมุดแูลผู้ประกอบการตลาดสด  ให้มีสขุภาพอนามยัดี  
 ควบคมุการฆา่สตัว์  ตรวจโรคสตัว์  ดแูลรักษาความสะอาดโรงฆา่สตัว์  
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1.  กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม งบประมาณรวม       778,666  บาท
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557 

เทศบาลต าบลเมืองคง 
อ าเภอคง  จงัหวัดนครราชสีมา 
รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน 

รายจ่ายงบกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557 
เทศบาลต าบลเมืองคง 

อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา 
รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน 

รายจ่ายงบกลาง 
    
1.  งบกลาง   ตัง้ไว้      3,324,270   บาท แยกเป็น 
จ่ายจากเงนิรายได้    692,000    บาท     จ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  2,632,270     บาท      

1.1  ค่าช าระหนีเ้งนิกู้และดอกเบีย้   ตัง้ไว้     2,131,970  บาท 
               1.1.1คา่ช าระหนีเ้งินกู้  ก .ส.ท. เพ่ือโครงการขดุลอกอา่งเก็บ
น า้บ้านหนองแขม  โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมทางเท้าและวาง
ทอ่ คสล. โครงการก่อสร้างอาคารส านกังานและอาคารหอประชมุ
อเนกประสงค์    โครงการขยายเขตไฟฟ้า  ตามสญัญาเลขท่ี  
240/240/2550  ลงวนัท่ี  3 พฤษภาคม  2550      วงเงินกู้ จ านวน  
18,590,940  บาท  เป็นการจา่ย ช าระงวดท่ี  6 ( ตามสญัญา  10  ปี )  
ช าระต้นเงินและดอกเบีย้  ดงันี ้

ต้นเงินท่ีต้องเสียดอกเบีย้       1,554,824.71 บาท 
ต้นเงินท่ีไมต้่องเสียดอกเบีย้      275,425.66  บาท                            
ดอกเบีย้                                          301,717.29  บาท 

            รวม                                   2,131,967.66  บาท 
                                          (แตต่ัง้จา่ยไว้ 2,131,970  บาท) 
ตัง้จ่ายจากเงินอดุหนนุทัว่ไป    ปรากฏในดา้นการด าเนินงานอืน่ 
แผนงานงบกลาง      งานงบกลาง  
 

 

1.2  รายจ่ายตามข้อผูกพัน    ตัง้ไว้          1,137,500 บาท 
       1.2.1  คา่ใช้จา่ยในการจดัการจราจร   ตัง้ไว้            20,000 บาท 

                    ส าหรับจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ เก่ียวกบัการจดัการ
จราจร  ภายในเขตเทศบาลต าบลเมืองคง เชน่  คา่จดัซือ้วสัดุ
อปุกรณ์เก่ียวกบัการจราจร  คา่จ้างทาสี  ตีเส้นชอ่งทางจราจร  ฯลฯ 
โดย  1.  จา่ยจากรายได้คา่ปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 
จ านวน  10,000  บาท 2.  จา่ยจากรายได้    จ านวน  10,000  บาท 
ตัง้จ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในดา้นการด าเนินงานอืน่ 
แผนงานงบกลาง    งานงบกลาง 
 



      1.2.2  เงินสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ ตัง้ไว้          360,000 บาท 
               สว่นท้องถ่ิน  ( ก.บ.ท.) 

             ส าหรับจา่ยเป็นเงินสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญ         
ข้าราชการสว่นท้องถ่ิน ( เทศบาล )  ในอตัราร้อยละ 2  ของรายได้
ในงบประมาณรายจา่ยประจ าปี ( และงบประมาณรายจา่ยเพิ่มเตมิ  
กรณีจา่ยจากรายได้ของเทศบาล )โดยไมร่วมรายได้จากพนัธบตัร  
เงินกู้   เงินท่ีมีผู้อทุิศให้  และเงินอดุหนนุ (ทัว่ไปและเฉพาะกิจ ) ตาม
หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1187 ลงวนัท่ี 24 
พฤษภาคม  2542 
  ค านวณ 2% x ( ประมาณการรายรับ ประจ าปีงบประมาณ  2557 -   เงินอดุหนนุทัว่ไป ) 
                        2% x ( 30,000,000 – 12,000,000 ) 
                        2% x 18,000,000     =  360,000   บาท  
ตัง้จ่ายจากเงินรายได ้    ปรากฏในดา้นการด าเนินงานอืน่ 
แผนงานงบกลาง    งานงบกลาง 
 

      1.2.3   เงินสมทบกองทนุประกนัสงัคม   ตัง้ไว้            500,000  บาท 
                    ส าหรับจา่ยเป็นเงินสมทบกองทนุประกนัสงัคม   ใน
อตัราร้อยละ        ของคา่ตอบแทนพนกังานจ้างท่ีเทศบาลจา่ยให้แก่
พนกังานจ้างตามภารกิจ  และพนกังานจ้างทัว่ไป  ในโครงการกรณี
ประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วย  ทพุพลภาพ  ตาย และคลอดบตุร ใน
โครงการกรณีสงเคราะห์บตุรและชราภาพ และโครงการกรณีวา่งงาน   
(พนกังานจ้างตามภารกิจจ านวน  4    คน   และพนกังานจ้างทัว่ไป
จ านวน    40    คน ) 
ตัง้จ่ายจากเงินรายได ้270,000  บาท  ตัง้จ่ายจากเงินอดุหนนุทัว่ไป  230,000   บาท   
 ปรากฏในดา้นการด าเนินงานอืน่ 
แผนงานงบกลาง    งานงบกลาง 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    1.2.4   เงินชว่ยเหลือคา่ครองชีพผู้ รับบ านาญ  ตัง้ไว้       25,500       บาท 
              ของข้าราชการสว่นท้องถ่ินท่ีมีใชต่ าแหนง่ครู 

 

ตัง้จ่ายจากเงินอดุหนนุทัว่ไป    ปรากฏในดา้นการด าเนินงานอืน่ 
แผนงานงบกลาง    งานงบกลาง 
 

       1.2.5   โครงการกองทนุหลกัประกนัสขุภาพเทศบาลต าบลเมืองคง   ตัง้ไว้  92,000  บาท 
 

ตัง้จ่ายจากเงินอดุหนนุทัว่ไป    ปรากฏในดา้นการด าเนินงานอืน่ 
แผนงานงบกลาง    งานงบกลาง 
 

   1.2.6   โครงการกองทนุสวสัดกิารชมุชนเทศบาลต าบลเมืองคง  ตัง้ไว้       140,000  บาท 
 

ตัง้จ่ายจากเงินอดุหนนุทัว่ไป    ปรากฏในดา้นการด าเนินงานอืน่ 
แผนงานงบกลาง    งานงบกลาง 
 
          1.3  เงนิส ารองจ่าย     ตัง้ไว้      12,800    บาท 
             ส าหรับจ่ายในกรณีท่ีจ าเป็นตามความเหมาะสม โดยอ านาจอนมุตัิ
เป็นของผู้บริหารท้องถ่ิน  ( ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  พ.ศ.  2541  ข้อ 19 ) 
ตัง้จ่ายจากเงินอดุหนนุทัว่ไป    ปรากฏในดา้นการด าเนินงานอืน่ 
แผนงานงบกลาง    งานงบกลาง 

                    ส าหรับจ่ายเป็นเงินคา่ช่วยเหลือคา่ครองชีพผู้ รับบ านาญ  
 ( ช.ค.บ. ) ตามหนงัสือสัง่การกระทรวงมหาดไทย  พ.ศ.  2522  รายละ
ไมเ่กิน  200  บาท  ช.ค.บ.  เพ่ิมร้อยละ  39  ช.ค.บ.  เพ่ิมตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ( ฉบบัท่ี 6 )  พ.ศ.  2534     ช.ค.บ.        เพ่ิมตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ( ฉบบัท่ี 7 )  พ.ศ.  2535    ช.ค.บ.  เพ่ิม
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ( ฉบบัท่ี 8 )  พ.ศ.  2538  ช.ค.บ. เพ่ิม
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  (ฉบบัท่ี 11)  พ.ศ. 2549  ช.ค.บ. เพ่ิม
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  (ฉบบัท่ี 12)  พ.ศ. 2551 และช.ค.บ. 
เพ่ิมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  (ฉบบัท่ี 14)  พ.ศ. 2554  

                   ส าหรับจ่ายเป็นเงิน สมทบระบบหลกัประกนัสขุภาพใน
เทศบาลต าบลเมืองคง  เพ่ือสนบัสนนุและสง่เสริมการจดับริการ
สาธารณสขุของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองคง ตามหนงัสือ
จงัหวดันครราชสีมา ท่ี  นม  0037.4/60  ลงวนัท่ี  13  มกราคม  2553 

( ปรากฏในแผนพฒันาสามปี หน้าท่ี 116 ) 

                   ส าหรับจ่ายเป็นเงิน สมทบเพ่ือสง่เสริมสนบัสนนุกองทนุ
สวสัดิการชมุชนเทศบาลต าบลเมืองคง   ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี  
มท  0891.4/ว 2502  ลงวนัท่ี  20  สิงหาคม  2553 

( ปรากฏในแผนพฒันาสามปี หน้าท่ี 107 ) 



 
1.4   เงนิช่วยเหลือค่าท าศพ                ตัง้ไว้                   - บาท 

                    ส าหรับจ่ายเป็นคา่ท าศพ  กรณีพนกังานเทศบาลและลกูจ้าง
ของเทศบาลเสยีชีวิตระหวา่งปฏิบตัิราชการ 
ตัง้จ่ายจากเงินอดุหนนุทัว่ไป    ปรากฏในดา้นการด าเนินงานอืน่ 
แผนงานงบกลาง    งานงบกลาง 
       
            1.5   เงนิส าหรับเบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์       ตัง้ไว้             42,000 บาท 
                    ส าหรับจ่ายเป็นคา่เบีย้ยงัชีพผู้ ป่วยเอดส์ในเขตชมุชนเทศบาล
ต าบลเมืองคง  จ านวน  7  คน ๆ  ละ 500  บาท / เดือน/ปี   เป็นเงิน  42,000 
บาท   
                    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการจา่ยเงินสงเคราะห์
เพื่อการยงัชีพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  พ.ศ. 2548  และตามหนงัสอื
กระทรวงมหาดไทย  ดว่นท่ีสดุ  ที่  มท  0891.3/ว 1403  ลงวนัท่ี  17  
กรกฎาคม  2552 

( ปรากฏในแผนพฒันาสามปี หน้าที่ 105) 
ตัง้จ่ายจากเงินรายได ้   ปรากฏในดา้นการด าเนินงานอืน่ 
แผนงานงบกลาง    งานงบกลาง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557 

เทศบาลต าบลเมืองคง 
อ าเภอคง  จงัหวัดนครราชสีมา 
รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน 

ส านักปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557 

เทศบาลต าบลเมืองคง 
รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน 

ส านักปลัดเทศบาล 
ตัง้งบประมาณรายจ่ายทัง้สิน้   9,382,130       แยกเป็น 
 -  รายจ่ายประจ า           ตัง้ไว้  8,693,630 บาท      
            -  รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตัง้ไว้    688,500       บาท 
      -  จ่ายจากเงนิรายได้   7,550,020   บาท     จ่ายจากเงนิอุดหนุนท่ัวไป   1,832,110    บาท 

     -  รายจ่ายประจ า                       ตัง้ไว้ 8,693,630     บาท          แยกเป็น 
        หมวดเงนิเดือนและค่าจ้างประจ า      ตัง้ไว้           3,550,530   บาท 

เงนิเดือน       ตัง้ไว้           3,192,480    บาท 
   - เงนิเดือนนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี       ตัง้ไว้                   695,520        บาท 

ส าหรับจา่ยเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายก 
เทศมนตรี  โดยจา่ยเงินเดือนนายกเทศมนตรี  อตัราเดือนละ  
27,600  บาท  รองนายกเทศมนตรี  จ านวน  2  คน ๆ ละ 15,180  
บาท  ตอ่เดือน โดยตัง้ตามเกณฑ์และตามบญัชีอตัราเงินเดือน 
คา่ตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอยา่งอ่ืน ของนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลท่ีด ารงต าแหนง่
ประธานสภา   สมาชิกสภาเทศบาลท่ีด ารงต าแหนง่รอง
ประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานกุารนายกเทศมนตรี  ท่ี
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจา่ยคา่เบีย้เลีย้งประชมุกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ. 2547 
ตัง้จ่ายจากเงินรายได ้ 335,250  บาท  ตัง้จ่ายจากเงินอดุหนนุทัว่ไป  360,270   บาท   
 ปรากฏในดา้นบริหารงานทัว่ไป 
แผนงานบริหารงานทัว่ไป      งานบริหารทัว่ไป 
     

-  เงนิค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งของนายกเทศมนตรี  
                   รองนายกเทศมนตรี                                       ตัง้ไว้                  120,000        บาท 

ส าหรับจา่ยเป็นเงินคา่ตอบแทนประจ าต าแหนง่นายก   
เทศมนตรี  และรองนายกเทศมนตรี  โดยจา่ยเงินเดือนนายก      
เทศมนตรี  ในอตัราเดือนละ  4,000  บาท  รองนายกเทศมนตรี  
จ านวน  2  คน ๆ ละ  3,000  บาท  ตอ่เดือนโดยตัง้ตามเกณฑ์และ
ตามบญัชีอตัราเงินเดือน คา่ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยา่งอ่ืน 

 



ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลท่ี
ด ารงต าแหนง่ประธานสภา   สมาชิกสภาเทศบาลท่ีด ารงต าแหนง่
รองประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานกุารนายกเทศมนตรี  
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจา่ยคา่เบีย้เลีย้งประชมุกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ. 2547 
ตัง้จ่ายจากเงินรายได ้  65,500   บาท  ตัง้จ่ายจากเงินอดุหนนุทัว่ไป  54,500   บาท   
ปรากฏในดา้นบริหารงานทัว่ไป 
แผนงานบริหารงานทัว่ไป    งานบริหารทัว่ไป  
                  

-  เงนิค่าตอบแทนพเิศษของนายกเทศมนตรี   
   รองนายกเทศมนตรี                                     ตัง้ไว้                       120,000       บาท 

ส าหรับจา่ยเป็นเงินคา่ตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี
และรองนายกเทศมนตรี  โดยจา่ยเงินเดือนนายกเทศมนตรี  ใน
อตัราเดือนละ 4,000  บาท  รองนายกเทศมนตรี   จ านวน  2  คน 
 คนละ  3,000  บาท  ตอ่เดือน โดยตัง้ตามเกณฑ์และตามบญัชี
อตัราเงินเดือน คา่ตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอยา่งอ่ืน 
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลท่ี
ด ารงต าแหนง่ประธานสภา   สมาชิกสภาเทศบาลท่ีด ารง
ต าแหนง่รองประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานกุาร
นายกเทศมนตรี  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจา่ยคา่เบีย้
เลีย้งประชมุกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2547  
ตัง้จ่ายจากเงินรายได ้ 65,500  บาท ตัง้จ่ายจากเงินอดุหนนุทัว่ไป  54,500  บาท 
 ปรากฏในดา้นบริหารงานทัว่ไป 
แผนงานบริหารงานทัว่ไป    งานบริหารทัว่ไป 

 

-  เงนิเดือน / ค่าตอบแทน  เลขานุการ             ตัง้ไว้     198,720 บาท 
                ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  องค์กรปกครอง 
             ส่วนท้องถิ่น 

- เงนิค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี 
            ส าหรับจา่ยเป็นเงินคา่ตอบแทนรายเดือนเลขานกุาร
นายกเทศมนตรี  อตัราเดือนละ 9,660 บาท  เป็นเงิน  115,920  บาท 
โดยตัง้ตามเกณฑ์และตามบญัชีอตัราเงินเดือน คา่ตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอยา่งอ่ืน ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 
สมาชิกสภาเทศบาล    ท่ีด ารงต าแหนง่ประธานสภา   สมาชิกสภา
เทศบาลท่ีด ารงต าแหนง่รองประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล 
 
  



เลขานกุารนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจา่ย 
คา่เบีย้เลีย้งประชมุกรรมการสภาเทศบาล  พ.ศ. 2547 
ตัง้จ่ายจากเงินรายได ้ 79,920  บาท ตัง้จ่ายจากเงินอดุหนนุทัว่ไป  36,000   บาท 
ปรากฏในดา้นบริหารงานทัว่ไป 
แผนงานบริหารงานทัว่ไป   งานบริหารทัว่ไป 
       

 -   เงนิค่าตอบแทนรายเดือนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
      ส าหรับจา่ยเป็นเงินคา่ตอบแทนรายเดือนท่ีปรึกษา

นายกเทศมนตรีในอตัราเดือนละ 6,900  บาท เป็นเงิน  82,800  บาท 
โดยตัง้ตามเกณฑ์และตามบญัชีอตัราเงินเดือน    คา่ตอบแทน   และ
ประโยชน์ตอบแทนอยา่งอ่ืน ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 
สมาชิกสภาเทศบาลท่ีด ารงต าแหนง่ประธานสภา  สมาชิกสภา
เทศบาลท่ีด ารงต าแหนง่รองประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  
เลขานกุารนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจา่ยคา่
เบีย้เลีย้งประชมุกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2547 
ตัง้จ่ายจากเงินรายได ้ 51,750  บาท  ตัง้จ่ายจากเงินอดุหนนุทัว่ไป  31,050   บาท 
 ปรากฏในดา้นบริหารงานทัว่ไป 
แผนงานบริหารงานทัว่ไป   งานบริหารทัว่ไป 
        

           -  เงนิเดือนพนักงานเทศบาล                         ตัง้ไว้          1,881,840 บาท  

               ส าหรับจา่ยเป็นเงินเดือนพนกังานเทศบาล  จ านวน  
 6   อตัรา  และจา่ยเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี 
ตัง้จ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในดา้นบริหารงานทัว่ไป 
แผนงานบริหารงานทัว่ไป   งานบริหารทัว่ไป       จ านวน   5     อตัรา          1,675,515  บาท 
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน  
งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกบัการรกัษาความสงบภายใน  จ านวน   1    อตัรา           206,325                บาท 
           

 -  เงนิเพิ่มต่าง ๆ      ตัง้ไว้   176,400            บาท 
            -ส าหรับจา่ยเป็นเงินประจ าต าแหนง่ของปลดัเทศบาล  
ระดบั 8  จ านวน  1  ต าแหนง่ 12  เดือน ๆ ละ  5,600  บาท เป็นเงิน 
67,200 บาท และ ส าหรับจา่ยเป็นเงินประจ าต าแหนง่ของ รอง
ปลดัเทศบาล  ระดบั 7  จ านวน  1  ต าแหนง่ 12  เดือน ๆ ละ  3,500  
บาท เป็นเงิน 42,000 บาทตามประกาศคณะกรรมการพนกังาน
เทศบาลจงัหวดันครราชสีมา ลงวนัท่ี  31  มีนาคม   2547 
 
 
 



                -ส าหรับจา่ยเป็นเงิน คา่ตอบแทนรายเดือน ของ
ปลดัเทศบาล  ระดบั 8  จ านวน  1  ต าแหนง่ 12  เดือน ๆ ละ  5,600  
บาท เป็นเงิน 67,200 บาท 
 

ตัง้จ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในดา้นบริหารงานทัว่ไป 
แผนงานบริหารงานทัว่ไป    งานบริหารทัว่ไป       176,400   บาท  
 

 -  เงนิเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว    ตัง้ไว้      -         บาท 
 ส าหรับจา่ยเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชัว่คราวพนกังาน   
เทศบาล  จ านวน   -  อตัรา   
ตัง้จ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในดา้นบริหารงานทัว่ไป 
แผนงานบริหารงานทัว่ไป   งานบริหารทัว่ไป    จ านวน  -  อตัรา        -       บาท 
 

ค่าจ้างประจ า      ตัง้ไว้   358,050 บาท  
-  ค่าจ้างลูกจ้างประจ า     ตัง้ไว้    346,170 บาท  
ส าหรับจา่ย  เป็นคา่จ้างลกูจ้างประจ า  จ านวน  2  อตัรา  

และจา่ยเป็นเงินปรับปรุงคา่จ้างประจ าปี 
ตัง้จ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในดา้นบริหารงานทัว่ไป 
แผนงานบริหารงานทัว่ไป    งานบริหารทัว่ไป                                       จ านวน  1  อตัรา  153,710 บาท 
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายใน     จ านวน  1  อตัรา  192,460          บาท 
 

 -  เงนิเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว    ตัง้ไว้     11,880 บาท 
 ส าหรับจา่ยเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชัว่คราวลกูจ้างประจ า  
จ านวน  1  อตัรา   
ตัง้จ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในดา้นบริหารงานทัว่ไป 
แผนงานบริหารงานทัว่ไป    งานบริหารทัว่ไป                       จ านวน  1  อตัรา   11,880           บาท 
  

 หมวดค่าจ้างช่ัวคราว   ตัง้ไว้    756,000 บาท 
 -  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                   ตัง้ไว้  448,560 บาท 

ส าหรับจา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนกังานจ้างทัว่ไป  จ านวน        
7  อตัรา    
ตัง้จ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในดา้นบริหารงานทัว่ไป 
แผนงานบริหารงานทัว่ไป                งานบริหารทัว่ไป                จ านวน   2   อตัรา            128,160           บาท 
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน   
 งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกบัการรกัษาความสงบภายใน       จ านวน   5    อตัรา  320,400  บาท  
 
 
 
 
 



  -  เงนิเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว                     ตัง้ไว้   307,440 บาท 

 ส าหรับจา่ยเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชัว่คราวพนกังานจ้าง
ทัว่ไป  จ านวน  7  อตัรา   
ตัง้จ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในดา้นบริหารงานทัว่ไป 
แผนงานบริหารงานทัว่ไป    งานบริหารทัว่ไป   จ านวน  2   อตัรา               87,840            บาท 
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกบัการรกัษาความสงบภายใน            จ านวน  5   อตัรา             219,600             บาท 
  

หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ       ตัง้ไว้                 3,837,100  บาท  
ค่าตอบแทน                      ตัง้ไว้              1,697,600  บาท 

 -  เงนิค่าตอบแทนประธานสภา  รองประธานสภา ตัง้ไว้       1,490,400           บาท 
             และสมาชิกสภาเทศบาล  

-  ค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาเทศบาล 
             ส าหรับจา่ยเป็นคา่ตอบแทนรายเดือนให้ประธานสภา   
เทศบาล  ในอตัราเดือนละ 15,180  บาท  เป็นเงิน  182,160  บาท
โดยตัง้ตามเกณฑ์และตามบญัชีอตัราเงินเดือน คา่ตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอยา่งอ่ืน ของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลท่ีด ารงต าแหนง่ประธานสภา   
สมาชิกสภาเทศบาลท่ีด ารงต าแหนง่รองประธานสภา  สมาชิกสภา
เทศบาล  เลขานกุารนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และ
การจา่ยคา่เบีย้เลีย้งประชมุกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2547 
ตัง้จ่ายจากเงินรายได ้100,000  บาท  ตัง้จ่ายจากเงินอดุหนนุทัว่ไป  82,160  บาท 
ปรากฏในดา้นบริหารงานทัว่ไป 
แผนงานบริหารงานทัว่ไป     งานบริหารทัว่ไป 
 

-  ค่าตอบแทนรายเดือนรองประธานสภาเทศบาล 
     ส าหรับจา่ยเป็นคา่ตอบแทนรายเดือนให้รองประธานสภา   

เทศบาล  ในอตัราเดือนละ  12,420  บาท  เป็นเงิน  149,040  บาท
โดยตัง้ตามเกณฑ์และตามบญัชีอตัราเงินเดือน คา่ตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอยา่งอ่ืน ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 
สมาชิกสภาเทศบาลท่ีด ารงต าแหนง่ประธานสภา   สมาชิกสภา
เทศบาลท่ีด ารงต าแหนง่รองประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  
เลขานกุารนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจา่ยคา่
เบีย้เลีย้งประชมุกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2547 

ตัง้จ่ายจากเงินรายได ้84,000   บาท  ตัง้จ่ายจากเงินอดุหนนุทัว่ไป 65,040    บาท 
ปรากฏในดา้นบริหารงานทัว่ไป 
แผนงานบริหารงานทัว่ไป   งานบริหารทัว่ไป 
 



  -  ค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาเทศบาล 
            ส าหรับจา่ยเป็นคา่ตอบแทนรายเดือนให้สมาชิกสภาเทศบาล  
จ านวน  10  คน ๆ ละ  9,660  ตอ่เดือน เป็นเงิน  1,159,200  บาท 

โดยตัง้ตามเกณฑ์และตามบญัชีอตัราเงินเดือน คา่ตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอยา่งอ่ืน ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 
สมาชิกสภาเทศบาลท่ีด ารงต าแหนง่ประธานสภา   สมาชิกสภา
เทศบาลท่ีด ารงต าแหนง่รองประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล   
เลขานกุารนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจา่ยคา่ 
เบีย้เลีย้งประชมุกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2547 
ตัง้จ่ายจากเงินรายได ้839,610  บาท  ตัง้จ่ายจากเงินอดุหนนุทัว่ไป 319,590   บาท 
ปรากฏในดา้นบริหารงานทัว่ไป 
แผนงานบริหารงานทัว่ไป    งานบริหารทัว่ไป 
 

 - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริาชการอันเป็นประโยชน์ 
 แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           ตัง้ไว้   10,000   บาท 

ส าหรับจา่ยเป็นคา่ตอบแทนผู้ปฏิบตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กร  
ปกครองสว่นท้องถ่ิน  โดยแยกได้เป็นดงันี  ้
 -เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  ตัง้ไว้   10,000    บาท 

ส าหรับจา่ยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษให้แก่  
พนกังานเทศบาล ลกูจ้างประจ า และพนกังานจ้าง ของเทศบาลต าบลเมืองคง  
เป็นเงิน  10,000 บาท 
ตัง้จ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในดา้นบริหารทัว่ไป 
แผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารทัว่ไป              
    

            -  ค่าเบีย้ประชุม                               ตัง้ไว้           20,000  บาท 
            ส าหรับจา่ยเป็นคา่เบีย้ประชมุกรรมการสภาเทศบาล  เม่ือมี
การประชมุเพ่ือกิจการเทศบาล เชน่ การตรวจรา ยงานการประชมุ
สภาเทศบาล การตรวจร่างเทศบญัญตั ิ และการประชมุอ่ืน ๆ 
ตัง้จ่ายจากเงินอดุหนนุทัว่ไป  ปรากฏในดา้นบริหารงานทัว่ไป 
แผนงานบริหารงานทัว่ไป    งานบริหารทัว่ไป       
 

-  ค่าตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ ตัง้ไว้   9,000             บาท 
ส าหรับจา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏิบตังิานนอกเวลา     

ราชการแก่พนกังานพนกังานเทศบาล  ลกูจ้าง  และพนกังานจ้าง   
ท่ีปฏิบตังิานนอกเวลาราชการ  ตามระเบียบ ฯ  
ตัง้จ่ายจากเงินอดุหนนุทัว่ไป  ปรากฏในดา้นบริหารงานทัว่ไป 
แผนงานบริหารงานทัว่ไป                งานบริหารทัว่ไป                                                     4,000    บาท 
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน    งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกบัการรกัษาความสงบภายใน          5,000    บาท 



 

-  ค่าเช่าบ้าน      ตัง้ไว้    89,400 บาท 
ส าหรับจา่ยเป็นคา่เชา่บ้านของพนกังานเทศบาลท่ีมีสิทธิ

เบกิได้ตามระเบียบ ฯ   
ตัง้จ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในดา้นบริหารงานทัว่ไป 
แผนงานบริหารงานทัว่ไป    งานบริหารทัว่ไป    จ านวน 3  อตัรา   เป็นเงิน  89,400  บาท 
 

-  เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร    ตัง้ไว้     78,800 บาท 
ส าหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศกึษาบตุรพนกังาน    

เทศบาลและลกูจ้างประจ า  ของส านกัปลดัเทศบาล  และคณะ      
ผู้บริหารที่อยู่ในเกณฑ์ท่ีจะต้องจ่ายเงินช่วยเหลือการศกึษาบตุรตาม
ระเบียบ ฯ 
ตัง้จ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในดา้นบริหารงานทัว่ไป 
แผนงานบริหารงานทัว่ไป     งานบริหารทัว่ไป      78,800  บาท 
 

-  เงนิช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล   ตัง้ไว้             0 บาท 
ส าหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือคา่รักษาพยาบาลพนกังาน

เทศบาล  ลกูจ้างประจ า  คณะผู้บริหารและครอบครัว  ตามสิทธิ    ท่ี
ได้รับตามระเบียบ ฯ 
ตัง้จ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในดา้นบริหารงานทัว่ไป 
แผนงานบริหารงานทัว่ไป                งานบริหารทัว่ไป                                                      0   บาท 
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน   งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกบัการรกัษาความสงบภายใน           0    บาท 
 

ค่าใช้สอย                                       ตัง้ไว้           1,554,500       บาท 
-  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   ตัง้ไว้                 100,000 บาท 

            +ส าหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึง่บริการ    คา่จ้างเหมา
บริการเท่าท่ีจ าเป็น    คา่ย้ายเคร่ือง ปรับอากาศ  คา่ปรับปรุง
กระแสไฟฟ้าขดัข้อง คา่จ้างเหมาติดตัง้  Internet wifi คา่ธรรมเนียม
คา่จ้างเหมาให้ด าเนินการอื่น ๆ  ฯลฯ  
            +ส าหรับคา่จ้างเหมาบริการคา่จ้างเหมาบคุคลภายนอก
ด าเนินการตา่งๆ เช่น คา่จ้างเหมาด าเนินคดี  คา่จ้างเหมาบริการอื่นๆ 
            +ส าหรับคา่รับวารสารโดยจ่ายเป็นคา่รับวารสารและ
หนงัสือพิมพ์รายวนั 
            +ส าหรับคา่ธรรมเนียมตา่งๆ เช่น คา่ธรรมเนียมการท าสญัญา
ใช้สิทธิเหนือพืน้ดินของการรถไฟ  คา่ลงทะเบียน อปพร. คา่ลงทะเบียน
สนันิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  คา่เบีย้ประกนั  คา่ใช้จ่ายในการ
ด าเนินคดี และอื่นๆ 
            +ส าหรับคา่ติดตัง้ไฟฟ้า  น า้ประปา และโทรศพัท์  เช่น คา่ติดตัง้
อปุกรณ์ไฟฟ้าเพ่ิมเติม 



            +ส าหรับเย็บหนงัสือเข้าปกหนงัสือตา่ง  และคา่จ้างพิมพ์ของ
เทศบาลต าบลเมืองคง 
            +ส าหรับคา่โฆษณาและเผยแพร่โดยจ่ายเป็นคา่จดัท าเอกสาร
สิ่งพิมพ์ สติกเกอร์อื่นๆ  เพ่ือเผยแพร่เก่ียวกบังานประชาสมัพนัธ์ของ
เทศบาล  ตลอดงานส าคญัตา่งๆ  คา่จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าว
ทางวิทย ุหรือสิ่งพิมพ์ตา่งๆ   ท าเอกสารเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์งานและ
กิจการของเทศบาล เช่น หนงัสือวารสารเทศบาล  เอกสารคูม่ือ  แผ่นพบั  
เพ่ือการประชาสมัพนัธ์งานเทศบาล  แผ่นปลิว  ค าขวญัค าเชิญ  เป็นต้น 
            +ส าหรับคา่จ้างเหมาตกแตง่ดแูลรักษาต้นไม้  สนามหญ้า  สวน
ไม้ประดบัหรือสวนหย่อม  ในอาคารและสนามภายในบริเวณโดยรอบ
ของส านกังาน 
ตัง้จ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในดา้นบริหารงานทัว่ไป 
แผนงานบริหารงานทัว่ไป    งานบริหารทัว่ไป      

-  รายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตัง้ไว้           100,000  บาท 
            ส าหรับจา่ยคา่ใช้จา่ย  คา่บ ารุงรักษาหรือซอ่มแซมครุภณัฑ์  
เชน่  ซอ่มแซม  รถยนต์  รถยนต์ดบัเพลิง รถจกัรยานยนต์  เคร่ือง
สบูน า้  เคร่ืองพิมพ์ดีด  เคร่ืองโทรสาร  เคร่ืองคอมพิวเตอร์  โต๊ะ
ประชมุสภาเทศบาล  เคร่ืองปรับอากาศ  และครุภณัฑ์อ่ืน ๆ   ท่ีใช้
ในการปฏิบตัริาชการของส านกัปลดัเทศบาล   ท่ีช ารุด   คา่
บ ารุงรักษาหรือซอ่มแซมสิ่งก่อสร้าง  เชน่   ซอ่มแซมส านกังาน
เทศบาล  และซอ่มแซมทรัพย์สินอ่ืน ๆ   

ตัง้จ่ายจากเงินอดุหนนุทัว่ไป  ปรากฏในดา้นบริหารงานทัว่ไป 
แผนงานบริหารงานทัว่ไป                 งานบริหารทัว่ไป                                             50,000   บาท                                             
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน   งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั            50,000   บาท        
              

-  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธีิการ  ตัง้ไว้          1,049,500         บาท  

 -คา่รับรอง        ตัง้ไว้    50,000  บาท 
-คา่รับรอง  ผู้ ท่ีมาเย่ียมหรือมาตรวจงานเทศบาลและ      
ผู้ปฏิบตังิานเทศบาล  และชมกิจการของเทศบาลเป็นครัง้คราว  
โดยตัง้ตามเกณฑ์ในอตัราไมเ่กินปีละ  1%  ของรายได้จริง  ใน
ปีงบประมาณท่ีลว่งมาโดยไมร่วมเงินอดุหนนุ  เงินกู้   เงินจา่ยขาด
เงินสะสม  และเงินท่ีมีผู้อทุิศให้  ตามนยัหนงัสือกระทรวงมหาดไทย    
ท่ี  มท  0808.4/ว 2381  ลงวนัท่ี  28   กรกฎาคม  2548  เทศบาลมี
รายได้จริงในปีงบประมาณท่ีลว่งมาเป็นเงิน  27,118,011.85  บาท  
หกัเงินอดุหนนุทัว่ไป  8,283,422.00  บาท  หกัเงินอดุหนนุ เฉพาะ
กิจ  3,292,914.00  บาท  เงินกู้    -   บาท  เงินจา่ยขาดเงินสะสม  -  



บาท  เงินท่ีมีผู้อทุิศให้    -    บาท  คงเหลือยอดเงินท่ีน ามาค านวณ  
15,541,675.85 บาท  ปีละ  1%  เป็นเงิน  155,416.76  บาท  แต่
ตัง้จา่ยไว้    50,000   บาท 
ตัง้จ่ายจากเงินอดุหนนุทัว่ไป  ปรากฏในดา้นบริหารงานทัว่ไป 
แผนงานบริหารงานทัว่ไป     งานบริหารทัว่ไป   
 

            - คา่เลีย้งรับรองในการประชมุสภาเทศบาล  ตัง้ไว้  10,000  บาท 
 -  คา่เลีย้งรับรองในการประชมุสภาเทศบาล  คณะกรรมการ  หรือ
คณะอนกุรรมการ  โดยตัง้จา่ยตามหนงัสือสัง่การ
กระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0808.4/ว 2381  ลงวนัท่ี  28   
กรกฎาคม  2548   เป็นเงิน   10,000  บาท 
 ตัง้จ่ายจากเงินอดุหนนุทัว่ไป  ปรากฏในดา้นบริหารงานทัว่ไป 
แผนงานบริหารงานทัว่ไป     งานบริหารทัว่ไป    
 

  -  ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพธีิวันส าคัญของเทศบาล  ดงันี ้
- งานวนัปิยมหาราช ส าหรับจา่ย จา่ยเป็นคา่วสัดอุปุกรณ์    ตา่ง ๆ  
คา่จ้างเหมาแรงงาน คา่จดัท าพวงมาลาและคา่ใช้จา่ยอ่ืน ๆ   โดย
ถวัจา่ยภายในวงเงิน  2,000  บาท 

( ปรากฏในแผนพฒันาสามปี หน้าท่ี 171 ) 
ตัง้จ่ายจากรายได ้  ปรากฏในดา้นบริหารงานทัว่ไป 
แผนงานบริหารงานทัว่ไป    งานบริหารทัว่ไป    
     

  -  งานวนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ฯ 
เพ่ือจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในพิธีสงฆ์  คา่ข้าวสารอาหารแห้งท่ีใช้ในการ
ท าบญุตกับาตร  คา่ใช้จา่ยในพิธีเปิดและปิด  คา่เชา่เวที  คา่เชา่
เคร่ืองเสียง  วงดนตรีและวงดริุยางค์  คา่อาหาร   เคร่ืองดื่ม  คา่จ้าง
เหมาบริการ เชน่  คา่จ้างเหมาแรงงาน    คา่โฆษณา และคา่ใช้จา่ย
อ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็น โดยถวัจา่ยภายในวงเงิน  50,000  บาท 

( ปรากฏในแผนพฒันาสามปี หน้าท่ี 170 ) 
ตัง้จ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในดา้นบริหารงานทัว่ไป 
แผนงานบริหารงานทัว่ไป    งานบริหารทัว่ไป 
 
 
 
 
 
 



-  งานวนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 
เพ่ือจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในพิธีสงฆ์  คา่ข้าวสารอาหารแห้งท่ีใช้ในการ 
ท าบญุตกับาตร  คา่ใช้จา่ยในพิธีเปิดและปิด คา่เชา่เวที  เคร่ืองเสียง 
วงดนตรีและวงดริุยางค์ คา่อาหารและเคร่ืองดื่ม คา่จ้างเหมาบริการ 
คา่จ้างเหมาแรงงาน คา่โฆษณา และคา่ใช้จา่ยอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็น 
โดยถวัจา่ยภายในวงเงิน  40,000  บาท 
                  ( ปรากฏในแผนพฒันาสามปี หน้าท่ี 169 ) 
 ตัง้จ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในดา้นบริหารงานทัว่ไป 
แผนงานบริหารงานทัว่ไป   งานบริหารทัว่ไป    
 
 

 - คา่ใช้จา่ยในโครงการฝึกอบรมอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน  
และยามท้องถ่ิน     โดยจดัให้มีการฝึกอบรมท่ีเทศบาล    โดยจา่ย
เป็นคา่อาหาร  คา่ตอบแทนวิทยากร  คา่เคร่ืองเขียนแบบพิมพ์  คา่
วสัดใุนการฝึกอบรม  และคา่ใช้จา่ยอ่ืนท่ีจ าเป็นในโครงการ  โดยถวั
จา่ยภายในวงเงิน  10,000  บาท 

( ปรากฏในแผนพฒันาสามปี หน้าท่ี 183 ) 
ตัง้จ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในดา้นบริหารงานทัว่ไป 
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน   งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั   
 

 - คา่ใช้จา่ยในโครงการสวสัดกิารชมุชน โดยจา่ยเป็น  คา่ใช้จา่ย
ตา่ง ๆ  ตามโครงการสวสัดกิารชมุชนของเทศบาล  เพ่ือให้การ
สงเคราะห์แก่เดก็  สตรี  คนชรา ผู้ ด้อยโอกาสและคนพิการ  ภายใน
เขตเทศบาลต าบลเมืองคง รวมทัง้ผู้ประสบภยัตา่ง ๆ ฯลฯ โดยถวั
จา่ยภายในวงเงิน 100,000  บาท 

( ปรากฏในแผนพฒันาสามปี หน้าท่ี 104 ) 
ตัง้จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในดา้นบริการชมุชนและสงัคม 
แผนงานสงัคมสงเคราะห์   งานสวสัดิการสงัคมและสงัคมสงเคราะห์  
  

-   คา่ใช้จา่ยโครงการจดัท าแผนพฒันาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2558 -   
2559) โดยจดัให้มีการประชมุจดัท าแผนพฒันาเทศบาลในแตล่ะ   
ชมุชน  ครบทัง้  5  ชมุชน  จ านวน  1  ครัง้  โดยจา่ยเป็นคา่อาหาร  
และคา่ใช้จา่ยอ่ืน ๆ โดยถวัจา่ยภายในวงเงิน  30,000 บาท 

( ปรากฏในแผนพฒันาสามปี หน้าท่ี 176 ) 
ตัง้จ่ายจากเงินรายได้      ปรากฏในดา้นบริหารงานทัว่ไป 
แผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารทัว่ไป  
 



  -   คา่ใช้จา่ยโครงการฝึกอบรม  สมัมนา  และศกึษา 
ดงูานของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  และพนกังานเทศบาล    
โดยจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการ  โดยถวัจา่ยภายในการฝึกอบรม  สมัมนา  
และศกึษาดงูานของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  และพนกังานเทศบาล  
วงเงิน  187,500 บาท 

( ปรากฏในแผนพฒันาสามปี หน้าท่ี 156 ) 
ตัง้จ่ายจากเงินรายได ้     ปรากฏในดา้นบริหารงานทัว่ไป 
แผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารทัว่ไป  
 
 

-   คา่ใช้จา่ยโครงการฝึกอบรมสมัมนาดงูานของคณะกรรมการชมุชน 
โดยจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรมสมัมนาดงูาน  
ของคณะกรรมการชมุชน  ผู้น าท้องถ่ิน ปราชญ์ชาวบ้าน  
กลุม่อาชีพ และสว่นราชการในเขตเทศบาลต าบลเมืองคง  
โดยถวัจา่ยภายในวงเงิน  150,000 บาท 

( ปรากฏในแผนพฒันาสามปี หน้าท่ี 102 ) 
ตัง้จ่ายจากเงินรายได ้     ปรากฏในดา้นบริหารงานทัว่ไป 
แผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารทัว่ไป  
 
 

-   คา่ใช้จา่ยโครงการจดังานวนัเทศบาล ในวนัท่ี 24 เมษายน  
ของทกุปี  โดยจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดังานวนัเทศบาล  
โดยถวัจา่ยในวงเงิน  50,000 บาท 

( ปรากฏในแผนพฒันาสามปี หน้าท่ี 158 ) 
ตัง้จ่ายจากเงินรายได้      ปรากฏในดา้นบริหารงานทัว่ไป 
แผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารทัว่ไป 
 

-   คา่ใช้จา่ยโครงการฝึกอบรมศกึษาดงูานของเยาวชนและ 
จดังานวนัเยาวชนแหง่ชาตโิดยจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรม  
 ศกึษาดงูานของเยาวชนและจดังานวนัเยาวชนแหง่ชาต ิ  
ของเทศบาลต าบลเมืองคง โดยถวัจา่ยภายในวงเงิน  150,000 บาท 

( ปรากฏในแผนพฒันาสามปี หน้าท่ี 108 ) 
ตัง้จ่ายจากเงินรายได้      ปรากฏในดา้นบริหารงานทัว่ไป 
แผนงานสงัคมสงเคราะห์  งานสวสัดิการสงัคมและสงัคมสงเคราะห์ 
 
 
 
 
 



-   คา่ใช้จา่ยโครงการการป้องกนัและแก้ไขปัญหา 
ความรุนแรงตอ่เดก็  สตรีและบคุคลในครอบครัว  ตามหนงัสือสัง่การ 
ท่ี นม 0023.3/ว2737 ลงวนัท่ี 12 ม.ิย. 56 
โดยจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดักิจกรรมตามโครงการ  
ป้องกนัและแก้ไขปัญหาความรุนแรงตอ่เดก็   
สตรีและบคุคลในครอบครัวโดยถวัจา่ยในวงเงิน  20,000 บาท 

( ปรากฏในแผนพฒันาสามปี หน้าท่ี 109 ) 
ตัง้จ่ายจากเงินรายได้      ปรากฏในดา้นบริหารงานทัว่ไป 
แผนงานสงัคมสงเคราะห์  งานสวสัดิการสงัคมและสงัคมสงเคราะห์ 
 

-   คา่ใช้จา่ยโครงการจดัการเลือกตัง้นายกเทศมนตรี  
ต าบลเมืองคง  โดยจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดัการเลือกตัง้  
นายกเทศมนตรีต าบลเมืองคงโดยถวัจา่ยในวงเงิน  200,000 บาท 

( ปรากฏในแผนพฒันาสามปี หน้าท่ี 177 ) 
ตัง้จ่ายจากเงินรายได้      ปรากฏในดา้นบริหารงานทัว่ไป 
แผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารทัว่ไป 
 

- รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้า 
- ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ   ตัง้ไว้           305,000  บาท 

-  คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร  
เป็นคา่เบีย้เลีย้งเดนิทาง  คา่พาหนะเดนิทาง  และคา่เชา่ท่ีพกัใน
การเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรของคณะผู้บริหาร  สมาชิก
สภาเทศบาล   พนกังานเทศบาล   ลกูจ้างประจ า   พนกังานจ้าง 
และเข้ารับการสมัมนา การอบรม การทศันศกึษาดงูาน  
คา่ลงทะเบียน หรือเป็นคา่ขนย้ายในกรณีท่ีมีการโอน(ย้าย)  ไปรับ
ราชการท่ีเทศบาลอ่ืนๆเป็นเงิน    100,000    บาท 
ตัง้จ่ายจากเงินอดุหนนุทัว่ไป  ปรากฏในดา้นบริหารงานทัว่ไป 
แผนงานบริหารงานทัว่ไป   งานบริหารทัว่ไป        
 

-  คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการตา่งประเทศ  เป็นคา่
เบีย้เลีย้งเดนิทาง  คา่พาหนะเดนิทาง  และคา่เชา่ท่ีพกัเดนิทาง  
และคา่ใช้จา่ยอ่ืนท่ีจ าเป็น  เน่ืองในการเดนิทางไปราชการ
ตา่งประเทศ  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  และ
พนกังานเทศบาล  เป็นเงิน    200,000   บาท 
ตัง้จ่ายจากเงินอดุหนนุทัว่ไป  ปรากฏในดา้นบริหารงานทัว่ไป 
แผนงานบริหารงานทัว่ไป   งานบริหารทัว่ไป 
                          



-  คา่ของขวญัของรางวลัหรือเงินรางวลั  เพ่ือจา่ยเป็น  คา่
ของขวญัหรือเงินรางวลั  คา่ตอบแทนแก่บคุคลหรือหนว่ยงานตา่งๆ  
ท่ีท าคณุประโยชน์ให้กบัเทศบาล เชน่ ใบประกาศเกียรตคิณุ โล ่ 
หรือในการจดัอบรมสมัมนา และพิธีการตา่งๆ เป็นเงิน  2,500     
บาท 

ตัง้จ่ายจากเงินอดุหนนุทัว่ไป  ปรากฏในดา้นบริหารงานทัว่ไป 
แผนงานบริหารงานทัว่ไป   งานบริหารทัว่ไป       
 

-  คา่พวงมาลยั  ชอ่ดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  และงานอ่ืน
เทา่ท่ีจ าเป็น เป็นเงิน     2,500    บาท 
ตัง้จ่ายจากเงินอดุหนนุทัว่ไป  ปรากฏในดา้นบริหารงานทัว่ไป 
แผนงานบริหารงานทัว่ไป    งานบริหารทัว่ไป    
 

ค่าวัสดุ                           ตัง้ไว้  585,000 บาท 
-  วัสดุส านักงาน     ตัง้ไว้    80,000 บาท 
ส าหรับจา่ยเป็นคา่วสัดอุปุกรณ์  เคร่ืองเขียน  แบบพิมพ์  

ใช้ในส านกังาน  เชน่  กระดาษ  หมกึ  ปากกา  ดนิสอ  กรรไกร   
ยางลบ   ท าคูมื่อ  หนงัสือ  ระเบียบ  กฎหมาย  เอกสาร วารสาร   
ของเทศบาล   รับหนงัสือพิมพ์  และแบบพิมพ์เก่ียวกบังานทะเบียน
ราษฎร  ฯลฯ  
ตัง้จ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในดา้นบริหารงานทัว่ไป 
แผนงานบริหารงานทัว่ไป    งานบริหารทัว่ไป   
 

            -  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ     ตัง้ไว้              - บาท 
ส าหรับจา่ยเป็นคา่วสัดไุฟฟ้าและวิทย ุ เชน่  อปุกรณ์

ไฟฟ้าตา่ง ๆ หลอดไฟฟ้า ฟิวส์  อะไหลเ่คร่ืองขยายเสียง  เคร่ือง
อดัเทปอ่ืน ๆ และเคร่ืองรับ -สง่วิทยส่ืุอสาร เชน่ แบตเตอร่ี ถ่าน 
วิทยมืุอถือ  ฯลฯ 
ตัง้จ่ายจากเงินอดุหนนุทัว่ไป  ปรากฏในดา้นบริหารงานทัว่ไป 
แผนงานบริหารงานทัว่ไป   งานบริหารทัว่ไป      
                         

-  วัสดุงานบ้านงานครัว     ตัง้ไว้      10,000 บาท 
ส าหรับจา่ยเป็นคา่วสัดงุานบ้านงานครัว เชน่  ไม้กวาด  

ผงซกัฟอก  แปรง น า้ยา ดบักลิ่น น า้ยาล้างจาน  ยาถพืูน้  แก้วน า้  
ชดุชดุกาแฟ  จาน    และอปุกรณ์ตา่ง ๆ 
ตัง้จ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในดา้นบริหารงานทัว่ไป 
แผนงานบริหารงานทัว่ไป   งานบริหารทัว่ไป 
       



   -  วัสดุก่อสร้าง      ตัง้ไว้              - บาท 

ส าหรับจา่ยเป็นคา่วสัดกุ่อสร้าง  เชน่  ซอ่มส านกังาน
เทศบาล และ  ทรัพย์สินในกรณีเทศบาลจดัท าเอง และจดัซือ้
เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้ตา่ง ๆ  เชน่  ค้อน  เสียม  ฯลฯ  เทา่ท่ีจ าเป็น 
ตัง้จ่ายจากเงินอดุหนนุทัว่ไป  ปรากฏในดา้นบริหารงานทัว่ไป 
แผนงานบริหารงานทัว่ไป    งานบริหารทัว่ไป 
 

-  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง    ตัง้ไว้       50,000 บาท 
ส าหรับจา่ยเป็นคา่ยางนอก  ยางใน  น า้มนัเบรก   หวัเทียน  

แบตเตอร่ี  กญุแจตา่ง ๆ อะไหลร่ถยนต์  เคร่ืองสบูน า้ดบัเพลิง  
ตลอดจนเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการบ ารุงรักษาหรือซอ่มแซม        
และอ่ืน ๆ ทดแทนท่ีช ารุด   
ตัง้จ่ายจากเงินอดุหนนุทัว่ไป  ปรากฏในดา้นบริหารงานทัว่ไป 
แผนงานบริหารงานทัว่ไป                 งานบริหารทัว่ไป                                             30,000   บาท                                            
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน   งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั            20,000   บาท 
 

             -  วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน    ตัง้ไว้      400,000 บาท 

ส าหรับจา่ยเป็นคา่วสัดเุชือ้เพลิงและหลอ่ล่ืน  เชน่ น า้มนั
เชือ้เพลิง  เบนซิน  น า้มนัดีเซล  น า้มนัก๊าด  และน า้มนัหลอ่ล่ืนอ่ืน ๆ 
เพ่ือใช้กบัรถยนต์  รถจกัรยานยนต์ และเคร่ืองจกัรอ่ืน ๆ 
ตัง้จ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในดา้นบริหารงานทัว่ไป 
แผนงานบริหารงานทัว่ไป                 งานบริหารทัว่ไป                                              360,000   บาท                                            
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน   งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั               40,000   บาท 
                

-  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่    ตัง้ไว้       5,000 บาท 
ส าหรับจา่ยเป็นคา่วสัดอุปุกรณ์ในการจดัท าป้าย          

และอปุกรณ์เก่ียวกบัการเผยแพร่ขา่วสารกิจกรรมการ
ปฏิบตังิาน  ตามระเบียบ ฯ 
ตัง้จ่ายจากเงินอดุหนนุทัว่ไป  ปรากฏในดา้นบริหารงานทัว่ไป 
แผนงานบริหารงานทัว่ไป   งานบริหารทัว่ไป 
                                                  

-  วัสดุคอมพวิเตอร์     ตัง้ไว้     20,000 บาท 
ส าหรับจา่ยเป็นคา่วสัดอุปุกรณ์คอมพิวเตอร์  เชน่  

กระดาษพิมพ์ตอ่เน่ือง  หวัพิมพ์หรือแถบพิมพ์  หมกึคอมพิวเตอร์  
ส าหรับคอมพิวเตอร์  ฯลฯ 
ตัง้จ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในดา้นบริหารงานทัว่ไป 
แผนงานบริหารงานทัว่ไป    งานบริหารทัว่ไป 
                                     



 -  วัสดุอ่ืน ๆ       ตัง้ไว้     20,000 บาท 
ส าหรับจา่ยเป็นคา่วสัดอ่ืุน ๆ ท่ีไมเ่ข้าลกัษณะรายจา่ย

ประเภทอ่ืนเทา่ท่ีจ าเป็น เชน่ สายสง่น า้ดบัเพลิง  น า้ยาดบัเพลิงเคมี   
ข้อแยกทางสง่น า้  หวัฉีดน า้ดบัเพลิง  สายสบูน า้   ฯลฯ 
ตัง้จ่ายจากเงินอดุหนนุทัว่ไป  ปรากฏในดา้นบริหารงานทัว่ไป 
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน   งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั     
          

 หมวดค่าสาธารณูปโภค  ตัง้ไว้               550,000 บาท 
-  ค่าไฟฟ้า      ตัง้ไว้     360,000 บาท 
ส าหรับจา่ยเป็นคา่ไฟฟ้าส านกังานเทศบาล   ศนูย์ดบัเพลิง

เทศบาล  ป้อมยามต ารวจ  และสนามกีฬาอเนกประสงค์  ฯลฯ 
ตัง้จ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในดา้นบริหารงานทัว่ไป 
แผนงานบริหารงานทัว่ไป                 งานบริหารทัว่ไป                                             310,000   บาท                                            
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน   งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั              50,000   บาท                                          

 

-  ค่าน า้ประปา      ตัง้ไว้       135,000 บาท 
   ส าหรับจา่ยเป็นคา่น า้ประปาของส านกังานเทศบาล           

ศนูย์ดบัเพลิงเทศบาล  ป้อมยามต ารวจเทศบาลต าบลเมืองคง  
ตัง้จ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในดา้นบริหารงานทัว่ไป 
แผนงานบริหารงานทัว่ไป                 งานบริหารทัว่ไป                                             15,000    บาท                                            
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน   งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั          120,000          บาท    
   

-  ค่าโทรศัพท์      ตัง้ไว้       20,000 บาท 
ส าหรับจา่ยเป็นคา่โทรศพัท์ส านกังานเทศบาลของเทศบาล

ต าบลเมืองคง 
ตัง้จ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในดา้นบริหารงานทัว่ไป 
แผนงานบริหารงานทัว่ไป       งานบริหารทัว่ไป     
           

-  ค่าไปรษณีย์โทรเลข     ตัง้ไว้         5,000 บาท 
ส าหรับจา่ยเป็นคา่ไปรษณีย์โทรเลข  คา่ธนาณตั ิ         

และดวงตราไปรษณียากร  และคา่โทรเลขในการตดิตอ่ราชการ  
ของเทศบาลต าบลเมืองคง    
ตัง้จ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในดา้นบริหารงานทัว่ไป 
แผนงานบริหารงานทัว่ไป     งานบริหารทัว่ไป  
 
 
 
    
 



-  ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม   ตัง้ไว้        30,000 บาท 
ส าหรับจา่ยเป็นคา่บริการโครงการเครือขา่ย  Internet  

ต าบล  ระยะท่ี 3  ตามยทุธศาสตร์ของกลุม่ภารกิจด้านพฒันา     
ชมุชนและสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน  คา่ดแูลเว๊บไซต์ของ
เทศบาล  และคา่บริการ  Internet  wifi 
ตัง้จ่ายจากเงินรายได ้20,000 บาท     และเงินอดุหนนุทัว่ไป  10,000  บาท  
 ปรากฏในดา้นบริหารงานทัว่ไป 
แผนงานบริหารงานทัว่ไป        งานบริหารทัว่ไป 
 
 

รายจ่ายเพื่อการลงทุน     ตัง้ไว้ 688,500  บาท   แยกเป็น 
 หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดนิและส่ิงก่อสร้าง                        ตัง้ไว้ 688,500  บาท    
   ค่าครุภัณฑ์      ตัง้ไว้             588,500           บาท 

    ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                       ตัง้ไว้    30,000           บาท 

       -  จดัซือ้กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดจิิตอล 
จ านวน 1 เคร่ือง ความละเอียด 17 ล้านพิกเซลขึน้ไป 
ราคาตามครุภณัฑ์ท้องถ่ิน    เป็นเงิน  30,000 บาท   
                   ( ปรากฏในแผนพฒันาสามปี หน้าท่ี 154 ) 
ตัง้จ่ายจากเงินรายได ้   ปรากฏในดา้นการบริหารงานทัว่ไป  
แผนงานบริหารงานทัว่ไป    งานบริหารทัว่ไป 

 

    ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน    ตัง้ไว้            373,000            บาท      
     -  จดัซือ้เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกสว่น  

ชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 30,000 บีทีย ู
จ านวน 10 ตวั ราคาเคร่ืองละ 37,300 บาท เพ่ือตดิตัง้ 
ภายในอาคารหอประชมุตระกลูสขุเทศบาลต าบลเมืองคง  
ราคากลางตามมาตรฐานครุภณัฑ์ เป็นเงิน  373,000  บาท 
                    ( ปรากฏในแผนพฒันาสามปี หน้าท่ี 155 ) 
ตัง้จ่ายจากเงินรายได ้   ปรากฏในดา้นการบริหารงานทัว่ไป  
แผนงานบริหารงานทัว่ไป    งานบริหารทัว่ไป  

  

    ค่าครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์                                ตัง้ไว้  35,500  บาท  
   -  จดัซือ้คอมพิวเตอร์แบบตัง้โต๊ะ    ตัง้ไว้  32,000  บาท    

พร้อมอปุกรณ์ครบชดุ  จ านวน  1  เคร่ือง 

ราคาตามครุภณัฑ์กระทรวงICT เป็นเงิน  32,000  บาท 
                       ( ปรากฏในแผนพฒันาสามปี หน้าท่ี 152 ) 
ตัง้จ่ายจากเงินรายได ้   ปรากฏในดา้นการบริหารงานทัว่ไป  
แผนงานบริหารงานทัว่ไป    งานบริหารทัว่ไป 
 



      -  จดัซือ้เคร่ืองปร๊ินเตอร์   ตัง้ไว้    3,500  บาท   
ชนิดเลเซอร์/LED ขาวด า จ านวน 1 เคร่ือง 

ราคาตามครุภณัฑ์กระทรวงICT เป็นเงิน  3,500  บาท 
                       ( ปรากฏในแผนพฒันาสามปี หน้าท่ี 152 ) 
ตัง้จ่ายจากเงินรายได ้   ปรากฏในดา้นการบริหารงานทัว่ไป  
แผนงานบริหารงานทัว่ไป    งานบริหารทัว่ไป 
 

   ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                ตัง้ไว้  150,000 บาท  
    -  จดัซือ้สญัญาณไฟจราจรแบบโคมไฟกระพริบ 

โซลาร์เซลล์ในเขตเทศบาล จ านวน  6 จดุ ราคาตามครุภณัฑ์ 
ท้องถ่ิน    เป็นเงิน  150,000 บาท   
                   ( ปรากฏในแผนพฒันาสามปี หน้าท่ี 182 ) 
ตัง้จ่ายจากเงินอดุหนนุทัว่ไป    ปรากฏในดา้นการบริหารงานทัว่ไป  
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน    งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกบัการรกัษาความสงบภายใน 

 

ค่าที่ดนิและส่ิงก่อสร้าง                          ตัง้ไว้  100,000   บาท 

   -โครงการปรับปรุงหอประชมุตระกลูสขุเทศบาล 
ต าบลเมืองคง เพื่อปรับปรุงหอประชมุตระกลูสขุเทศบาล  
ต าบลเมืองคงโดยปรับปรุงตดิตัง้กระจก  ตดิตัง้แอร์   
พร้อมคา่จดัซือ้วสัดอุปุกรณ์ในการด าเนินงานและ  
ปรับปรุงโครงสร้างในสว่นตา่งๆตามความเหมาะสม   
โดยถวัจา่ยในวงเงิน100,000 บาท 
( ปรากฏในแผนพฒันาสามปี หน้าท่ี 178 ) 
ตัง้จ่ายจากเงินอดุหนนุทัว่ไป    ปรากฏในดา้นการบริหารงานทัว่ไป  
แผนงานบริหารงานทัว่ไป    งานบริหารทัว่ไป  
  

*************************************************************************************************************** 

 
 
 
 
 
 
 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557 

เทศบาลต าบลเมืองคง 
อ าเภอคง  จังหวดันครราชสีมา 
รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน 

กองคลงั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557 

เทศบาลต าบลเมืองคง 
รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน 

กองคลัง 
ตัง้งบประมาณรายจ่ายทัง้สิน้  1,356,800      บาท แยกเป็น 
 -  รายจ่ายประจ า            ตัง้ไว้  1, 280,800 บาท 
 -  รายจ่ายเพื่อการลงทุน  ตัง้ไว้             76,000     บาท 
ตัง้จ่ายจากรายได้  1,356,800  บาท  ตัง้จ่ายจากเงนิอุดหนุนท่ัวไป          -         บาท 
รายจ่ายประจ า                                ตัง้ไว้      1,280,800 บาท แยกเป็น 
 หมวดเงนิเดือนและค่าจ้างประจ า                             ตัง้ไว้             799,800 บาท 

เงนิเดือน      ตัง้ไว้    629,520 บาท 
 -  เงนิเดือนพนักงานเทศบาล    ตัง้ไว้     629,520 บาท 
             ส าหรับจา่ยเป็นเงินเดือนพนกังานเทศบาล  จ านวน   
4  อตัรา  และจา่ยเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี 
ตัง้จ่ายจากเงินรายได ้      ปรากฏในดา้นบริหารงานทัว่ไป 
แผนงานบริหารงานทัว่ไป      งานบริหารงานคลงั 
  

-  เงนิเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราว    ตัง้ไว้      128,280  บาท 
 ส าหรับจา่ยเป็นเงินเพิ่มคา่ครองชีพชัว่คราว พนกังาน
เทศบาล  กองคลงั  จ านวน  2 อตัรา   
ตัง้จ่ายจากเงินรายได ้      ปรากฏในดา้นบริหารงานทัว่ไป 
แผนงานบริหารงานทัว่ไป     งานบริหารงานคลงั 
  

-  เงนิเพิ่มต่างๆ     ตัง้ไว้      42,000  บาท 
 ส าหรับจา่ยเป็นเงินประจ าต าแหนง่ของผู้อ านวยการ
กองคลงัระดบั 7 จ านวน 1 ต าแหนง่ 12 เดือนๆ ละ 3,500 บาท
ตามประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจงัหวดั
นครราชสีมา 
ตัง้จ่ายจากเงินรายได ้      ปรากฏในดา้นบริหารงานทัว่ไป 
แผนงานบริหารงานทัว่ไป     งานบริหารงานคลงั 
 
 
 
 
 



 
หมวดค่าจ้างช่ัวคราว                           ตัง้ไว้             108,000 บาท 

 -  ค่าจ้างพนักงานจ้าง     ตัง้ไว้                64,080 บาท 
             ส าหรับจา่ยเป็นคา่จ้างพนกังานจ้างทัว่ไป  จ านวน 1  อตัรา 

ตัง้จ่ายจากเงินรายได ้      ปรากฏในดา้นบริหารงานทัว่ไป 
แผนงานบริหารงานทัว่ไป   งานบริหารงานคลงั 

 

-  เงนิเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราว        ตัง้ไว้       43,920      บาท 
 ส าหรับจา่ยเป็นเงินเพิ่มคา่ครองชีพชัว่คราว พนกังานจ้าง
ทัว่ไป จ านวน  1  อตัรา  
ตัง้จ่ายจากเงินรายได ้      ปรากฏในดา้นบริหารงานทัว่ไป 
แผนงานบริหารงานทัว่ไป    งานบริหารงานคลงั 
 

             หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ               ตัง้ไว้          285,000 บาท 
ค่าตอบแทน                                 ตัง้ไว้        90,000   บาท                              
-  คา่ตอบแทนผู้ปฏิบตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กร  
ปกครองสว่นท้องถ่ิน      ตัง้ไว้             9,000          บาท 
ส าหรับจา่ยเป็นคา่ตอบแทนคณะกรรมการด าเนินการ  

ซือ้หรือการจ้าง   คณะกรรมการตรวจการจ้าง  และผู้ควบคมุงาน  
ก่อสร้างตามโครงการของเทศบาล  
 

ตัง้จ่ายจากเงินรายได ้      ปรากฏในดา้นบริหารงานทัว่ไป 
แผนงานบริหารงานทัว่ไป    งานบริหารงานคลงั 
                     

 -  เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร     ตัง้ไว้    20,000         บาท  
ส าหรับจา่ยเป็นเงินชว่ยเหลือการศกึษาบตุรพนกังาน

เทศบาลและลกูจ้างประจ า  ของกองคลงัท่ีอยูใ่นเกณฑ์ชว่ยเหลือ
การศกึษาบตุร  ตามระเบียบ ฯ 
ตัง้จ่ายจากเงินรายได ้      ปรากฏในดา้นบริหารงานทัว่ไป 
แผนงานบริหารงานทัว่ไป   งานบริหารงานคลงั 
                    

  -  เงนิช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล    ตัง้ไว้            0 บาท 
ส าหรับจา่ยเป็นเงินชว่ยเหลือคา่รักษาพยาบาล ของ

พนกังานเทศบาล  ลกูจ้างประจ า และครอบครัวตามสิทธิท่ีได้รับ
ตามระเบียบ ฯ 
ตัง้จ่ายจากเงินรายได ้      ปรากฏในดา้นบริหารงานทัว่ไป 
แผนงานบริหารงานทัว่ไป    งานบริหารงานคลงั 
                     



  
-  ค่าเช่าบ้าน        ตัง้ไว้     36,000 บาท 
ส าหรับจา่ยเป็นคา่เชา่บ้านของพนกังานเทศบาล  ตามสิทธิ

ท่ีได้รับตามระเบียบ ฯ 
ตัง้จ่ายจากเงินรายได ้      ปรากฏในดา้นบริหารงานทัว่ไป 
แผนงานบริหารงานทัว่ไป    งานบริหารงานคลงั 
                     

  -  ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ     ตัง้ไว้     5,000 บาท 
ส าหรับจา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏิบตังิานนอกเวลา

ราชการแก่พนกังานเทศบาล  ลกูจ้างประจ า  และพนกังานจ้าง ท่ี
ปฏิบตังิานนอกเวลาราชการ   ตามระเบียบฯ 

 

ตัง้จ่ายจากเงินรายได ้      ปรากฏในดา้นบริหารงานทัว่ไป 
แผนงานบริหารงานทัว่ไป    งานบริหารงานคลงั 

 

-  ค่าประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพเิศษ   ตัง้ไว้    20,000  บาท  
ส าหรับจา่ยเป็นคา่ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ

ให้แก่พนกังานเทศบาล   ลกูจ้างประจ า  พนกังานจ้าง  ตาม
ระเบียบฯ 

 

ตัง้จ่ายจากเงินรายได ้      ปรากฏในดา้นบริหารงานทัว่ไป 
  แผนงานบริหารงานทัว่ไป    งานบริหารงานคลงั  
 

ค่าใช้สอย                                         ตัง้ไว้   105,000 บาท 
-  รายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน    ตัง้ไว้       15,000 บาท 
ส าหรับจา่ยเป็นคา่บ ารุงรักษา  หรือซอ่มแซมทรัพย์สิน   

 ครุภณัฑ์ เคร่ืองโทรสาร เชน่ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองปรับอากาศ 
รถจกัรยานยนต์  และสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ กองคลงั   ท่ีช ารุด 
ตัง้จ่ายจากเงินรายได ้      ปรากฏในดา้นบริหารงานทัว่ไป 
แผนงานบริหารงานทัว่ไป    งานบริหารงานคลงั 
       

- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   ตัง้ไว้                     30,000 บาท 
ส าหรับจา่ยเป็นคา่เย็บหนงัสือหรือเข้าปกหนงัสือ คา่ธรรมเนียม  

และคา่ลงทะเบียนตา่ง ๆ  คา่เหมาบริการ ฯลฯ  
 

ตัง้จ่ายจากเงินรายได ้      ปรากฏในดา้นบริหารงานทัว่ไป 
แผนงานบริหารงานทัว่ไป    งานบริหารงานคลงั 
 
 



             

 -  รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะ 
             รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ     ตัง้ไว้          60,000        บาท 

-โครงการจดัท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน   
เป็นเงิน  30,000  บาท 
( ปรากฏในแผนพฒันาสามปี หน้าท่ี 179 ) 
ตัง้จ่ายจากเงินรายได ้      ปรากฏในดา้นบริหารงานทัว่ไป 
แผนงานบริหารงานทัว่ไป     งานบริหารงานคลงั 
 

           -คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ  เป็นคา่เบีย้เลีย้ง           
เดนิทาง คา่พาหนะเดนิทาง  และคา่เชา่ท่ีพกัในการเดนิทางไป 
ราชการในราชอาณาจกัรของพนกังานเทศบาล  ลกูจ้างประจ า  
และพนกังานจ้าง ฯลฯ   เป็นเงิน  30,000  บาท 
               

ตัง้จ่ายจากเงินรายได ้      ปรากฏในดา้นบริหารงานทัว่ไป 
แผนงานบริหารงานทัว่ไป     งานบริหารงานคลงั 

 

ค่าวัสดุ                                    ตัง้ไว้  90,000  บาท  
-  วัสดุส านักงาน          ตัง้ไว้  60,000  บาท  
ส าหรับจา่ยเป็นคา่วสัดสุ านกังาน เชน่  เคร่ืองเขียน  

 แบบพิมพ์  ใช้ในส านกังาน  กระดาษ  หมกึ  ปากกา  ดนิสอ  
กรรไกร   ยางลบ  ฯลฯ คา่จดัท าคูมื่อหนงัสือท่ีเก่ียวข้อง    
ตัง้จ่ายจากเงินรายได ้      ปรากฏในดา้นบริหารงานทัว่ไป 
แผนงานบริหารงานทัว่ไป    งานบริหารงานคลงั 
                  

 -   วัสดุคอมพวิเตอร์     ตัง้ไว้     30,000 บาท 
ส าหรับจา่ยเป็นคา่วสัดคุอมพิวเตอร์  เชน่  อปุกรณ์

คอมพิวเตอร์หมกึคอมพิวเตอร์   แผน่ซีดี  แผน่ดสิค์  ฯลฯ 
ตัง้จ่ายจากเงินรายได ้      ปรากฏในดา้นบริหารงานทัว่ไป 
แผนงานบริหารงานทัว่ไป     งานบริหารงานคลงั  
 

-   วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน    ตัง้ไว้                    -      บาท 
ส าหรับจา่ยเป็นคา่วสัดเุชือ้เพลิงและหลอ่ล่ืน เชน่ 

น า้มนัเบนซิน แก๊สโซฮอล์  น า้มนัดีเซล น า้มนัก๊าด และ
น า้มนัหลอ่ล่ืนอ่ืนๆ  เพ่ือให้กบัรถยนต์ รถจกัรยานยนต์และ
เคร่ืองจกัรอ่ืน ๆ  
ตัง้จ่ายจากเงินรายได ้      ปรากฏในดา้นบริหารงานทัว่ไป 
แผนงานบริหารงานทัว่ไป     งานบริหารงานคลงั 



 
 

-   วัสดุงานบ้านงานครัว     ตัง้ไว้        -            บาท 
ส าหรับจา่ยเป็นคา่จดัซือ้ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน า้  

จานรอง หม้อหงุข้าวไฟฟ้า กระตกิน า้แข็ง กระทะไฟฟ้า ฯลฯ 
ตัง้จ่ายจากเงินรายได ้      ปรากฏในดา้นบริหารงานทัว่ไป 
แผนงานบริหารงานทัว่ไป     งานบริหารงานคลงั 
  

หมวดค่าสาธารณูปโภค                           ตัง้ไว้      88,000 บาท 
-  ค่าไฟฟ้า      ตัง้ไว้       80,000 บาท 

           ส าหรับจา่ยเป็นคา่ไฟฟ้าของตลาดสดเทศบาลต าบลเมืองคง 
ตัง้จ่ายจากเงินรายได ้      ปรากฏในดา้นบริหารงานทัว่ไป 
แผนงานบริหารงานทัว่ไป    งานบริหารงานคลงั 

 

-  ค่าน า้ประปา      ตัง้ไว้       3,000 บาท  
ส าหรับจา่ยเป็นคา่น า้ประปาของตลาดสดเทศบาลเมืองคง  

ตัง้จ่ายจากเงินรายได ้      ปรากฏในดา้นบริหารงานทัว่ไป 
แผนงานบริหารงานทัว่ไป    งานบริหารงานคลงั 
  

-  ค่าไปรษณีย์โทรเลข     ตัง้ไว้      5,000 บาท  
 ส าหรับจา่ยเป็นคา่ไปรษณีย์โทรเลข คา่ธนาณตั ิและดวงตา  
ไปรษณีย์ยากร และคา่โทรเลข ฯลฯ ในการตดิตอ่ราชการเทศบาลต าบลเมืองคง  
ตัง้จ่ายจากเงินรายได ้   ปรากฏในดา้นบริหารงานทัว่ไป 
แผนงานบริหารงานทัว่ไป    งานบริหารงานคลงั 
 

รายจ่ายเพื่อการลงทุน                            ตัง้ไว้    76,000 บาท 
หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดนิและส่ิงก่อสร้าง ตัง้ไว้    76,000 บาท 
ค่าครุภัณฑ์     ตัง้ไว้     46,000 บาท 
ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน    ตัง้ไว้     19,000 บาท  

 -จดัซือ้ตู้ เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บานเปิดทบึ   ตัง้ไว้  9,000  บาท 
(มอก.) จ านวน  2  ตู้   เป็นเงิน  9,000 บาท 
( ปรากฏในแผนพฒันาสามปี หน้าท่ี 163 ) 
ตัง้จ่ายจากเงินรายได ้      ปรากฏในดา้นบริหารงานทัว่ไป 
แผนงานบริหารงานทัว่ไป    งานบริหารงานคลงั 

 

 -จดัซือ้ตู้ เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บานเล่ือน   ตัง้ไว้  10,000  บาท 
กระจก ขนาด  6 ฟตุ  จ านวน  2  ตู้   เป็นเงิน  10,000 บาท 
( ปรากฏในแผนพฒันาสามปี หน้าท่ี 165 ) 
ตัง้จ่ายจากเงินรายได ้      ปรากฏในดา้นบริหารงานทัว่ไป 
แผนงานบริหารงานทัว่ไป    งานบริหารงานคลงั 



 
ค่าครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์   ตัง้ไว้  27,000  บาท  

 -จดัซือ้คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค     ตัง้ไว้  27,000  บาท 
จ านวน  1 เคร่ือง ราคาตามมาตรฐานครุภณัฑ์กระทรวง ICT 
เป็นเงิน  27,000 บาท 
( ปรากฏในแผนพฒันาสามปี หน้าท่ี 152 ) 

ตัง้จ่ายจากเงินรายได ้      ปรากฏในดา้นบริหารงานทัว่ไป 
แผนงานบริหารงานทัว่ไป    งานบริหารงานคลงั 

 
 

ค่าที่ดนิและส่ิงก่อสร้าง    ตัง้ไว้   30,000  บาท 
 -โครงการกัน้ห้องเก็บของและเอกสารในกองคลงั  ตัง้ไว้  30,000  บาท 
จ านวน 1 งาน  เป็นเงิน  30,000  บาท 
( ปรากฏในแผนพฒันาสามปี หน้าท่ี 179 ) 
ตัง้จ่ายจากเงินรายได ้      ปรากฏในดา้นบริหารงานทัว่ไป 
แผนงานบริหารงานทัว่ไป    งานบริหารงานคลงั 
 

...................................................................................................................... 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557 

เทศบาลต าบลเมืองคง 
อ าเภอคง  จงัหวัดนครราชสีมา 
รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6,551,080 บาท
                                ตั้งไว้ 2,715,960 บาท
                                ตั้งไว้ 3,835,120 บาท

2,715,960 บาท
                                ตั้งไว้ 2,715,960 บาท

1,021,960     บาท
เงินเดือน  ตั้งไว้ 847,280      บาท

829,280      บาท

18,000     บาท

 ตั้งไว้ 174,680     บาท
156,680     บาท

18,000     บาท

รายจ่ายเพ่ือการลงทุน
ตั้งจ่ายจากรายได ้

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.  2557
เทศบาลต าบลเมอืงคง

รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน

กองช่าง
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน

รายจ่ายประจ า

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป    3,835,120     บาท       

รายจ่ายประจ า
จ่ายจากรายได้

หมวดเงินเดอืนและค่าจ้างประจ า                                   ตั้งไว้

เงินเดือนพนกังานเทศบาล                          ตั้งไว้
ส าหรับจ่ายเป็นเงินเดือนพนกังานเทศบาล  จ  านวน  3  อตัรา

และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี

เงินเพ่ิมค่าครองชีพชัว่คราว                        ตั้งไว้
ส าหรับจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชัว่คราวพนกังานเทศบาล  จ  านวน  1  อตัรา

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

ค่าจา้งประจ า
ค่าจา้งลูกจา้งประจ า                                      ตั้งไว้

ส าหรับจ่ายให้ลูกจา้งประจ า  จ  านวน  1  อตัรา  เป็นค่าจา้ง
และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี

เงินเพ่ิมค่าครองชีพชัว่คราว                        ตั้งไว้
ส าหรับจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชัว่คราวของลูกจา้งประจ าท่ีมาปฏิบติังาน

กองช่าง  จ  านวน  1  อตัรา
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน



                               ตั้งไว้ 864,000     บาท
       0             อตัรา

            0           อตัรา

ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง                                 ตั้งไว้ 512,640     บาท

เงินเพ่ิมค่าครองชีพชัว่คราว                                ตั้งไว้ 351,360  บาท

830,000   บาท
ค่าตอบแทน                                 ตั้งไว้ 25,000   บาท

0             บาท

หมวดค่าจ้างช่ัวคราว
ค่าตอบแทนพนกังานจา้งตามภารกิจ                             ตั้งไว้
ส าหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนกังานจา้งตามภารกิจ  จ  านวน   0   อตัรา

และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

เงินเพ่ิมค่าครองชีพชัว่คราวพนกังานจา้งตามภารกิจ  ตั้งไว้
ส าหรับจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชัว่คราวพนกังานจา้งตามภารกิจ  จ  านวน  0   อตัรา

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

ส าหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนกังานจา้งทัว่ไป  จ  านวน  8  อตัรา  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

ส าหรับจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชัว่คราวพนกังานจา้งทัว่ไป  จ  านวน  8  อตัรา
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวสัดุ                              ตั้งไว้

ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ                ตั้งไว้
ส าหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลา

ราชการแก่พนกังานเทศบาล  ลูกจา้ง  และพนกังานจา้ง
ท่ีปฏิบติังานนอกเวลาราชการ  ตามระเบียบ ฯ
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน



ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                ตั้งไว้ 25,000      บาท
ส าหรับจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนกังาน

เทศบาลและลูกจา้งประจ า  ของกองช่างเทศบาล  ตามระเบียบฯ
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล                                ตั้งไว้          0       บาท
ส าหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ของ

พนกังานเทศบาล  ลูกจา้งประจ า  และครอบครัว ตามสิทธิท่ี
ไดรั้บตามระเบียบฯ

ค่าใชส้อย                                ตั้งไว้ 250,000   บาท
                               ตั้งไว้ 70,000     บาท

ต่าง ๆ

170,000     บาท

แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ
ส าหรับจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายให้ไดม้าซ่ึงบริการ  เช่น

ค่าจา้งเหมาบริการ  ค่าจา้งเหมาบุคลภายนอก  การกระท า
อยา่งใดอยา่งหน่ึง  ซ่ึงมิไดเ้ป็นการดดัแปลง  ต่อเติม  เสริมสร้าง
ครุภณัฑ ์ หรือส่ิงก่อสร้าง  หรือการจา้งเหมาแรงงานท าส่ิงของ

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

รายจ่ายเพ่ือบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์น             ตั้งไว้
ส าหรับจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม

ครุภณัฑต่์าง ๆ เช่น เคร่ืองตดัหญา้  เคร่ืองมือเคร่ืองจกัรกล และ
ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง  และอ่ืน ๆ ท่ีจ  าเป็น
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน



ตั้งไว้ 10,000  บาท

ค่าวสัดุ ตั้งไว้ 555,000   บาท
วสัดุส านกังาน ตั้งไว้ 15,000     บาท

ตั้งไว้ 200,000     บาท

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไมเ่ขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ
ส าหรับจ่ายเป็นค่ารายจ่ายต่าง ๆ ดงัน้ี
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัร

เป็นค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง  ค่าพาหนะเดินทาง  และค่าเช่าท่ีพกัใน
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัรของพนกังานเทศบาล
และลูกจา้งประจ า
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

ส าหรับจ่ายเป็นค่าวสัดุอุปกรณ์  เคร่ืองเขียน  แบบพิมพ์
ใชใ้นส านกังานเช่น  กระดาษ  หมึก  ปากกา  ดินสอ  กรรไกร  
ยางลบ  ต่าง ๆ  ฯลฯ  ค่าใชจ่้ายในการจดัท าคูมื่อ  หนงัสือระเบียบ
กฎหมาย  เอกสารของเทศบาล  และส่ิงพิมพ์
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ
ส าหรับจ่ายเป็นค่าวสัดุไฟฟ้าและวิทย ุ อุปกรณ์ไฟฟ้า

ต่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฟิวส์ ดวงโคมอุปกรณ์ เคร่ือง
ขยายเสียง เคร่ืองอดัเทป อ่ืน ๆ และอุปกรณ์รับ - ส่งวิทยส่ืุอสาร
เช่น  แบตเตอร่ี ถ่าน วิทยมืุอถือ ฯลฯ
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน



ตั้งไว้ 250,000     บาท

ตั้งไว้ 30,000     บาท

ตั้งไว้ 50,000     บาท

ตั้งไว้           -                         บาท

ตั้งไว้            -                      บาท

วสัดุก่อสร้าง
ส าหรับจ่ายเป็นค่าวสัดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น หิน ปูน 

 ทราย ไม ้วสัดุก่อสร้างในการซ่อแซมทรัพยสิ์นในกรณีเทศบาล
ท าเอง  เช่น  ซ่อมผิวจราจร  ทางเทา้  และส่ิงก่อสร้างอ่ืน ๆ
เช่น  แบตเตอร่ี ถ่านวิทยมืุอถือ ฯลฯ
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน

วสัดุยานพาหนะและขนส่ง
ส าหรับจ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง         เช่น

ยางนอก ยางในรถยนต ์จกัรยานยนต ์น ้ามนัเบรค หวัเทียน แบตเตอร่ี
ต่าง ๆ อะไหล่รถยนต ์เคร่ืองสูบน ้า และเคร่ืองจกัร อ่ืน ๆ 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

วสัดุการเกษตร
ส าหรับจ่ายเป็นค่าวสัดุการเกษตรต่าง ๆ เช่น ยาก าจดัศตัรู

พืช ปุ๋ ย พนัธุ์ไมด้อกไมป้ระดบั มีด กรรไกรตดัก่ิง อ่ืน ๆ 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน  งานสวนสาธารณะ

วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
ส าหรับจ่ายเป็นค่าวดุัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น ้ามนั

เช้ือเพลิง ดีเซล น ้ามนัก๊าด ก๊าชโซฮอลและน ้ามนัหล่อล่ืนอ่ืน ๆ เพ่ือ
ใชก้บัรถยนต ์รถจกัรยานยนต ์และเคร่ืองจกัรอ่ืน ๆ 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน  งานสวนสาธารณะ

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่
ส าหรับจ่ายเป็นค่าวสัดุอุปกรณ์ในการจดัท าป้าย และ

อุปกรณ์เก่ียวกบัการเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมปฏิบติังาน ตามระเบียบ ฯ
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน



วสัดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 10,000     บาท

ตั้งไว้            -                     บาท
ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้            -                     บาท

ต้ังจ่ายจากรายได้    -     บาท  ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

ตั้งไว้ 3,835,120     บาท แยกเป็น
ตั้งไว้ 3,835,120     บาท

ค่าที่ดนิและส่ิงก่อสร้าง ตั้งไว้                              3,835,120      บาท
โครงการ    ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลทติ์กคอนกรีต  ถนนสายเทศบาล  2          ตั้งไว ้     1,023,000        บาท

(ช่วงหนา้บา้นพกันายอ าเภอคง)

                                        หรือพ้ืนท่ีปรับปรุงไมน่อ้ยกวา่  3,445  ตารางเมตร  
                                        พร้อมตีเส้นเคร่ืองหมายจราจร
                                       ตามแบบแปลนกองช่าง  เทศบาลต าบลเมืองคง เลขท่ี วศ 1/2557

รายละเอียดโครงการ  ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลทติ์กคอนกรีต  หนา  0.03 เมตร
                                        กวา้งเฉล่ีย  11.00  เมตร  ยาวประมาณ  306.00  เมตร

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  หน้าท่ี  135)  

ส าหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของโรงสูบน ้า และบ่อบาดาล
ของเทศบาล

แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

ส าหรับจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ เช่นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

กระดาษพิมพต่์อเน่ือง หวัพิมพห์รือแถบพิมพ ์หมึกคอมพิวเตอร์ และอ่ืน ๆ 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

รายจ่ายเพื่อการลงทุน
หมวดค่าครุภณัฑ์  ที่ดนิและส่ิงก่อสร้าง

แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

หมวดสาธารณูปโภค

แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน



โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลทติ์กคอนกรีต  ถนนสายสนัติสุข         ตั้งไว ้       1,057,000    บาท 

                                        กวา้งเฉล่ีย  13.50  เมตร  ยาวประมาณ  294.5  เมตร
                                        หรือพ้ืนท่ีปรับปรุงไมน่อ้ยกวา่  3,568  ตารางเมตร
                                         พร้อมตีเส้นเคร่ืองหมายจราจร
                                        ตามแบบแปลนกองช่าง  เทศบาลต าบลเมืองคง เลขท่ี วศ 2/2557

โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลทติ์กคอนกรีต  ถนนสายเทศบาล  5         ตั้งไว ้       1,567,000     บาท 

                                        กวา้งเฉล่ีย  8.00  เมตร  ยาวประมาณ  664  เมตร
                                        หรือพ้ืนท่ีปรับปรุงไมน่อ้ยกวา่  5,350  ตารางเมตร
                                         พร้อมตีเส้นเคร่ืองหมายจราจร
                                        ตามแบบแปลนกองช่าง  เทศบาลต าบลเมืองคง เลขท่ี วศ 3/2557

โครงการ  ก่อสร้างทางลาดและลานจอดรถ  ส าหรับผูพิ้การ         ตั้งไว ้            188,120     บาท 

                                        และลานจอดรถ  ส าหรับผูพิ้การ
                                        ตามแบบแปลนกองช่าง  เทศบาลต าบลเมืองคง  เลขท่ี  วศ 4/2557

รายละเอียดโครงการ   ส าหรับใชจ่้ายตามโครงการก่อสร้างทางลาด

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  หน้าท่ี  134)  

รายละเอียดโครงการ   ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลทติ์กคอนกรีต  หนา  0.03  เมตร

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  หน้าท่ี  139    )  

แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  หน้าท่ี   137   )  

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน

รายละเอียดโครงการ   ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลทติ์กคอนกรีต  หนา  0.03  เมตร

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.  2557
เทศบาลต าบลเมอืงคง

รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน

กองช่าง



 









                             3,835,120      บาท
โครงการ    ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลทติ์กคอนกรีต  ถนนสายเทศบาล  2          ตั้งไว ้     1,023,000        บาท

รายละเอียดโครงการ  ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลทติ์กคอนกรีต  หนา  0.03 เมตร
                                        กวา้งเฉล่ีย  11.00  เมตร  ยาวประมาณ  306.00  เมตร



รายละเอียดโครงการ   ส าหรับใชจ่้ายตามโครงการก่อสร้างทางลาด

รายละเอียดโครงการ   ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลทติ์กคอนกรีต  หนา  0.03  เมตร

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

รายละเอียดโครงการ   ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลทติ์กคอนกรีต  หนา  0.03  เมตร

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม



 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557 

เทศบาลต าบลเมืองคง 
อ าเภอคง  จงัหวัดนครราชสีมา 
รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557 
เทศบาลต าบลเมืองคง 

รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 

ตัง้งบประมาณรายจ่ายทัง้สิน้   3,679,720   บาท แยกเป็น 
 -  รายจ่ายประจ า  ตัง้ไว้    3,679,720 บาท 
 -  รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตัง้ไว้               -     บาท 
จ่ายจากรายได้    3,620,720     บาท          จ่ายจากเงนิอุดหนุนท่ัวไป        50,000        บาท       
 

รายจ่ายประจ า  ตัง้ไว้      3,779,720 บาท แยกเป็น 
จ่ายจากรายได้ 
 หมวดเงนิเดือนและค่าจ้างประจ า   ตัง้ไว้               228,720 บาท 

เงนิเดือน      ตัง้ไว้       63,600 บาท 

 -  เงนิเดือนพนักงานเทศบาล    ตัง้ไว้         63,600 บาท 
               ส าหรับจา่ยให้พนกังานเทศบาล  จ านวน  1 อตัรา   เป็นเงินเดือน
พนกังานเทศบาล  และจา่ยเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี 
ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานสาธารณสุข 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข    จ านวน  1   อัตรา  เป็นเงนิ    63,600    บาท 
 
 

ค่าจ้างประจ า      ตัง้ไว้       165,120 บาท 
-  ค่าจ้างลูกจ้างประจ า     ตัง้ไว้                   147,120 บาท 
ส าหรับจา่ยให้ลกูจ้างประจ า  จ านวน  1  อตัรา  เป็นคา่จ้างและจา่ย

เป็นเงินปรับปรุงคา่จ้างประจ าปี 
ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานสาธารณสุข 

งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอ่ืน   จ านวน  1  อัตรา  เป็นเงนิ   147,120      บาท 
  

-  เงนิเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว    ตัง้ไว้            18,000    บาท 
 ส าหรับจา่ยเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชัว่คราวลกูจ้างประจ า  จ านวน    
1  อตัรา   
ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานสาธารณสุข 

งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอ่ืน  เป็นเงนิ  18,000   บาท 

 
 
 
 
 

หมวดค่าจ้างช่ัวคราว    ตัง้ไว้     1,944,000 บาท 



-  เงนิเดือนหรือเงนิท่ีจ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง  ตัง้ไว้     1,944,000 บาท 
ส าหรับจา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนกังานจ้าง  และเงินเพิ่มการครองชีพ

ชัว่คราว  โดยแยกได้ดงันี ้
  

-  ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป   ตัง้ไว้    1,153,440      บาท 
ส าหรับจา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนกังานจ้างทัว่ไป  จ านวน   18      อตัรา 

ในอตัราเดือนละ  5,340  บาท   
ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานสาธารณสุข 

งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอ่ืน            เป็นเงนิ    1,153,440 บาท 
 

-  เงนิเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว                      ตัง้ไว้         790,560           บาท 
 ส าหรับจา่ยเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชัว่คราว พนกังานจ้างทัว่ไป   
จ านวน    18    อตัรา   
ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานสาธารณสุข 

งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอ่ืน                   เป็นเงนิ     790,560        บาท 
 
 

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ         ตัง้ไว้                1,097,000 บาท 
ค่าตอบแทน      ตัง้ไว้         20,000 บาท 

            -  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริาชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล ตัง้ไว้              -  บาท 
             ส าหรับจา่ยเป็นคา่ตอบแทนแก่พนกังานตรวจเนือ้สตัว์ของเทศบาล  
ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานสาธารณสุข 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข  เป็นเงนิ    -      บาท 
 

-  ค่าตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ ตัง้ไว้        -  บาท 
ส าหรับจา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏิบตังิานนอกเวลาราชการแก่

พนกังานพนกังานเทศบาล  ลกูจ้าง ประจ า  และพนกังานจ้าง ทัว่ไป   ท่ีจะต้อง
ท างานในวนัหยดุราชการ  นอกเวลาราชการ 
ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานสาธารณสุข 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข              เป็นเงนิ     -     บาท 
 

-  ค่าเช่าบ้าน      ตัง้ไว้        -       บาท 
ส าหรับจา่ยเป็นคา่เชา่บ้านของพนกังานเทศบาลท่ีมีสิทธิ

เบกิได้ตามระเบียบ ฯ   
ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานสาธารณสุข 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข    เป็นเงนิ  -    บาท 
 
 

-  เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร    ตัง้ไว้      20,000 บาท 



ส าหรับจา่ยเป็นเงินชว่ยเหลือการศกึษาบตุรพนกังานเทศบาลและ
ลกูจ้างประจ า  ของกองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม   ท่ีอยูใ่นเกณฑ์ท่ีจะต้อง
จา่ยเงินชว่ยเหลือการศกึษาบตุรตามระเบียบ ฯ 
ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานสาธารณสุข 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข    เป็นเงนิ 20,000  บาท 

-  เงนิช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล   ตัง้ไว้           -    บาท 
ส าหรับจา่ยเป็นเงินชว่ยเหลือคา่รักษาพยาบาลพนกังานเทศบาล  

ลกูจ้างประจ าและครอบครัว  ตามสิทธิท่ีได้รับตามระเบียบ ฯ 
ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้   ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานสาธารณสุข 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข    เป็นเงนิ  -  บาท 
 

ค่าใช้สอย   ตัง้ไว้            700,000  บาท 
-  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   ตัง้ไว้            100,000 บาท 
ส าหรับจา่ยเป็นรายจา่ยเพ่ือให้ได้มาซึง่บริการ  ดงันี ้

 + คา่จ้างเหมาบริการเทา่ท่ีจ าเป็น  เชน่  คา่จ้างเหมาสบูน า้เสีย         
โรงฆา่สตัว์  คา่จ้างเหมากลบขยะ  คา่จ้างเหมาจ้างสบูน า้เสียตลาดสด  คา่จ้าง
เหมาเขียนป้ายประชาสมัพนัธ์ 
 +  คา่จ้างเหมาบริการ  เชน่  คา่จ้างเหมาบคุคล  และอ่ืน ๆ  
ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้   ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานสาธารณสุข 

งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอ่ืน  เป็นเงนิ 100,000  บาท 
 

-  รายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตัง้ไว้             150,000  บาท 
ส าหรับจา่ยเป็นรายจา่ยตา่ง ๆ   ดงันี ้

 + คา่บ ารุงรักษาหรือซอ่มแซมครุภณัฑ์  เชน่  ซอ่มแซม   รถยนต์  
รถบรรทกุขยะ  เคร่ืองคอมพิวเตอร์  เคร่ืองพน่หมอกควนั  เคร่ืองปรับอากาศ  
และครุภณัฑ์อ่ืน ๆ ท่ีใช้ในการปฏิบตัริาชการของกองสาธารณสขุและ
สิ่งแวดล้อม 
 +  คา่บ ารุงรักษาหรือซอ่มแซมสิ่งก่อสร้าง  เชน่  โรงฆา่สตัว์  ตลาดสด  
และซอ่มแซมอ่ืน ๆ เทา่ท่ีจ าเป็น 
ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานสาธารณสุข 

งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอ่ืน  เป็นเงนิ  150,000  บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธีิการ  ตัง้ไว้       440,000  บาท 



ส าหรับจา่ยเป็นรายจา่ยตา่ง ๆ   ดงันี ้
  

1 ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพตดิ   ตัง้ไว้             50,000   บาท      

ส าหรับจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยตา่งๆในการจดักิจกรรมตามโครงการอบรม
เยาวชนไทยหา่งไกลยาเสพตดิ 

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  หน้า 118 ) 
ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  เป็นเงนิ   50,000  บาท 
         

         2 ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนสัตว์เลีย้ง      ตัง้ไว้              30,000   บาท  

             ส าหรับจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยตา่งๆในการจดักิจกรรมตามโครงการรณรงค์
ฉีดวคัซีนสตัว์เลีย้ง 

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  หน้า 118 ) 
ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้   ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานสาธารณสุข 

งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอ่ืน  เป็นเงนิ  30,000  บาท 
 

3 ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ  ตัง้ไว้              30,000   บาท      

ส าหรับจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยตา่งๆในการจดักิจกรรมตามโครงการจดั
กิจกรรมวนัผู้สงูอายุ 

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  หน้า 106 ) 
ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  เป็นเงนิ   30,000  บาท 
 

4 ค่าใช้จ่ายในโครงการก าจัดผักตบชวาล าห้วยกุดรัง      ตัง้ไว้             30,000   บาท      

ส าหรับจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยตา่งๆในการจดักิจกรรมตามโครงการก าจดั
ผกัตบชวาล าห้วยกดุรัง 

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  หน้า 185 ) 
ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  เป็นเงนิ  30,000  บาท 
 

   5 ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน อสม.เทศบาลต าบลเมืองคง ตัง้ไว้  150,000     บาท 
ส าหรับจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยตา่งๆในการจดักิจกรรมตามโครงการ  

ฝึกอบรมศกึษาดงูาน อสม.  เทศบาลต าบลเมืองคง  
( ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้าที่ 102 ) 

ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้      ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน        เป็นเงนิ  150,000  บาท 
  

 
 
 
 



6 ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานผู้สูงอายุ ทต.เมืองคง ตัง้ไว้  150,000     บาท 
ส าหรับจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยตา่งๆในการจดักิจกรรมตามโครงการ  

ฝึกอบรมศกึษาดงูาน ผู้สงูอาย ุเทศบาลต าบลเมืองคง  
( ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้าที่ 107 ) 

ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้      ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน        เป็นเงนิ  150,000  บาท 
 

-  รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะ 
   รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ     ตัง้ไว้      10,000   บาท 
ส าหรับจา่ยเป็นคา่รายจา่ยตา่ง ๆ ดงันี ้
+  คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร  เป็น

คา่ลงทะเบียน  คา่เบีย้เลีย้งเดนิทาง  คา่พาหนะเดนิทาง  และคา่เชา่ท่ีพกัในการ
เดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรของพนกังานเทศบาล  และลกูจ้างประจ า 
ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้    ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานสาธารณสุข 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข    เป็นเงนิ    10,000      บาท 
 
ค่าวัสดุ     ตัง้ไว้       377,000 บาท 
-  วัสดุส านักงาน     ตัง้ไว้       10,000 บาท 
ส าหรับจา่ยเป็นคา่วสัดอุปุกรณ์  เคร่ืองเขียน  แบบพิมพ์  ใช้ใน

ส านกังาน  เชน่  กระดาษ  หมกึ  ปากกา  ดนิสอ  กรรไกร   ยางลบ  ฯลฯ   
ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานสาธารณสุข 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข    เป็นเงนิ  10,000  บาท 
 

-  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ     ตัง้ไว้        2,000 บาท 
ส าหรับจา่ยเป็นคา่อปุกรณ์ไฟฟ้าตา่ง ๆ  เชน่  หลอดไฟฟ้า  ฟิวส์ ฯลฯ  

ส าหรับโรงฆา่สตัว์เทศบาล 
ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้    ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานสาธารณสุข 

งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอ่ืน  เป็นเงนิ      2,000    บาท 
 

-  วัสดุงานบ้านงานครัว     ตัง้ไว้       150,000 บาท 
ส าหรับจา่ยเป็นคา่ไม้กวาด ถงัขยะ ผงซกัฟอก  น า้ยาดบักลิ่น  โซดาไฟ  

ถงุพลาสตกิ  สายยาง  สารส้ม  คลอรีน  ฯลฯ        
ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้    ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานสาธารณสุข 

งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอ่ืน  เป็นเงนิ  150,000  บาท 
 
 
 
 
 



-  วัสดุก่อสร้าง      ตัง้ไว้          10,000 บาท 
ส าหรับจา่ยเป็นคา่วสัดกุ่อสร้างตา่ง ๆ เพ่ือซอ่มแซม   ตลาดสด

เทศบาล  โรงฆา่สตัว์  บอ่ขยะ   
ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้    ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานสาธารณสุข 

งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอ่ืน  เป็นเงนิ     10,000     บาท 
 

-  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง    ตัง้ไว้         30,000 บาท 
ส าหรับจา่ยเป็นคา่ยางนอก  ยางใน  น า้มนัเบรก  หวัเทียน  แบตเตอร่ี  

กญุแจตา่ง ๆ อะไหลร่ถยนต์   ตลอดจนเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการบ ารุงรักษาหรือ
ซอ่มแซม        และอ่ืน ๆ ทดแทนท่ีช ารุด 
ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้    ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานสาธารณสุข 

งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอ่ืน  เป็นเงนิ 30,000  บาท 
 

-  วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน    ตัง้ไว้            - บาท 
ส าหรับจา่ยเป็นคา่น า้มนัเบนซิน น า้มนัดีเซล และน า้มนัหลอ่ล่ืนอ่ืน ๆ 

เพ่ือใช้กบัรถยนต์ รถบรรทกุขยะ  เคร่ืองพน่หมอกควนั 
ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานสาธารณสุข 

งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอ่ืน  เป็นเงนิ    -     บาท 
 

-  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่    ตัง้ไว้         10,000 บาท 
ส าหรับจา่ยเป็นคา่วสัดอุปุกรณ์ในการจดัท าป้าย   และอปุกรณ์เก่ียวกบั

การเผยแพร่ขา่วสารกิจกรรมด้านสาธารณสขุ 
ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้    ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานสาธารณสุข 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข    เป็นเงนิ  10,000 บาท 
 

-  วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   ตัง้ไว้       120,000 บาท 
ส าหรับจา่ยเป็นคา่วสัดวุิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตา่ง ๆ 
เชน่เวชภณัฑ์   วสัดปุระจ าศนูย์บริการสาธารณสขุ น า้ยาดบักลิ่นทอ่

ระบายน า้ ทรายอะเบท น า้ยาพน่ยงุ  ฯลฯ 
ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้    ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานสาธารณสุข 

งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอ่ืน  เป็นเงนิ  120,000  บาท 
 

-  วัสดุเคร่ืองแต่งกาย     ตัง้ไว้         30,000 บาท 
ส าหรับจา่ยเป็นคา่เคร่ืองแบบพนกังานประจ ารถบรรทกุขยะ  เชน่      

ชดุปฏิบตักิาร  เสือ้  -  กางเกง  รองเท้าบู๊ต  ผ้าปิดจมกู    ฯลฯ   
ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้    ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานสาธารณสุข 

งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอ่ืน  เป็นเงนิ  30,000  บาท 
 



-  วัสดุคอมพวิเตอร์     ตัง้ไว้         15,000 บาท 
ส าหรับจา่ยเป็นคา่วสัดอุปุกรณ์คอมพิวเตอร์  เชน่  หมกึคอมพิวเตอร์  

แผน่ดสิต์  ฯลฯ 
ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้    ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานสาธารณสุข 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข  เป็นเงนิ 15,000  บาท 
 

-  วัสดุการเกษตร     ตัง้ไว้              - บาท 
ส าหรับจา่ยเป็นคา่วสัดุ การเกษตร   เชน่  ใบมีดตดัหญ้า  จานเคร่ือง  

ตดัหญ้า  กรรไกรตดัแตง่ก่ิงไม้ ฯลฯ 
ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้    ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานสาธารณสุข 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข  เป็นเงนิ    -      บาท 
 

หมวดค่าสาธารณูปโภค ตัง้ไว้          360,000 บาท 
-  ค่าไฟฟ้า      ตัง้ไว้               -          บาท 
ส าหรับจา่ยเป็นคา่กระแสไฟฟ้าโรงฆา่สตัว์เทศบาล และ เคร่ืองกรองน า้ 

ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานสาธารณสุข 

งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอ่ืน  เป็นเงนิ      -     บาท 
 

-  ค่าน า้ประปา      ตัง้ไว้         360,000 บาท 
ส าหรับจา่ยเป็นคา่น า้ประปาโรงฆา่สตัว์  เคร่ืองกรองน า้ด่ืม   

ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานสาธารณสุข 

งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอ่ืน  เป็นเงนิ  360,000  บาท 
 

หมวดเงนิอุดหนุน                  ตัง้ไว้      50,000           บาท 
- อดุหนนุศนูย์สาธารณสขุมลูฐาน                              ตัง้ไว้                   50,000           บาท 

               ส าหรับสนบัสนนุการบริการสาธารณสขุในการด าเนินงานของ  
 อาสาสมคัรสาธารณสขุ  (อสม.) จ านวน   5   ชมุชน  ชมุชนละ   10,000 บาท 

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  หน้า 116) 
ต้ังจ่ายจากเงนิอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานสาธารณสุข 

งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอ่ืน  เป็นเงนิ   50,000  บาท 
 

  
 

-------------------------------------------------------------------------- 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557 
เทศบาลต าบลเมืองคง 

อ าเภอคง  จงัหวัดนครราชสีมา 
รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน 

กองการศกึษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557 
เทศบาลต าบลเมืองคง 

รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน 
กองการศึกษา 

ตัง้งบประมาณรายจ่ายทัง้สิน้            5,443,500         บาท แยกเป็น 
  -  รายจ่ายประจ า   ตัง้ไว้    5,443,500   บาท 
  -  รายจ่ายเพื่อการลงทุน  ตัง้ไว้                  0   บาท 
จ่ายจากรายได้     1,793,000      บาท    จ่ายจากเงนิอุดหนุน    3,650,500   บาท 
รายจ่ายประจ า          ตัง้ไว้                 5,443,500   บาท  แยกเป็น 
 หมวดเงนิเดือนและค่าจ้างประจ า ตัง้ไว้    1,075,780 บาท 
เงนิเดือน       ตัง้ไว้          1,075,780     บาท 
 -  เงนิเดือนพนักงานเทศบาล    ตัง้ไว้       360,000      บาท 
               ส าหรับจา่ยเป็นเงินเดือนของพนกังานเทศบาล             
กองการศกึษา   จ านวน  2 อัตรา  และจา่ยเป็นเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจ าปี 
ตัง้จ่ายจากรายได้    ปรากฏในด้านบริการชมุชนและสงัคม 
แผนงานการศึกษา     งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัการศึกษา 
 

 -  เงนิเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว    ตัง้ไว้  36,000       บาท 
 ส าหรับจา่ยเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชัว่คราวพนกังาน   
เทศบาล  กองการศกึษา  จ านวน  2  อตัรา   
ตัง้จ่ายจากรายได้    ปรากฏในด้านบริการชมุชนและสงัคม 
แผนงานการศึกษา    งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัการศึกษา 
 

-  เงนิเดือนพนักงานครูเทศบาล   ตัง้ไว้            632,280        บาท 
               ส าหรับจา่ยเป็นเงินเดือนของ พนกังานครูเทศบาล  
โรงเรียนอนบุาลเทศบาลต าบลเมืองคง    จ านวน  3  อตัรา  และ
จา่ยเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี 
ตัง้จ่ายจากเงินอดุหนนุทัว่ไป   ปรากฏในด้านบริการชมุชนและสงัคม 
แผนงานการศึกษา     งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัการศึกษา 
 

 -  เงนิเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว    ตัง้ไว้  30,000       บาท 
 ส าหรับจา่ยเป็นเงินเพิ่มการ ครองชีพชัว่คราวพนกังานครู
เทศบาล  โรงเรียนอนบุาลเทศบาลต าบลเมืองคง  จ านวน  2  อตัรา   
ตัง้จ่ายจากเงินอดุหนนุทัว่ไป  ปรากฏในด้านบริการชมุชนและสงัคม 
แผนงานการศึกษา    งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัการศึกษา 
 
 
 
 

-  เงนิวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาล   ตัง้ไว้   17,500      บาท  

 



               ส าหรับจา่ยเป็นเงิน วิทยฐานะ พนกังานครูเทศบาล  
โรงเรียนอนบุาลเทศบาลต าบลเมืองคง    จ านวน  1  อตัรา  และ
จา่ยเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี 
ตัง้จ่ายจากเงินอดุหนนุทัว่ไป   ปรากฏในด้านบริการชมุชนและสงัคม 
แผนงานการศึกษา     งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัการศึกษา 
 

 หมวดค่าจ้างช่ัวคราว            ตัง้ไว้           810,000          บาท 
 -    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                          ตัง้ไว้           384,480     บาท 

ส าหรับจา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนกังานจ้างทัว่ไป   
จ านวน    6   อตัรา  ในอตัราเดือนละ  5,340  บาท   
ตัง้จ่ายจากรายได้    ปรากฏในด้านบริการชมุชนและสงัคม 
แผนงานการศึกษา     งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัการศึกษา 
 

-    เงนิเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว ตัง้ไว้             263,520       บาท 
 ส าหรับจา่ยเป็นเงินเพิ่มคา่ครองชีพชัว่คราวของ 
พนกังานจ้างทัว่ไป     กองการศกึษา  จ านวน  6    อตัรา  
ตัง้จ่ายจากรายได้    ปรากฏในด้านบริการชมุชนและสงัคม 
แผนงานการศึกษา    งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัการศึกษา 
 

-    ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ                      ตัง้ไว้                  36,000             บาท 
ส าหรับจา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนกังานจ้างตามภารกิจ 

ต าแหนง่ผู้ดแูลเดก็   จ านวน  2  อตัราในสว่นท่ีจ้างเกินจากเงิน
อดุหนนุ 
ตัง้จ่ายจากเงินรายได้      ปรากฏในด้านบริการชมุชนและสงัคม 
แผนงานการศึกษา   งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัการศึกษา  เป็นเงิน       36,000     บาท 
 

     -เงนิเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว   ตัง้ไว้               126,000              บาท 
       ส าหรับจา่ยเป็นเงินเพิ่มคา่ครองชีพชัว่คราวของพนกังาน 
ตามภารกิจต าแหนง่ผู้ดแูลเดก็   จ านวน  2  อตัรา ในสว่นท่ีจ้าง 
เกินจากเงินอดุหนนุ    
ตัง้จ่ายจากเงินรายได้      ปรากฏในด้านบริการชมุชนและสงัคม 
แผนงานการศึกษา   งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัการศึกษา  เป็นเงิน     126,000   บาท 
 

   หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ       ตัง้ไว้         2,481,720    บาท 
ค่าตอบแทน                     ตัง้ไว้    10,000         บาท 
-  เงนิช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล   ตัง้ไว้       -        บาท 

ส าหรับจา่ยเป็นเงินชว่ยเหลือคา่รักษาพยาบาลพนกังาน
เทศบาล  ลกูจ้างประจ า  และครอบครัว    กองการศกึษา              
ตามสิทธิท่ีได้รับตามระเบียบ ฯ 
ตัง้จ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในด้านบริการชมุชนและสงัคม 
แผนงานการศึกษา     งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัการศึกษา 

-  เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร    ตัง้ไว้    10,000          บาท 



ส าหรับจา่ยเป็นเงินชว่ยเหลือคา่การศกึษาบตุรเทศบาล  
ลกูจ้างประจ า  และครอบครัว    กองการศกึษาตามสิทธิท่ีได้รับตาม
ระเบียบ ฯ 
ตัง้จ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในด้านบริการชมุชนและสงัคม 
แผนงานการศึกษา     งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัการศึกษา 

 

-  ค่าตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ ตัง้ไว้         -  บาท 

 ส าหรับจา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏิบตังิานนอกเวลา  
ราชการแก่พนกังานจ้างและลกูจ้างท่ีมาปฏิบตังิานนอกเวลา 
ราชการ  เป็นเงิน   -  บาท 

ตัง้จ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในด้านบริการชมุชนและสงัคม 
แผนงานการศึกษา     งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัการศึกษา 
 

ค่าใช้สอย                      ตัง้ไว้      1,483,800   บาท 
-  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   ตัง้ไว้         62,000       บาท 

               ส าหรับจา่ยเป็นรายจา่ยเพ่ือให้ได้มาซึง่บริการ  
 คา่จ้างเหมาบริการ เชน่ คา่จ้างเหมาแรงงาน  จ้างเหมาสบูสิ่ง
ปฏิกลู  จ้างเหมาด าเนินการอ่ืน ๆ  กองการศกึษา , ศนูย์พฒันาเดก็
เล็กฯ  คา่รับวารสาร คา่เย็บหนงัสือ  เข้าปกหนงัสือ   คา่ธรรมเนียม
ตา่ง ๆ ฯลฯ เป็นเงิน  62,000  บาท   
ตัง้จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชมุชนและสงัคม 
แผนงานการศึกษา  งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัการศึกษา   
 

-  รายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตัง้ไว้        120,000  บาท 
               ส าหรับจา่ยเป็นคา่บ ารุงรักษาหรือซอ่มแซมทรัพย์สิน    
คา่บ ารุงรักษาหรือซอ่มแซมครุภณัฑ์  เชน่ เคร่ืองโทรสาร  เคร่ือง
คอมพิวเตอร์  เคร่ืองปรับอากาศ  และครุภณัฑ์อ่ืน ๆ คา่บ ารุงรักษา
หรือซอ่มแซมสิ่งก่อสร้าง  เชน่  ซอ่มแซมอาคารศนูย์พฒันาเดก็เล็ก
เทศบาลต าบลเมืองคงและซอ่มแซมอ่ืน ๆ เทา่ท่ีจ าเป็น  ท่ีใช้ในการ
ปฏิบตัริาชการของกองการศกึษา  ท่ีช ารุด   
ตัง้จ่ายจากเงินรายได้       ปรากฏในด้านบริการชมุชนและสงัคม 
แผนงานการศึกษา    งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัการศึกษา เป็นเงิน 120,000  บาท 

 

-  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธีิการ  ตัง้ไว้           295,000   บาท 
                ส าหรับตัง้จา่ยในโครงการตา่ง ๆ  จ านวน  7  โครงการ  ดงันี ้   
           - ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจ าปี  2556   
              ส าหรับจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดังานประเพณีลอยกระทง  
เชน่  เงินรางวลัเงินสนบัสนนุการประกวดกระทง  ขบวนแหแ่ละผู้ เข้า
ประกวดนางนพมาศ   คา่ตอบแทน   คา่ตอบแทนพิธีกร  คา่ใช้จา่ย 
 



ในพิธีเปิดและปิด  คา่วสัดุ   อปุกรณ์ตา่ง  ๆ คา่เชา่เคร่ืองเสียง                    
คา่มหรสพ   วงดนตรีและวงดริุยางค์   คา่อาหารและเคร่ืองดื่ม                   
คา่ประดบัตกแตง่รถขบวนแห ่ คา่โฆษณาและคา่ใช้จา่ยอ่ืน ๆ   ท่ี
จ าเป็น โดยถวัจา่ยในวงเงิน   50,000.00  บาท   
 (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี  หนา้ที ่ 143) 
ตัง้จ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในด้านบริการชมุชนและสงัคม 
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  งานศาสนาวฒันธรรมท้องถ่ิน  
 

 - ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานงานประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี 2557   
                   ส าหรับจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดังาน ประเพณีสงกรานต์ 
ประจ าปี  2557  เชน่ คา่วสัดอุปุกรณ์ตา่ง ๆ  คา่เชา่เคร่ืองเสียง  คา่มหรสพ  
เงินรางวลั   ของรางวลั  เงินสนบัสนนุการประกวดขบวนแห ่ และผู้ เข้า
ประกวดนางสงกรานต์  คา่ตอบแทนการแสดง คา่ใช้จา่ยในพิธีสงฆ์  
คา่ใช้จา่ยในพิธีเปิดและปิด  คา่ใช้จา่ยในพิธีรดน า้ขอพร  วงดนตรี                
วงดริุยางค์  คา่อาหารและเคร่ืองดื่ม  คา่จ้างเหมาบริการ   คา่จดัท าตกแตง่
รถขบวนแห ่ โดยถวัจา่ยในวงเงิน  50,000.00  บาท 
 (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี  หนา้ที ่ 144) 
ตัง้จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชมุชนและสงัคม 
แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ    งานศาสนาวฒันธรรมท้องถ่ิน 
 

           - ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา   ประจ าปี 2557   
                ส าหรับจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดังานประเพณีเข้าพรรษา  
ประจ าปี 255 7  เชน่  จ้างเหมาต้นเทียน  คา่ใช้จา่ยในการจดัต้นเทียน  
คา่ใช้จา่ยในพิธีสงฆ์  คา่อาหารและเคร่ืองดื่ม  คา่จ้างเหมาบริการ                
คา่จดัท ารถขบวนแห ่ คา่โฆษณา  คา่ตอบแทน  และคา่ใช้จา่ยอ่ืน ๆ               
ท่ีจ าเป็น  โดยถวัจา่ยในวงเงิน   25,000.00  บาท 

(ปรากฏในแผนพฒันาสามปี  หนา้ที ่ 145) 
ตัง้จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชมุชนและสงัคม 
แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ     งานศาสนาวฒันธรรมท้องถ่ิน 
 

           - ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเดก็แห่งชาติ   ประจ าปี 2557   
                ส าหรับจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดังานวนัเดก็  เชน่  จ้างเหมา
จดัท าอาหาร  คา่อาหารและเคร่ืองดื่ม  คา่จ้างเหมา   คา่โฆษณา  
คา่ตอบแทน  และคา่ใช้จา่ยอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็น  โดยถวัจา่ยในวงเงิน    
30,000.00  บาท 

(ปรากฏในแผนพฒันาสามปี  หนา้ที ่ 92) 
ตัง้จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชมุชนและสงัคม 
แผนงานการศึกษา  งานการศึกษาไม่ก าหนดระดบั 
 
 
 



 

           - ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน  ประจ าปี 2556   
              ส าหรับจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดังานกีฬาประเภทตา่งๆ เชน่
ฟตุซอล วอลเลย์บอล ฯลฯ    เชน่  จ้างเหมาจดัท าสนามกีฬา  , คา่อาหาร
และเคร่ืองดื่ม  คา่จ้างเหมาบริการ  คา่จดัซือ้อปุกรณ์กีฬา  , คา่ตอบแทน  
และคา่ใช้จา่ยอ่ืน ๆ  ท่ีจ าเป็น  โดยถวัจา่ยในวงเงิน   100,000.00  บาท 

(ปรากฏในแผนพฒันาสามปี  หนา้ที ่ 149) 
ตัง้จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชมุชนและสงัคม 
แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ     งานงานกีฬาและนนัทนาการ 
 

           - ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ (กีฬาเทศบาล-อบต.)ประจ าปี 2556   
                ส าหรับจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดังานกีฬาประเภทตา่งๆ เชน่
ฟตุซอล วอลเลย์บอล ฯลฯ    เชน่  จ้างเหมาจดัท าสนามกีฬา  , คา่อาหาร
และเคร่ืองดื่ม  คา่จ้างเหมาบริการ  คา่จดัซือ้อปุกรณ์กีฬา  , คา่ตอบแทน  
และคา่ใช้จา่ยอ่ืน ๆ  ท่ีจ าเป็น  โดยถวัจา่ยในวงเงิน  20,000.00  บาท 

(ปรากฏในแผนพฒันาสามปี  หนา้ที ่ 150) 
ตัง้จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชมุชนและสงัคม 
แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ     งานงานกีฬาและนนัทนาการ 
 

- ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ (กีฬาเทศบาล)ประจ าปี 2557   
                ส าหรับจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดังานกีฬาประเภทตา่งๆ เชน่
ฟตุซอล วอลเลย์บอล ฯลฯ เชน่  จ้างเหมาจดัท าสนามกีฬา  , คา่อาหาร
และเคร่ืองดื่ม  คา่จ้างเหมาบริการ  คา่จดัซือ้อปุกรณ์กีฬา  , คา่ตอบแทน  
และคา่ใช้จา่ยอ่ืน ๆ  ท่ีจ าเป็น  โดยถวัจา่ยในวงเงิน  20,000.00  บาท 

(ปรากฏในแผนพฒันาสามปี  หนา้ที ่ 148) 
ตัง้จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชมุชนและสงัคม 
แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ     งานงานกีฬาและนนัทนาการ 

 

-  รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะ 
   รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ      ตัง้ไว้    10,000     บาท 
-  รายจ่ายเป็นค่าเดนิทางไปราชการ                        ตัง้ไว้    10,000 บาท 
ส าหรับจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการใน

ราชอาณาจกัร  เป็นคา่เบีย้เลีย้งเดนิทาง  คา่พาหนะเดนิทาง  และคา่
เชา่ท่ีพกัในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรของพนกังาน
เทศบาล  พนกังานจ้าง  กองการศกึษา , โรงเรียนอนบุาลเทศบาล
ต าบลเมืองคง  ตามสิทธิ ตามระเบียบฯ    
ตัง้จ่ายจากเงินอดุหนนุทัว่ไป       ปรากฏในด้านบริการชมุชนและสงัคม 
แผนงานการศึกษา  งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา  
 
 
 
 



- รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะ 
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา) ตัง้ไว้  996,800   บาท 

    -  ประเภทค่าอาหารกลางวัน     ตัง้ไว้  285,600        บาท 

               เพ่ือจา่ยเป็นคา่จ้างเหมาบริการจดัท าอาหารกลางวนั   
อาหารวา่ง  ให้แก่เดก็นกัเรียนศนูย์พฒันาเดก็เล็กเทศบาลต าบล
เมืองคง  จ านวน  51  คน ๆ ละ 20  บาท/ วนั  จ านวน  280  วนั 
ตัง้จา่ยตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ดว่นมาก ท่ี  มท 0808.2/
ว 2550  ลว. 21  ม.ิย.  56  (ข้อท่ี  2.4 ) 

(ปรากฏในแผนพฒันาสามปี  หนา้ที ่ 90) 
ตัง้จ่ายจากเงินอดุหนนุทัว่ไป  ปรากฏในด้านบริการชมุชนและสงัคม 
แผนงานการศึกษา  งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัการศึกษา  

 

-  ประเภทค่าอาหารกลางวัน      ตัง้ไว้  600,000       บาท 

               เพ่ือจา่ยเป็นคา่จ้างเหมาบริการจดัท าอาหารกลางวนั  
อาหารวา่ง  ให้แก่เดก็นกัเรียนโรงเรียนอนบุาลเทศบาล                
ต าบล เมืองคง  จ านวน 150  คน ๆ ละ 20 บาท/วนั จ านวน                  
200  วนั  ตัง้จา่ยตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ดว่น มาก                 
ท่ี  มท 0808.2/ว 2550  ลว. 21  ม.ิย.  56 (ข้อท่ี  2.2 ) 

(ปรากฏในแผนพฒันาสามปี  หนา้ที ่ 94) 
ตัง้จ่ายจากเงินอดุหนนุทัว่ไป  ปรากฏในด้านบริการชมุชนและสงัคม 
แผนงานการศึกษา  งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 
   

-คา่ใช้จา่ยในการปรับปรุงหลกัสตูรสถานศกึษา  ร.ร.อปท. ตัง้ไว้         20,000      บาท  
ตัง้จา่ยตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ดว่นมาก ท่ี  มท 0808.2/                                                                                     
ว 2550  ลว. 21  ม.ิย.  56 (ข้อท่ี  5.1 ) 
ตัง้จ่ายจากเงินอดุหนนุทัว่ไป  ปรากฏในด้านบริการชมุชนและสงัคม 
แผนงานการศึกษา  งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัการศึกษา  

 

-คา่ใช้จา่ยอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ Wireless Fidelity : ADSL ตัง้ไว้              7,200       บาท 
ตัง้จา่ยตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ดว่นมาก                                                                                        

ท่ี มท 0808.2/ ว 2550  ลว. 21  ม.ิย.  56 (ข้อท่ี  5.2(2)) 
ตัง้จ่ายจากเงินอดุหนนุทัว่ไป  ปรากฏในด้านบริการชมุชนและสงัคม 
แผนงานการศึกษา  งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัการศึกษา  

 

-คา่ใช้จา่ยในการพฒันาครูโรงเรียน อปท. คนละ  3,000  บาท ตัง้ไว้              9,000       บาท 
ตัง้จา่ยตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ดว่นมาก ท่ี  มท  

0808.2/ ว 2550  ลว. 21  ม.ิย. 56 (ข้อท่ี  5.3 ) 
ตัง้จ่ายจากเงินอดุหนนุทัว่ไป  ปรากฏในด้านบริการชมุชนและสงัคม 
แผนงานการศึกษา  งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัการศึกษา  
 
 

 



 
 

-คา่ใช้จา่ยในการพฒันาครูผู้ดแูลเดก็ ฯ คนละ  2,000  บาท ตัง้ไว้                  10,000       บาท 
ตัง้จา่ยตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ดว่นมาก ท่ี  มท  

0808.2/ว 2880  ลว. 21  ม.ิย. 56  (ข้อท่ี  5.4 ) 
ตัง้จ่ายจากเงินอดุหนนุทัว่ไป  ปรากฏในด้านบริการชมุชนและสงัคม 
แผนงานการศึกษา  งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัการศึกษา 
  

-คา่ใช้จา่ยในการพฒันาแหลง่เรียนรู้ของโรงเรียน  ตัง้ไว้                  50,000       บาท 
ตัง้จา่ยตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ดว่นมาก ท่ี  มท  

0808.2/ว2550  ลว. 21  ม.ิย. 56  (ข้อท่ี  5.7 ) 
ตัง้จ่ายจากเงินอดุหนนุทัว่ไป  ปรากฏในด้านบริการชมุชนและสงัคม 
แผนงานการศึกษา  งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัการศึกษา 
  

-คา่ใช้จา่ยในการรณรงค์ป้องกนัยาเสพตดิในสถานศกึษา  ตัง้ไว้                  15,000       บาท 
ตัง้จา่ยตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ดว่นมาก  ท่ี  มท  

0808.2/ว 2550  ลว. 21  ม.ิย. 56  (ข้อท่ี  5.8 (1) ) 
ตัง้จ่ายจากเงินอดุหนนุทัว่ไป  ปรากฏในด้านบริการชมุชนและสงัคม 
แผนงานการศึกษา  งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัการศึกษา  

   

 ค่าวัสดุ        ตัง้ไว้          987,920 บาท 
 -  วัสดุงานบ้านงานครัว  จ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ตัง้ไว้         512,459      บาท 

              ส าหรับจา่ยเป็นคา่อาหารเสริม(นม) ของโรงเรียนวนัครู 2502
ตัง้จา่ยตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่น มาก ท่ี มท 08 08.2/ว
2550 ลว. 21 ม.ิย. 56 (จดัสรรให้ส านกังานคณะกรรมการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน(สพฐ.) ) จ านวน  260  วนั  อตัราคนละ  7  บาท เดก็อนบุาล 
และ ป.1-ป. 6 (ข้อ 1.1) 

(ปรากฏในแผนพฒันาสามปี  หนา้ที ่ 93) 
ตัง้จ่ายจ่ายจากเงินอดุหนนุทัว่ไป     ปรากฏในด้านบริการชมุชนและสงัคม 
แผนงานการศึกษา   งานระดบัก่อนวยัเรียน และประถมศึกษา 
 

         -  วัสดุงานบ้านงานครัว  จ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ตัง้ไว้            108,671     บาท    
              ส าหรับจา่ยเป็นคา่อาหารเสริม(นม) ของศนูย์พฒันาเดก็เล็ก
เทศบาลต าบลเมืองคง ตัง้จา่ยตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  
กระทรวงมหาดไทย  ดว่นมาก  ท่ี  มท 0808.3/ว2550  ลว. 21  ม.ิย. 56 
(จดัสรรให้ศนูย์พฒันาเดก็เล็ก  จ านวน  280  วนั) (ข้อ 1.3) 

(ปรากฏในแผนพฒันาสามปี  หนา้ที ่ 90) 
ตัง้จ่ายจ่ายจากเงินอดุหนนุทัว่ไป     ปรากฏในด้านบริการชมุชนและสงัคม 
แผนงานการศึกษา   งานระดบัก่อนวยัเรียน และประถมศึกษา 
 
 
 
 



-  วัสดุงานบ้านงานครัว  จ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ตัง้ไว้            296,790      บาท    
              ส าหรับจา่ยเป็นคา่อาหารเสริม(นม) ของโรงเรียนอนบุาล
เทศบาลต าบลเมืองคง ตัง้จา่ยตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  
กระทรวงมหาดไทย  ดว่น มาก ท่ี  มท 0808.2/ว2550  ลว. 21  ม.ิย. 56 
(จดัสรรให้โรงเรียนสงักดั อปท. 260 วนั )(ข้อ 1.2) 

(ปรากฏในแผนพฒันาสามปี  หนา้ที ่ 94) 
ตัง้จ่ายจ่ายจากเงินอดุหนนุทัว่ไป     ปรากฏในด้านบริการชมุชนและสงัคม 
แผนงานการศึกษา   งานระดบัก่อนวยัเรียน และประถมศึกษา 

 

-  วัสดุส านักงาน     ตัง้ไว้              20,000           บาท 
  ส าหรับจา่ยเป็นคา่วสัดสุ านกังานและอปุกรณ์  เคร่ือง

เขียนแบบพิมพ์  ใช้ในส านกังาน  เชน่  เชน่ กระดาษ หมกึ ดนิสอ 
ปากกา ไม้บรรทดั ยางลบ กระดาษไข แฟ้ม ลวดเย็บกระดาษ 
หนงัสือ วารสาร  ฯลฯ  ของกองการศกึษา   
ตัง้จ่ายจากเงินรายได้      ปรากฏในด้านบริการชมุชนและสงัคม 
แผนงานการศึกษา    งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัการศึกษา 

 

-  วัสดุคอมพวิเตอร์     ตัง้ไว้      20,000   บาท 

 เพ่ือจา่ยเป็นคา่ซือ้วสัดท่ีุใช้กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เชน่ 
แผน่หรือจานบนัทกึข้อมลู เทปบนัทกึข้อมลู หวัพิมพ์หรือแถบพิมพ์ 
ตลบัผงหมกึ กระดาษตอ่เน่ือง แผน่กรองแสง สายเคเบลิ Light Pen 
ฯลฯ  ส าหรับจา่ยเป็นคา่วสัดคุอมพิวเตอร์  เชน่  หมกึคอมพิวเตอร์
ส าหรับคอมพิวเตอร์  ฯลฯ ของกองการศกึษา   
ตัง้จ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในด้านบริการชมุชนและสงัคม 
แผนงานการศึกษา    งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัการศึกษา 

 

-  วัสดุงานบ้านงานครัว     ตัง้ไว้       20,000  บาท 

ส าหรับจา่ยเป็นคา่วสัดงุานบ้านงานครัว เชน่                           
ไม้กวาด  ผงซกัฟอก  แปรง  น า้ยา  ดบักลิ่น น า้ยาล้างจาน  น า้ยา
ถพืูน้  น า้ยาเช็ดกระจก  แก้วน า้ ชดุกาแฟ  จาน  ของกองการศกึษา    
ตัง้จ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในด้านบริการชมุชนและสงัคม 
แผนงานการศึกษา     งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัการศึกษา 
 

 -  ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียน    ตัง้ไว้      10,000          บาท 

 ส าหรับจา่ยเป็นคา่วสัดอุปุกรณ์การเรียน ของศนูย์พฒันา  
เดก็เล็กเทศบาลต าบลเมืองคง   
   ตัง้จ่ายจากเงินอดุหนนุทัว่ไป    ปรากฏในด้านบริการชมุชนและสงัคม 
   แผนงานการศึกษา  งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 

 
 
 
 
 
 



 

          หมวดค่าสาธารณูปโภค    ตัง้ไว้     40,000   บาท 
-  ค่าน า้ประปา      ตัง้ไว้                 38,000          บาท 

          ส าหรับจา่ยเป็นคา่น า้ประปาของศนูย์พฒันาเดก็เลก็                 
เทศบาลต าบลเมืองคงและโรงเรียนอนบุาลเทศบาลต าบลเมืองคง 
ตัง้จ่ายจากรายได้   ปรากฏในด้านบริการชมุชนและสงัคม 
แผนงานการศึกษา      งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 

 

-  ค่าไปรษณีย์โทรเลข     ตัง้ไว้      2,000 บาท  
 ส าหรับจา่ยเป็นคา่ไปรษณีย์โทรเลข คา่ธนาณตั ิและดวงตา  
ไปรษณีย์ยากร และคา่โทรเลขในการตดิตอ่ราชการกองการศกึษา                                                                         
เทศบาลต าบลเมืองคง 
ตัง้จ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในด้านบริหารงานทัว่ไป 
แผนงานการศึกษา    งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัการศึกษา 
        

หมวดเงนิอุดหนุน     ตัง้ไว้           1,036,000        บาท 
-  เงนิอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน   ตัง้ไว้             1,036,000         บาท 

              ส าหรับจา่ยเป็นเงินอดุหนนุให้กบัโรงเรียนวนัครู  2502  
เป็นเงินคา่อาหารตัง้จา่ยตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ดว่น มาก  
ท่ี มท 0808.2/ว 2550  ลว. 21  ม.ิย. 56 (ข้อ 2.1) 

(ปรากฏในแผนพฒันาสามปี  หนา้ที ่ 92) 
ต้ังจ่ายจากเงนิอุดหนุนท่ัวไป     ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป  
แผนงานการศึกษา     งานการศึกษาไม่ก าหนดระดับ 
 

 
 

**   **   **   **   **   **   **   **   **   **   **   ** 

 
 
 
 


