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เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

เทศบาลตาบลเมืองคง
อาเภอคง จังหวัดนครราชสี มา

สารบัญ
หน้ าที่
ส่ วนที่ 1 คาแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ าย
1
ส่ วนที่ 2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ ายประจาปี
ส่ วนที่ 3 รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ าย
- งบประมาณรายรับทัว่ ไป
รายจ่ ายตามแผนงาน
- แผนงานการบริหารงานทัว่ ไป
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน
- แผนงานการศึกษา
- แผนงานสาธารณสุ ข
- แผนงานสั งคมสงเคราะห์
- แผนงานเคหะและชุ มชน
- แผนงานสร้ างความเข้ มแข็งของชุ มชน
- แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
- แผนงานงบกลาง
รายละเอียดรายจ่ ายจาแนกตามหน่ วยงาน
- งบกลาง
- สานักปลัดเทศบาล
- กองคลัง
- กองช่ าง
- กองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้ อม
- กองการศึกษา
- ( ภาคผนวก )
รายงานการประชุ มสภาเทศบาลตาบลเมืองคง
ประมาณการและแบบแปลนก่อสร้ างตามหน่ วยงาน
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ส่วนที่ 1
คาแถลงประกอบงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ

เทศบาลตาบลเมืองคง
อาเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลเมืองคง
บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารเทศบาลตาบลเมืองคงจะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีต่อสภาเทศบาลตาบลเมืองคงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตาบลเมืองคงจึงขอ
แถลงให้ท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายในการดาเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เทศบาลตาบลเมืองคง
มีสถานะการเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น
23,830,799.73 บาท
1.1.2 เงินสะสม
19,206,914.07 บาท
1.1.3 ทุนสารองเงินสะสม
6,222,081.49 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย
จานวน - โครงการ โครงการรวม
บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จานวน - บาท
โครงการรวม
บาท
1.1.6 เงินกู้คงค้าง 8,049,296.10 บาท
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2556
(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 29,102,402.10 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร
784,952.52 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
312,017.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
1,854,697.19 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ - บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
808,126.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน - บาท
หมวดภาษีจดั สรร
14,723,901.39 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป
10,618,708.00 บาท
(
2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
3,381,602.00 บาท

(

3) รายจ่ายจริง จานวน 25,704,246.59 บาท ประกอบด้วย
งบกลาง
3,698,295.76 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง)
9,744,930.00 บาท
งบดาเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
หมวดค่าสาธารณูปโภค)
7,500,352.83 บาท
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)
3,990,468.00 บาท
งบรายจ่ายอืน่ (หมวดรายจ่ายอื่น)
- บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
770,200.00 บาท
(
4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 3,381,602.00 บาท
(
5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่ 1,217,400.00 บาท

คาแถลงงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ 2558
2.1 รายรับ
รายรับ
รายได้จัดเก็บ
หมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
รวมรายได้จัดเก็บ

รายรับจริง
ปี 2556

ประมาณการ
ปี 2557

ประมาณการ
ปี 2558

784,952.52
312,017.00
1,854,697.19
808,126.00
3,759,792.71

1,042,500.00
411,500.00
2,326,000.00
200,000.00
3,980,000.00

1,042,500.00
411,500.00
2,326,000.00
200,000.00
3,980,000.00

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้
โดยระบุวัตถุประสงค์
รวม

14,723,901.39 14,020,000.00 14,020,000.00
14,723,901.39 14,020,000.00 14,020,000.00
10,618,708.00 12,000,000.00 13,000,000.00
10,618,708.00 12,000,000.00 13,000,000.00
3,381,602.00
3,381,602.00
32,484,004.10 30,000,000.00 31,000,000.00

2.2 รายจ่ายตามงบรายจ่าย
งบ

รายจ่ายจริง
ปี 2556

ประมาณการรายจ่าย
ปี 2557

ประมาณการรายจ่าย
ปี 2558

3,698,295.76
9,744,930.00

3,324,270.00
11,158,790.00

3,189,870.00
13,342,040.00

7,500,352.83

9,568,820.00

9,246,990.00

3,990,468.00

4,599,620.00

3,576,100.00

770,200.00
25,704,246.59
3,381,602.00

1,086,000.00
29,737,500.00
-

1,645,000.00
31,000,000.00
-

3,381,602.00

-

-

รวม 29,085,848.59

29,737,500.00

31,000,000.00

จ่ายจากงบประมาณ
งบกลาง
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง
ประจา และค่าจ้างชั่วคราว)
งบดาเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้
สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
รวมจ่ายจากงบประมาณ
งบรายจ่ายที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุ
วัตถุประสงค์
รวมงบรายจ่ายที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดย
ระบุวัตถุประสงค์

2.3 รายละเอียดประเภทรายจ่ายประเภทเงินเดือนประโยชน์ตอบแทนอื่นและเงินค่าจ้าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- เงินเดือน จานวน
4,269,200
- ค่าจ้างประจา
จานวน
698,040
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ
จานวน
865,200
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป
จานวน 4,428,000
- ค่าเช่าบ้าน
จานวน
125,400
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
191,305
- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ จานวน 30,000
บาท
- เงินสมทบกองทุน กบท.
จานวน
360,000
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
จานวน
278,400
- เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบานาญ
จานวน
25,500
รวม
จานวน 11,271,045
หมายเหตุ คิดเป็นร้อยละ 36.36 ของงบประมาณรายจ่ายประจาปี

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ส่วนที่ 2
เทศบัญญัติเทศบาลตาบลเมืองคง

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ

เทศบาลตาบลเมืองคง
อาเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ 2558
ของเทศบาลตาบลเมืองคง
อาเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
------------หลักการ
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
ยอดรวม
31,000,000
1.รายจ่ายทั่วไป
ยอดรวม
31,000,000
แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้
ก. ด้านบริหารทั่วไป
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
ยอดรวม
8,093,660
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ยอดรวม
1,272,600
ข. ด้านบริการชุมชนและสังคม
1. แผนงานการศึกษา
ยอดรวม
10,101,560
2. แผนงานสาธารณสุข
ยอดรวม
3,279,020
3. แผนงานสังคมสงเคราะห์
ยอดรวม
102,525
4. แผนงานเคหะและชุมชน
ยอดรวม
4,440,765
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ยอดรวม
80,000
6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
ยอดรวม
440,000
และนันทนาการ
ค. ด้านการเศรษฐกิจ
1. แผนงานการเกษตร
ยอดรวม
2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ยอดรวม
3. แผนงานการพาณิชย์
ยอดรวม
ง. ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
ยอดรวม
3,189,870
2. รายจ่ายเฉพาะการประปา
ยอดรวม
ก. ด้านเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย์
ยอดรวม
ข. ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
ยอดรวม
-

บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

เหตุผล
เพื่อใช้ในการดาเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาเทศบาล
ตาบลเมืองคง ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อสมาชิกสภาเทศบาลพิจารณาเห็นชอบ

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลเมืองคง
อาเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบ

งาน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานบริหารทั่วไป(00111)

งาน(00112)

งานบริหารงานคลัง(00113)

รวม

1,134,240
2,208,120

-

1,057,800

1,134,240
3,265,920

1,702,500
687,000
505,000
380,000

-

90,000
105,000
90,000
95,000

1,792,500
792,000
595,000
475,000

-

-

39,000
-

39,000
-

-

-

-

-

-

-

-

-

6,616,860

-

1,476,800

8,093,660

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลเมืองคง
อาเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ด้านบริหารงานทั่วไป
งบ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน(00121)

962,600

งาน(00122)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย(00123)

รวม

957,600

-

-

957,600

5,000
-

-

60,000
80,000
170,000

5,000
60,000
80,000
170,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

310,000

1,272,600

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลเมืองคง
อาเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ด้านบริการชุมชนและสังคม
งบ

งาน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา(00211)

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา(00212)

งานศึกษาไม่กาหนดระดับ
(00214)

รวม

3,949,200

-

-

3,949,200

10,000
1,132,000
60,000
2,000

610,000
1,020,360
48,000

50,000
-

10,000
1,792,000
1,080,360
50,000

120,000
1,700,000

-

-

120,000
1,700,000

-

-

-

-

-

-

1,400,000
1,450,000

1,400,000
10,101,560

6,973,200

1,678,360

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลเมืองคง
อาเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ด้านบริการชุมชนและสังคม
งบ

งาน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข(00221)

99,000

งานบริการสาธารณสุขและ
สาธารณสุขอื่น(00223)

งานศูนย์บริการสาธารณสุข
(00224)

รวม

30,000

2,119,120

-

2,149,120

24,000
10,000
35,000
-

280,000
412,000
240,000

-

24,000
290,000
447,000
240,000

-

13,900
-

-

13,900
-

-

-

-

-

-

115,000

-

115,000
3,279,020

3,180,020

-

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลเมืองคง
อาเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ด้านบริการชุมชนและสังคม
งบ

งาน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์(00232)

งาน(00231)

-

งาน(00233)

รวม

-

-

-

-

-

102,525
-

-

102,525
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

102,525

-

102,525

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลเมืองคง
อาเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน(00241)

งาน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานไฟฟ้าถนน
(00242)

งานสวนสาธารณะ
(00243)

งานกาจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

รวม

1,885,960

-

-

-

1,885,960

46,605
250,000
55,000
-

450,000
-

50,000
-

-

46,605
250,000
555,000
-

-

1,703,200

-

-

1,703,200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,237,565

2,153,200

50,000

-

4,440,765

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลเมืองคง
อาเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ด้านบริการชุมชนและสังคม
งบ

งาน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน(00252)

งาน(00251)

-

งาน(00253)

รวม

-

-

-

-

-

80,000
-

-

80,000
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80,000

-

80,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลเมืองคง
อาเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ด้านบริการชุมชนและสังคม
งบ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
(00261)

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

40,000

งานกีฬาและนันทนาการ
(00262)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
(00263)

รวม

-

-

-

-

40,000
-

130,000
-

140,000
-

310,000
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

130,000

-

130,000

260,000

140,000

440,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลเมืองคง
อาเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ด้านการดาเนินงานอื่น
งบ
งบกลาง
งบกลาง
บาเหน็จ/บานาญ
รวม

งบกลาง
งาน

งานงบกลาง(00411)
2,804,370
385,500
3,189,870

งาน…………………

งาน…………………
-

-

รวม
-

-

2,804,370
385,500
3,189,870

เทศบัญญัติเทศบาลตาบล
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ของเทศบาลตาบลเมืองคง
อาเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
------------------- -----โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.255ค อาศัยอานาจตามความใน
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติ
งบประมาณเทศบาลตาบลเมืองคงขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตาบลเมืองคง และโดยอนุมัติของผู้ว่า
ราชการจังหวัดนครราชสีมา ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. เทศบัญญัตินี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
ข้อ 2. เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ให้ตั้งจ่ายเป็นจานวน รวม
ทั้งสิ้น 31,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป (ตั้งไว้ 31,000,000 บาท)
ก. ด้านบริหารทั่วไป
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
ยอดรวม
8,093,660
บาท
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ยอดรวม
1,272,600
บาท
ข. ด้านบริการชุมชนและสังคม
1. แผนงานการศึกษา
ยอดรวม
10,101,560
บาท
2. แผนงานสาธารณสุข
ยอดรวม
3,279,020
บาท
3. แผนงานสังคมสงเคราะห์
ยอดรวม
102,525
บาท
4. แผนงานเคหะและชุมชน
ยอดรวม
4,440,765
บาท
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ยอดรวม
80,000
บาท
6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
ยอดรวม
440,000
บาท
และนันทนาการ
ค. ด้านการเศรษฐกิจ
1. แผนงานการเกษตร
ยอดรวม
บาท
2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ยอดรวม
บาท
3. แผนงานการพาณิชย์
ยอดรวม
บาท
ง
. ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
ยอดรวม
3,189,870
บาท

ทั้งนี้ตามรายละเอียดปรากฏในส่วนที่ 3
ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา (ตั้งไว้
บาท)
ก. ด้านการเศรษฐกิจ
1. แผนงานการพาณิชย์
ยอดรวม
บาท
ข. ด้านการดาเนินงานอื่น
1. แผนงานงบกลาง
ยอดรวม
บาท
ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหาร ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้อนุมัติให้เป็นไป
ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตาบลเมืองคง
ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรี มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่

เดือน

สิงหาคม พ.ศ. 2557

( นายนิกร ศิริอุดม )
ปลัดเทศบาลตาบลเมืองคง ปฏิบตั หิ น้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลเมืองคง

อนุมัต/ิ เห็นชอบ

( นายอานวย ปองนาน )
นายอาเภอคง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

ส่วนที่ 3
รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
(งบประมาณรายจ่ายทั่วไป)

ของ

เทศบาลตาบลเมืองคง
อาเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
- ประมาณการรายรับ
- รายจ่ายตามแผนงาน
- รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เทศบาลตาบลเมืองคง
อาเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ประมาณการรายรับ ( งบประมาณรายจ่ายทั่วไป )
จานวน 31,000,000
รายได้จัดเก็บเอง
ก. หมวดภาษีอากร รวม
จานวน
1,042,500
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
จานวน
760,000
คาชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
2. ภาษีบารุงท้องที่
จานวน
5,000
คาชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
3. ภาษีป้าย
จานวน
200,000
คาชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
3. อากรฆ่าสัตว์
จานวน
77,500
คาชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
ข. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต รวม
จานวน
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมการฆ่าสัตว์และจาหน่ายเนื้อสัตว์ จานวน
- ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ จานวน 112,000 บาท
- ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ จานวน 25,000 บาท
คาชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวใบอนุญาตขายสุรา
จานวน
คาชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
3. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน
จานวน
คาชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
4. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
จานวน
คาชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
5. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย
จานวน
คาชี้แจง ประมาณการไว้เพิ่มขึ้น คาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น
6. ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรอง
สถานที่จาหน่ายหรือสะสมอาหาร
จานวน
คาชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
7. ค่าธรรมเนียมปิดโปรยแผ่นประกาศโฆษณาฯ
รักษาความสงบของบ้านเมือง
จานวน
คาชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

411,500
137,000

บาท
บาท

500

บาท

500

บาท

10,000

บาท

155,000

บาท

500

บาท

500

บาท

8. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร
คาชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
9. ค่าปรับผู้กระทาความผิดกฎหมายจราจรทางบก
คาชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
10. ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายเทศบัญญัติ
คาชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
11. ค่าปรับการผิดสัญญา
คาชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
12. ค่าใบอนุญาตดาเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
คาชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
13. ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายหรือสะสมอาหาร
คาชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
14. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
คาชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
15. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาและใช้เครื่องขยายเสียง
คาชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
16. ค่าใบอนุญาตอื่นๆ
คาชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
ค. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
รวม
1. ค่าเช่าที่ดิน
2.1 ค่าเช่าที่จอดรถโดยสา
คาชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
2. ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่
2.1 ค่าเช่าที่ตั้งวางของขายในตลาด
คาชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
3. ค่าดอกเบี้ย
3.1 ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
คาชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
3.2 ดอกเบี้ย ก.ส.ท.
คาชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา

จานวน

2,000

บาท

จานวน

80,000

บาท

จานวน

500

บาท

จานวน

5,500

บาท

จานวน

4,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

จานวน

1,000

บาท

จานวน

3,000

บาท

จานวน

6,500

บาท

จานวน
จานวน

จานวน

จานวน
จานวน

2,326,000 บาท
16,000

บาท

2,000,000 บาท

300,000

บาท

10,000 บาท

ง. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
รวม
1. ค่าขายแบบแปลน
คาชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
2. ค่าจาหน่ายแบบพิมพ์และคาร้อง
คาชี้แจง ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา
3. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
คาชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
หมวดภาษีจัดสรร
รวม
จานวน
1. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน
คาชี้แจง ตั้งรับไว้เพื่อรอการจัดสรร
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
2.1 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนฯ
คาชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
2.2 ภาษีมูลค่าเพิ่มจัดเก็บตามประมวลรัษฎากร
คาชี้แจง ไม่ได้ตั้งรับ
2.3 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9
คาชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ
คาชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
4. ภาษีสุรา
คาชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
5. ภาษีสรรพสามิต
คาชี้แจง ประมาณการไว้ลดลงใกล้เคียงกับสถิติที่ได้จัดเก็บ
6. ค่าภาคหลวงแร่
คาชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
7. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
คาชี้แจง ประมาณการไว้เพิ่มขึ้น คาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น
8. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน
คาชี้แจงประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้
1. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวม
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไปดาเนินการตามอานาจหน้าที่
และภารกิจถ่ายโอนเลือกทา
จานวน
คาชี้แจง ประมาณการไว้เพิ่มขึ้นใกล้เคียงกับสถิติที่รับการจัดสรร

จานวน
จานวน

200,000 บาท
30,000 บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

150,000

บาท

จานวน

14,020,000 บาท
50,000 บาท

จานวน

11,100,000 บาท

จานวน

0 บาท

จานวน

1,000,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

500,000 บาท

จานวน

850,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

จานวน

400,000 บาท

จานวน

13,000,000 บาท
13,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ ายทั่วไป ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
เทศบาลตาบลเมืองคง
อาเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
...............................................................................................................................

รายจ่ ายจาแนกตามแผนงาน
ด้ าน บริหารงานทั่วไป
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
เงินเดือนและ
ค่าจ้ างประจา

1. งานบริ หารทัว่ ไป
2. งานบริ หารงานคลัง

งาน

รวม

ค่าจ้ างชัว่ คราว

ค่าตอบแทน
ใช้ สอยและวัสดุ

ค่า
สาธารณูปโภค

เงินอุดหนุน

3,151,745

216,000

3,422,100

380,000

799,800

108,000

285,000

3,951,545

324,000

3,707,100

รวม

หน่วยงาน
เจ้ าของ
งบประมาณ

รหัส
บัญชี

538,500

7,708,345

สานักปลัด

00111

-

76,000

1,356,800

กองคลัง

00113

-

614,500

9,065,145

รายจ่ายอื่น

ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน
และสิง่ ก่อสร้ าง

-

-

88,000

-

468,000

-

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ ายทั่วไป ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
เทศบาลตาบลเมืองคง
อาเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
...............................................................................................................................

รายจ่ ายจาแนกตามแผนงาน
ด้ าน บริหารงานทั่วไป
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
เงินเดือนและ
ค่าจ้ างประจา

ค่าจ้ างชัว่ คราว

ค่าตอบแทน
ใช้ สอยและวัสดุ

ค่า
สาธารณูปโภค

เงินอุดหนุน

1. งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน

398,785

540,000

5,000

-

2. งานป้องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน
และระงับอัคคีภยั

-

-

140,000

รวม

398,785

540,000

145,000

งาน

รวม

หน่วยงาน
เจ้ าของ
งบประมาณ

รหัส
บัญชี

150,000

1,093,785

สานักปลัด ฯ

00121

-

-

310,000

สานักปลัด ฯ

00123

-

150,000

1,403,785

รายจ่ายอื่น

ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน
และสิง่ ก่อสร้ าง

-

-

170,000

-

170,000

-

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ ายทั่วไป ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
เทศบาลตาบลเมืองคง
อาเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
...............................................................................................................................

รายจ่ ายจาแนกตามแผนงาน
ด้ าน บริการชุมชนและสังคม
แผนงาน การศึกษา
เงินเดือนและ
ค่าจ้ างประจา

ค่าจ้ างชัว่ คราว

ค่าตอบแทน
ใช้ สอยและวัสดุ

ค่า
สาธารณูปโภค

เงินอุดหนุน

1. งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

1,075,780

810,000

648,800

2,000

2. งานระดับก่อนวัยเรี ยนและ
ประถมศึกษา

-

-

1,537,920

38,000

3. งานศึกษาไม่กาหนดระดับ

-

-

30,000

-

1,036,000

-

รวม

1,075,780

810,000

2,216,720

40,000

1,036,000

-

งาน

หน่วยงาน
เจ้ าของ
งบประมาณ

รายจ่ายอื่น

ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน
และสิง่ ก่อสร้ าง

รวม

-

-

-

2,536,580

กอง
การศึกษา

00211

-

-

1,575,920

กอง
การศึกษา

00212

1,066,000

กอง
การศึกษา

00214

-

-

5,178,500

รหัส
บัญชี

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ ายทั่วไป ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
เทศบาลตาบลเมืองคง
อาเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
...............................................................................................................................

รายจ่ ายจาแนกตามแผนงาน
ด้ าน บริการชุมชนและสังคม
แผนงาน สาธารณสุข
เงินเดือนและ
ค่าจ้ างประจา

1. งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข
2. งานบริ การสาธารณสุขและ
สาธารณสุขอื่น

งาน

รายจ่ายอื่น

ค่าครุภณ
ั ฑ์
ที่ดินและ
สิง่ ก่อสร้ าง

รวม

-

-

-

128,600

กอง
สาธารณสุข ฯ

00221

50,000

-

-

3,141,120

กอง
สาธารณสุข ฯ

00223

-

-

-

กอง
สาธารณสุข ฯ

00224

-

-

3,269,720

ค่าจ้ างชัว่ คราว

ค่าตอบแทน
ใช้ สอยและวัสดุ

ค่า
สาธารณูปโภค

เงินอุดหนุน

63,600

-

65,000

-

165,120

1,944,000

622,000

360,000

หน่วยงาน
เจ้ าของ
งบประมาณ

รหัส
บัญชี

3. งานศูนย์บริ การสาธารณสุข

-

-

-

-

รวม

228,720

1,944,000

687,000

360,000

50,000

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ ายทั่วไป ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
เทศบาลตาบลเมืองคง
อาเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
...............................................................................................................................

รายจ่ ายจาแนกตามแผนงาน
ด้ าน บริการชุมชนและสังคม
แผนงาน สังคมสงเคราะห์

งาน

1. งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์

รวม

เงินเดือนและ
ค่าจ้ างประจา

รายจ่ายอื่น

ค่าครุภณ
ั ฑ์
ที่ดินและ
สิง่ ก่อสร้ าง

-

-

-

-

ค่าจ้ างชัว่ คราว

ค่าตอบแทน
ใช้ สอยและวัสดุ

ค่า
สาธารณูปโภค

เงินอุดหนุน

-

-

270,000

-

-

-

270,000

-

รวม

หน่วยงาน
เจ้ าของ
งบประมาณ

รหัส
บัญชี

-

270,000

สานักปลัด ฯ

00232

-

270,000

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ ายทั่วไป ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
เทศบาลตาบลเมืองคง
อาเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
...............................................................................................................................

รายจ่ ายจาแนกตามแผนงาน
ด้ าน บริการชุมชนและสังคม
แผนงาน เคหะและชุมชน

รวม

หน่วยงาน
เจ้ าของ
งบประมาณ

รหัส
บัญชี

-

2,215,960

กองช่าง

00241

-

3,835,120

4,285,120

กองช่าง

00242

-

-

-

50,000

กองช่าง

00243

-

-

-

-

-

-

-

-

3,835,120

6,551,080

ค่าจ้ างชัว่ คราว

ค่าตอบแทน
ใช้ สอยและวัสดุ

ค่า
สาธารณูปโภค

เงินอุดหนุน

1,021,960

864,000

330,000

-

2. ‘งานไฟฟ้ าถนน

-

-

450,000

3. งานสวนสาธารณะ

-

-

4. งานกาจัดขยะมูลฝอยและ
สิงปฏิกลู

-

รวม

1,021,960

งาน

1. งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

เงินเดือนและ
ค่าจ้ างประจา

รายจ่ายอื่น

ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน
และสิง่ ก่อสร้ าง

-

-

-

-

50,000

-

-

-

864,000

830,000

-

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ ายทั่วไป ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
เทศบาลตาบลเมืองคง
อาเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
...............................................................................................................................

รายจ่ ายจาแนกตามแผนงาน
ด้ าน บริการชุมชนและสังคม
แผนงาน สร้ างความเข้ มแข็งของชุมชน
เงินเดือนและ
ค่าจ้ างประจา

1. งานส่งเสริ มและสนับสนุน
ความเข้ มแข็งชุมชน

-

รวม

-

งาน

ค่าจ้ างชัว่ คราว

ค่าตอบแทน
ใช้ สอยและวัสดุ

ค่า
สาธารณูปโภค

เงินอุดหนุน

-

410,000

-

410,000

-

-

รายจ่ายอื่น

ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน
และสิง่ ก่อสร้ าง

รวม

-

-

-

410,000

-

-

-

410,000

หน่วยงาน
เจ้ าของ
งบประมาณ
กอง
สาธารณสุข ฯ

รหัส
บัญชี
00252

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ ายทั่วไป ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
เทศบาลตาบลเมืองคง
อาเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
...............................................................................................................................

รายจ่ ายจาแนกตามแผนงาน
ด้ าน บริการชุมชนและสังคม
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เงินเดือนและ
ค่าจ้ างประจา

1. งานกีฬาและนันทนาการ

2. งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้ องถิ่น

งาน

รวม

-

ค่าจ้ างชัว่ คราว

ค่าตอบแทน
ใช้ สอยและวัสดุ

ค่า
สาธารณูปโภค

เงินอุดหนุน

-

-

140,000

-

-

-

125,000

-

265,000

รวม

หน่วยงาน
เจ้ าของ
งบประมาณ

รหัส
บัญชี

-

140,000

กองการศึกษา

00262

-

-

125,000

กองการศึกษา

00263

-

-

265,000

รายจ่ายอื่น

ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน
และสิง่ ก่อสร้ าง

-

-

-

-

-

-

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ ายทั่วไป ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
เทศบาลตาบลเมืองคง
อาเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
...............................................................................................................................

รายจ่ ายงบกลาง
ด้ าน การดาเนินงานอื่น
แผนงาน งบกลาง

งาน

1. งบกลาง

รวม

เงินเดือนและ
ค่าจ้ างประจา

ค่าจ้ างชัว่ คราว

ค่าตอบแทน
ใช้ สอยและวัสดุ

ค่า
สาธารณูปโภค

เงินอุดหนุน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม

หน่วยงาน
เจ้ าของ
งบประมาณ

รหัส
บัญชี

-

3,324,270

สานักปลัด

00411

-

3,324,270

-

-

ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน
รายจ่ายอื่น
และสิง่ ก่อสร้ าง

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ ายทั่วไป ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตาบลเมืองคง
อาเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
…………………………………………..

รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
ด้ าน บริ หารงานทัว่ ไป
แผนงาน บริหารงานทัว่ ไป
วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ ประชาชนที่ได้ รับบริ การเป็ นไปด้ วยความสะดวก รวดเร็ ว และให้ การปฏิบตั ิงานของเจ้ าหน้ าที่มีประสิทธิภาพ
ถูกต้ องตามระเบียบและกฎหมาย มีความคล่องตัวในการปฏิบตั ิงาน
 เพื่อให้ การขยายงานด้ านทะเบียนราษฎรเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้ องกับอัตราการเพิ่มของประชาชนใน
ปั จจุบนั และอนาคต
 เพื่อให้ การวางระบบฐานข้ อมูลของเทศบาล ตลอดจนการวางแผนพัฒนาเทศบาลเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานด้ านกฎหมายและการจัดทานิติกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลเป็ นไปด้ วยความถูกต้ อง
 เพื่อให้ การบริ การด้ านประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล และของทางราชการ

งานที่ทา
 บริ หารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้ าง
 งานตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 เช่นการรับแจ้ งการเกิดในกาหนดเวลา แจ้ งเกิดเกิน
กาหนดเวลา รับแจ้ งการตาย รับแจ้ งการย้ ายที่อยู่ รับแจ้ งการย้ ายปลายทาง แก้ ไขรายการในทะเบียนบ้ าน แก้ ไข
รายการบุคคลในสูติบตั รและมรณะบัตร ให้ เลขรหัสประจาบ้ าน ให้ เลขประจาตัวประชาชน จัดทารายงานการแก้ ไข
รายการต่าง ๆ นาส่งสานักทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย คัดสาเนาและรับรองภาพถ่าย
เอกสารเกี่ยวกับทะเบียนบ้ าน รับแจ้ งการขอเลขหมายประจาบ้ าน รับแจ้ งการรื อ้ ถอนและกรณีอื่น ๆ เกี่ยวกับงาน
ทะเบียนราษฎร จัดทาประวัติสถิติประชากร และงานเลือกตังสมาชิ
้
กสภาเทศบาล
 งานเก็บรวบรวมวิเคราะห์และให้ บริ การข้ อมูลในการวางแผนพัฒนา การวิเคราะห์และคาดคะเนรายรับ รายจ่ายใน
อนาคต
 งานติดตามและประเมินผล ตามแผนพัฒนาของเทศบาลความก้ าวหน้ าและอุปสรรค
 งานจัดเก็บสถิติข้อมูลและวิเคราะห์งบประมาณ งานเสนอแนะและให้ คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับการจัดทางบประมาณ
งานจัดทาสือ่ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ขา่ วสารของเทศบาล จัดทาประกาศ คาสัง่ ต่าง ๆ ส่งเสริ มการพัฒนาการท่องเที่ยว
ของท้ องถิ่น การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น อันเป็ นประโยชน์ตอ่ เทศบาล
 งานจัดเก็บและชาระเงินรายได้ จากภาษี อากร ค่าธรรมเนียม และรายได้ อื่น ๆ
 งานวางแผนจัดเก็บรายได้ และการแก้ ไขปั ญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้
 งานตรวจสอบ การเบิกจ่ายเงินทุกประเภท

หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
1. สานักปลัดเทศบาล
2. กองคลัง

งบประมาณรวม
งบประมาณรวม

6,616,860
1,476,800

บาท
บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ ายทั่วไป ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตาบลเมืองคง
อาเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
…………………………………………..

รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
ด้ าน บริ หารงานทัว่ ไป
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ การรักษาความสงบเรี ยบร้ อยภายในเขตเทศบาลเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 เพื่อให้ การบริหารจัดการด้ านการป้องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
งานที่ทา
 บริหารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายในเขตเทศบาล
 การปฏิบตั ติ ามแผนงานป้องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน
 การบริหารงานบุคลของผู้ดาเนินการด้ านนี ้
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
1. สานักปลัดเทศบาล

งบประมาณรวม

1,272,600

บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ ายทั่วไป ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตาบลเมืองคง
อาเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
…………………………………………..

รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
ด้ าน บริ การชุมชนและสังคม
แผนงาน การศึกษา
วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ การดาเนินงานจัดการศึกษาของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตาบลเมืองคง และโรงเรี ยนอนุบาล
เทศบาลตาบลเมืองคง เป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อยมีความคล่องตัวในการบริหารงานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลดียิ่งขึ ้น
 เพื่อปรับปรุงการเรี ยนการสอนของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตาบลเมืองคง และโรงเรี ยนอนุบาล
เทศบาลตาบลเมืองคง ให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ ้น
 เพื่อให้ การดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตาบลเมืองคง และ
โรงเรี ยนอนุบาลเทศบาลตาบลเมืองคง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ ้น
 เพื่อให้ การดาเนินงานจัดการศึกษาของเทศบาลตาบลเมืองคง เป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อยและมีความ
คล่องตัวในการบริหารงาน
งานที่ทา
 งานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล งานจัดซื ้อ จัดจ้ าง การเบิกจ่ายเงิน พัสดุ การจัดทาฎีกา เงิน
อุดหนุนจากรัฐบาลและงบประมาณของเทศบาล
 งานตรวจสอบหลักฐาน เอกสารต่าง ๆ ของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตาบลเมืองคง และโรงเรี ยน
อนุบาลเทศบาลตาบลเมืองคง
 งานดูแลจัดเตรี ยมและให้ บริการวัสดุอปุ กรณ์ คูม่ ือ สื่อการเรี ยนการสอนแก่ศนู ย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลเมืองคง และโรงเรี ยนอนุบาลเทศบาลตาบลเมืองคง
 งานประชุม อบรม สัมมนา ประสานงานและให้ บริการทางด้ านวิชาการ
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
1. กองการศึกษา

งบประมาณรวม

10,101,560

บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ ายทั่วไป ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตาบลเมืองคง
อาเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
…………………………………………..

รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
ด้ าน บริ การชุมชนและสังคม
แผนงาน สาธารณสุข
วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ การบริการด้ านสาธารณสุขต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย
 เพื่อบริหารจัดการด้ านการส่งเสริมสุขภาพประชาชน ให้ มีชีวิตและความเป็ นอยูท่ ี่ดีขึ ้น
 เพื่อให้ บริหารงานด้ านสถิตขิ ้ อมูลเกี่ยวกับการสาธารณสุขมีประสิทธิภาพ
 เพื่อให้ การบริหารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับงานสาธารณสุขเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย
งานที่ทา
 บริหารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข
 การฝึ กอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข
 การบริการสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพอนามัย
 งานรักษาพยาบาลเบื ้องต้ น
 งานรักษาความสะอาด งานสุขาภิบาลและสิงแวดล้ อม
 งานควบคุมป้องกันโรค และสารเสพติด
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
1. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ อม

งบประมาณรวม

3,279,020

บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ ายทั่วไป ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตาบลเมืองคง
อาเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
…………………………………………..

รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
ด้ าน บริ การชุมชนและสังคม
แผนงาน สังคมสงเคราะห์
วัตถุประสงค์
 เพื่อส่งเสริมสวัสดิการสังคมในเขตเทศบาล
 เพื่อให้ ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในเขตเทศบาล
 เพื่อให้ ความช่วยเหลือเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ในเขตเทศบาล
งานที่ทา
 การสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ
 การให้ ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในเขตเทศบาล
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
1. สานักปลัดเทศบาล

งบประมาณรวม

102,525

บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ ายทั่วไป ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตาบลเมืองคง
อาเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
…………………………………………..

รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
ด้ าน บริการชุมชนและสังคม
แผนงาน เคหะและชุมชน




















วัตถุประสงค์
เพื่อให้ การบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับการเคหะและชุมชน
เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทศั น์ในเขตเทศบาล
เพื่อพัฒนาระบบโครงการพื ้นฐานในเขตเทศบาล
เพื่อให้ หารวางแผนด้ านการบริการสาธารณะในเขตเทศบาล เป็ นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้ องกับ
ความต้ องการของท้ องถิ่น
เพื่อให้ การดาเนินงานเกี่ยวกับงานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อบริหารจัดการด้ านสวนสาธารณะ สถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ งานตกแต่งบริเวณสถานที่ราชการ การ
ดูแลรักษาพันธุ์ไม้ เป็ นอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์
เพื่อให้ บริการสาธารณะแก่ชมุ ชน
เพื่อให้ การดาเนินงานด้ านการสารวจออกแบบด้ านวิศวกรรมเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อดาเนินการด้ านการบาบัดน ้าเสียและกาจัดขยะมูลฝอย ให้ มีประสิทธิภาพและบรรลุวตั ถุประสงค์
เพื่อให้ การรักษาความสะอาดถนน ทางเท้ า ที่สาธารณะ ตลอดจนการเก็บรวบรวมขนถ่ายมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกลู เป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อยเกิดความสะอาดสวยงามแก่บ้านเมือง
งานที่ทา
การบริหารงานบุคคล
การพัฒนาระบบโครงสร้ างพื ้นฐานในเขตเทศบาล
การปรับปรุงสภาพภูมิทศั น์และสวนสาธารณะ
จัดให้ มีไฟฟ้าแสงสว่างถนนและซอย
งานติดตังซ่
้ อมบารุงรักษา และแก้ ไขปั ญหาไฟฟ้าสาธารณะ
งานจัดสถานที่ในงานพิธี และงานประเพณีตา่ ง ๆ
ตรวจสอบและบารุงรักษาซ่อมแซมถนน ทางเท้ า ซอย และสิ่งก่อสร้ างอื่นที่ชารุดเสียหาย

















การสารวจ ออกแบบ คานวณด้ านวิศวกรรมถนน สะพานและสิ่งก่อสร้ างอื่น
ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั รวมถึงวางโครงการและก่อสร้ างด้ านวิศวกรรมงานอาคาร และสิ่งก่อสร้ างอื่น ๆ
การจัดให้ มีสวนสาธารณะ สถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจสนามเด็กเล่น
งานดูแล บารุงรักษาต้ นไม้ และการขยายพันธุ์ไม้ ตา่ ง ๆ
งานประดับตกแต่งสถานที่ที่เกี่ยวกับการใช้ พนั ธุ์ไม้ ตา่ ง ๆ
ให้ คาปรึกษาแนะนาและบริการเกี่ยวกับงานด้ านวิศวกรรม งานอาคาร และสิ่งก่อสร้ างอื่น ๆ
ดาเนินการกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู ให้ ถกู ต้ องตามหลักสุขาภิบาล
งานตรวจสอบการรับน ้าเสีย จากอาคารสถานที่ประกอบการต่าง ๆ ในเขตควบคุมการบาบัดน ้าเสียเข้ า
ระบบบาบัดน ้าเสีย
ตรวจสอบควบคุมระบบบาบัดน ้าเสียของอาคารสถานประกอบการให้ ถกู ต้ องตามหลั กสุขาภิบาลและมิ
ให้ ปล่อยน ้าเสียทาลายสภาพแวดล้ อมของธรรมชาติ
งานตรวจสอบวิเคราะห์คณ
ุ ภาพน ้าจากแหล่งธรรมชาติและน ้าเสียน ้าทิ ้ง
งานรับเรื่ องราวคาร้ องขออนุญาตต่อเชื่อมท่อน ้าเสียหรื อน ้าทิ ้ง รวมทังการส
้
ารวจทาผังแนวท่อและ
ประมาณการจานวนผู้ขออนุญาต
งานประมาณราคาและจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียม และค่าใบอนุญาตขอต่อท่อน ้าเสียน ้าทิ ้งรวมทังการให้
้
คาปรึกษาแนะนาแก่ผ้ ขู ออนุญาตต่อท่อเชื่อม
งานรักษาความสะอาด ถนน ทางเท้ า และที่สาธารณะ รวมทังการเก็
้
บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู
งานออกแบบระบบการระบายน ้าทัว่ ไป และระบบบาบัดน ้าเสีย
งานควบคุม ดูแล ระบบระบายน ้าและระบบบาบัดน ้าเสียของเทศบาล

หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
1. กองช่าง

งบประมาณรวม

4,440,765

บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ ายทั่วไป ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตาบลเมืองคง
อาเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
…………………………………………..

รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
ด้ าน บริ การชุมชนและสังคม
แผนงาน สร้ างความเข้ มแข็งของชุมชน
วัตถุประสงค์
 เพื่อจัดการสร้ างเสริมความเข้ มแข็งของชุมชนให้ ดีขึ ้น
 เพื่อวิจยั วางแผน และประชาสัมพันธ์ การสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชน
 เพื่อให้ บริการด้ านเสริมสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย
งานที่ทา
 ให้ บริการช่วยเหลือชุมชนต่าง ๆ ให้ มีความเป็ นอยูท่ ี่ดี
 จัดโครงการให้ ความรู้ถึงบ่อนทาลายความเข้ มแข็งของชุมชน
 เก็บข้ อมูล วางแผน วิจยั ด้ านสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชน
 บริหารงานบุคคลของผู้ดาเนินงานด้ านนี ้
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
1. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ อม

งบประมาณรวม

80,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ ายทั่วไป ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตาบลเมืองคง
อาเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
…………………………………………..

รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
ด้ าน บริ การชุมชนและสังคม
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
วัตถุประสงค์
 เพื่อทานุบารุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในเขตเทศบาล
 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานประเพณีตา่ ง ๆ
 เพื่อส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
งานที่ทา
 จัดกิจกรรมทางศาสนาในวันสาคัญต่าง ๆ ได้ แก่ วันสงกรานต์ วันลอยกระทง วันเข้ าพรรษา ฯลฯ
 จัดทาแผนปฏิบตั งิ านเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมศาสนา ศีลธรรม จริยธรรมและงานส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมท้ องถิ่น
 การจัดและส่งเสริมการจัดแข่งขันกีฬา
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
1. กองการศึกษา งบประมาณรวม

440,000

บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ ายทั่วไป ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตาบลเมืองคง
อาเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
…………………………………………..

รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
ด้ าน งบกลาง
แผนงาน งบกลาง
วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ การบริหารงานตามข้ อผูกพันเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย
 เพื่อให้ การแก้ ไขปั ญหาเร่งด่วนและไม่สามารถคาดการณ์ได้ ลว่ งหน้ าเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย
งานที่ทา
 การบริหารงานเกี่ยวกับการชาระหนี ้เงินกู้และดอกเบี ้ย
 การบริหารงานตามข้ อผูกพันที่มีตามกฎหมาย
 การจัดสรรเงินสารองจ่ายไว้ ใช้ จา่ ยในกรณีจาเป็ น
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
1. สานักปลัดเทศบาล งบประมาณรวม

3,189,870

บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ ายทั่วไป
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตาบลเมืองคง
อาเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
รายจ่ ายจาแนกตามหน่ วยงาน
รายจ่ ายงบกลาง

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ ายทั่วไปประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตาบลเมืองคง
อาเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
รายจ่ ายจาแนกตามหน่ วยงาน
รายจ่ ายงบกลาง
1. งบกลาง
ตัง้ ไว้
3,162,870 บาท แยกเป็ น
จ่ ายจากเงินรายได้ 573,400 บาท จ่ ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 2,589,470
1.1 ค่ าชาระหนีเ้ งินกู้และดอกเบีย้
ตัง้ ไว้
1.1.1ค่าชาระหนี ้เงินกู้ ก .ส.ท. เพื่อ โครงการขุดลอกอ่างเก็บ
น ้าบ้ านหนองแขม โครงการก่อสร้ างถนน คสล.พร้ อมทางเท้ าและวาง
ท่อ คสล. โครงการก่อสร้ างอาคารสานักงานและอาคารหอประชุม
อเนกประสงค์
โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ตามสัญญาเลขที่
240/240/2550 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2550
วงเงินกู้ จานวน
18,590,940 บาท เป็ นการจ่าย ชาระงวดที่ 7 ( ตามสัญญา 10 ปี )
ชาระต้ นเงินและดอกเบี ้ย ดังนี ้
ต้ นเงินที่ต้องเสียดอกเบี ้ย 1,554,824.71 บาท
ต้ นเงินที่ไม่ต้องเสียดอกเบี ้ย 275,425.66 บาท
ดอกเบี ้ย
301,717.29 บาท
รวม
2,131,967.66 บาท
(แต่ตงจ่
ั ้ ายไว้ 2,131,970 บาท)

บาท

2,131,970

บาท

888,900
20,000

บาท
บาท

ตัง้ จ่ายจากเงิ นอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในด้านการดาเนิ นงานอืน่
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง

1.2 รายจ่ ายตามข้ อผูกพัน
ตัง้ ไว้
1.2.1 ค่าใช้ จา่ ยในการจัดการจราจร
ตังไว้
้
สาหรับจ่ายเป็ นค่าใช้ จา่ ยต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการ
จราจร ภายในเขตเทศบาลตาบลเมืองคง เช่น ค่าจัดซื ้อวัสดุ
อุปกรณ์เกี่ยวกับการจราจร ค่าจ้ างทาสี ตีเส้ นช่องทางจราจร ฯลฯ
โดย 1. จ่ายจากรายได้ คา่ ปรับผู้กระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก
จานวน 10,000 บาท 2. จ่ายจากรายได้ จานวน 10,000 บาท
ตัง้ จ่ายจากเงิ นรายได้ ปรากฏในด้านการดาเนิ นงานอืน่
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง

1.2.2 เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการ ตังไว้
้
360,000
ส่วนท้ องถิ่น ( ก.บ.ท.)
สาหรับจ่ายเป็ นเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญ
ข้ าราชการส่วนท้ องถิ่น ( เทศบาล ) ในอัตราร้ อยละ 2 ของรายได้
ในงบประมาณรายจ่ายประจาปี ( และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
กรณีจา่ ยจากรายได้ ของเทศบาล )โดยไม่รวมรายได้ จากพันธบัตร
เงินกู้ เงินที่มีผ้ อู ทุ ิศให้ และเงินอุดหนุน (ทัว่ ไปและเฉพาะกิจ ) ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1187 ลงวันที่ 24
พฤษภาคม 2542
คานวณ
2% x ( ประมาณการรายรับ ประจาปี งบประมาณ 2558 - เงินอุดหนุนทัว่ ไป )
2% x ( 31,000,000 – 13,000,000 )
2% x 18,000,000 = 360,000 บาท

บาท

ตัง้ จ่ายจากเงิ นรายได้ ปรากฏในด้านการดาเนิ นงานอืน่
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง

1.2.3 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ตังไว้
้
สาหรับจ่ายเป็ นเงินสมทบกองทุนประกัน สังคม ใน
อัตราร้ อยละ ของค่าตอบแทนพนักงานจ้ างที่เทศบาลจ่ายให้ แก่
พนักงานจ้ างตามภารกิจ และพนักงานจ้ างทัว่ ไป ในโครงการกรณี
ประสบอันตรายหรื อเจ็บป่ วย ทุพพลภาพ ตาย และคลอดบุตร ใน
โครงการกรณีสงเคราะห์บตุ รและชราภาพ และโครงการกรณีวา่ งงาน
(พนักงานจ้ างตามภารกิจจานวน 5 คน และพนักงานจ้ างทัว่ ไป
จานวน 41 คน )
ตัง้ จ่ายจากเงิ นรายได้ 151,400 บาท ตัง้ จ่ายจากเงิ นอุดหนุนทัว่ ไป 100,000 บาท
ปรากฏในด้านการดาเนิ นงานอืน่
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง

251,400

บาท

1.2.4 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบานาญ ตังไว้
้
ของข้ าราชการส่วนท้ องถิ่นที่มีใช่ตาแหน่งครู

25,500

บาท

1.2.5 โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตาบลเมืองคง ตังไว้
้
92,000

บาท

สาหรับจ่ายเป็ นเงินค่าช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบานาญ
( ช.ค.บ. ) ตามหนังสือสัง่ การกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2522 รายละ
ไม่เกิน 200 บาท ช.ค.บ. เพิ่มร้ อยละ 39 ช.ค.บ. เพิ่มตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ( ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2534 ช.ค.บ. เพิ่มตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ( ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. 2535 ช.ค.บ. เพิ่ม
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ( ฉบับที่ 8 ) พ.ศ. 2538 ช.ค.บ. เพิ่ม
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2549 ช.ค.บ. เพิ่ม
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2551 และช.ค.บ.
เพิ่มตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2554
ตัง้ จ่ายจากเงิ นอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในด้านการดาเนิ นงานอืน่
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง

สาหรับจ่ายเป็ นเงิน สมทบระบบหลักประกันสุขภาพใน

เทศบาลตาบลเมืองคง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริ มการจัดบริ การ
สาธารณสุขของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลเมืองคง ตามหนังสือ
จังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0037.4/60 ลงวันที่ 13 มกราคม 2553
( ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้ าที่ 116 )
ตัง้ จ่ายจากเงิ นอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในด้านการดาเนิ นงานอืน่
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง

1.2.6 โครงการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตาบลเมืองคง ตังไว้
้

140,000

บาท

100,000

บาท

สาหรับจ่ายเป็ นเงิน สมทบเพื่อส่งเสริ มสนับสนุนกองทุน

สวัสดิการชุมชนเทศบาลตาบลเมืองคง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่
มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553
( ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้ าที่ 107 )
ตัง้ จ่ายจากเงิ นอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในด้านการดาเนิ นงานอืน่
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง

1.3 เงินสารองจ่ าย

ตัง้ ไว้

สาหรับจ่ายในกรณีที่จาเป็ นตามความเหมาะสม โดยอานาจอนุมตั ิ
เป็ นของผู้บริ หารท้ องถิ่น ( ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น.ศ.พ 2541 ข้ อ 19 )
ตัง้ จ่ายจากเงิ นอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในด้านการดาเนิ นงานอืน่
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง

1.4 เงินช่ วยเหลือค่ าทาศพ

ตัง้ ไว้

-

บาท

สาหรับจ่ายเป็ นค่าทาศพ กรณีพนักงานเทศบาลและลูกจ้ าง
ของเทศบาลเสียชีวิตระหว่างปฏิบตั ิราชการ
ตัง้ จ่ายจากเงิ นอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในด้านการดาเนิ นงานอืน่
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง

1.5 เงินสาหรั บเบีย้ ยังชีพผู้ป่วยเอดส์
สาหรับจ่ายเป็ นค่าเบี ้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขตชุมชนเทศบาล
ตาบลเมืองคง จานวน 7 คน ๆ ละ 500 บาท / เดือน/ปี เป็ นเงิน 42,000
บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น พ.ศ. 2548 และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สดุ ที่ มท 0891.3/ว 1403 ลงวันที่ 17
กรกฎาคม 2552
( ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้ าที่ 105)
ตัง้ จ่ายจากเงิ นรายได้ ปรากฏในด้านการดาเนิ นงานอืน่
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง

ตัง้ ไว้

42,000

บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ ายทั่วไป
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตาบลเมืองคง
อาเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
รายจ่ ายจาแนกตามหน่ วยงาน
สานักปลัดเทศบาล

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ ายทั่วไปประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตาบลเมืองคง
รายจ่ ายจาแนกตามหน่ วยงาน
สานักปลัดเทศบาล
ตัง้ งบประมาณรายจ่ ายทัง้ สิน้

8,967,160

แยกเป็ น

- รายจ่ ายประจา
ตัง้ ไว้ 8,967,160 บาท
- รายจ่ ายเพื่อการลงทุน
ตัง้ ไว้
0
บาท
- จ่ ายจากเงินรายได้ 7,385,050 บาท จ่ ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 1,582,110 บาท
- รายจ่ ายประจา
ตัง้ ไว้ 8,967,160 บาท
แยกเป็ น
หมวดเงินเดือนและค่ าจ้ างประจา
ตัง้ ไว้
3,814,160
บาท
เงินเดือน
ตัง้ ไว้
3,465,920
บาท
- เงินเดือนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
ตังไว้
้
695,520 บาท
สาหรับจ่ายเป็ นเงินเดือนนายกเทศมนตรี และรองนายก
เทศมนตรี โดยจ่ายเงินเดือนนายกเทศมนตรี
อัตราเดือนละ
27,600 บาท รองนายกเทศมนตรี จานวน 2 คน ๆ ละ 15,180
บาท ต่อเดือน โดยตังตามเกณฑ์
้
และตามบัญชีอตั ราเงินเดือน
ค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดารงตาแหน่ง
ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลที่ดารงตาแหน่งรอง
ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี ้ยเลี ้ยงประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ. 2547
ตัง้ จ่ายจากเงิ นรายได้ 335,250 บาท ตัง้ จ่ายจากเงิ นอุดหนุนทัว่ ไป 360,270 บาท
ปรากฏในด้านบริ หารงานทัว่ ไป
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป

- เงินค่ าตอบแทนประจาตาแหน่ งของนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ตังไว้
้
สาหรับจ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก
เทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี โดยจ่ายเงินเดือนนายก
เทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 4,000 บาท รองนายกเทศมนตรี
จานวน 2 คน ๆ ละ 3,000 บาท ต่อเดือนโดยตังตามเกณฑ์
้
และ
ตามบัญชีอตั ราเงินเดือน ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่

120,000

บาท

ดารงตาแหน่งประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลที่ดารงตาแหน่ง
รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี ้ยเลี ้ยงประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ. 2547
ตัง้ จ่ายจากเงิ นรายได้ 65,500 บาท ตัง้ จ่ายจากเงิ นอุดหนุนทัว่ ไป 54,500 บาท
ปรากฏในด้านบริ หารงานทัว่ ไป
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป

- เงินค่ าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ตังไว้
้
สาหรับจ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี
และรองนายกเทศมนตรี โดยจ่ายเงินเดือนนายกเทศมนตรี ใน
อัตราเดือนละ 4,000 บาท รองนายกเทศมนตรี จานวน 2 คน
คนละ 3,000 บาท ต่อเดือน โดยตังตามเกณฑ์
้
และตามบัญชี
อัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่
ดารงตาแหน่งประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลที่ดารง
ตาแหน่งรองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี ้ย
เลี ้ยงประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2547

120,000

บาท

ตัง้ จ่ายจากเงิ นรายได้ 65,500 บาท ตัง้ จ่ายจากเงิ นอุดหนุนทัว่ ไป 54,500 บาท
ปรากฏในด้านบริ หารงานทัว่ ไป
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป

- เงินเดือน / ค่ าตอบแทน เลขานุการ
ตังไว้
้
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี องค์ กรปกครอง
ส่ วนท้ องถิ่น
- เงินค่ าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี
สาหรับจ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ
นายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 9,660 บาท เป็ นเงิน 115,920 บาท
โดยตังตามเกณฑ์
้
และตามบัญชีอตั ราเงินเดือน ค่าตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
สมาชิกสภาเทศบาล ที่ดารงตาแหน่งประธานสภา สมาชิกสภา
เทศบาลที่ดารงตาแหน่งรองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล

198,720

บาท

เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
ค่าเบี ้ยเลี ้ยงประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2547
ตัง้ จ่ายจากเงิ นรายได้ 79,920 บาท ตัง้ จ่ายจากเงิ นอุดหนุนทัว่ ไป 36,000 บาท
ปรากฏในด้านบริ หารงานทัว่ ไป
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป

- เงินค่ าตอบแทนรายเดือนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
สาหรับจ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนรายเดือนที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 6,900 บาท เป็ นเงิน 82,800 บาท
โดยตังตามเกณฑ์
้
และตามบัญชีอตั ราเงินเดือน ค่าตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
สมาชิกสภาเทศบาลที่ดารงตาแหน่งประธานสภา สมาชิกสภา
เทศบาลที่ดารงตาแหน่งรองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่า
เบี ้ยเลี ้ยงประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2547
ตัง้ จ่ายจากเงิ นรายได้ 51,750 บาท ตัง้ จ่ายจากเงิ นอุดหนุนทัว่ ไป 31,050 บาท
ปรากฏในด้านบริ หารงานทัว่ ไป
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป

- เงินเดือนพนักงานเทศบาล
สาหรับจ่ายเป็ นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จานวน
8 อัตรา และจ่ายเป็ นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี

ตังไว้
้

ตัง้ จ่ายจากเงิ นรายได้ ปรากฏในด้านบริ หารงานทัว่ ไป
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
จานวน 7 อัตรา
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริ หารทัว่ ไปเกี ่ยวกับการรักษาความสงบภายใน จานวน 1 อัตรา

- เงินเพิ่มต่ าง ๆ
ตังไว้
้
-สาหรับจ่ายเป็ นเงินประจาตาแหน่งของปลัดเทศบาล
ระดับ 8 จานวน 1 ตาแหน่ง 12 เดือน ๆ ละ 5,600 บาท เป็ นเงิน
67,200 บาท และ สาหรับจ่ายเป็ นเงินประจาตาแหน่งของ รอง
ปลัดเทศบาล ระดับ 7 จานวน 1 ตาแหน่ง 12 เดือน ๆ ละ 3,500
บาท เป็ นเงิน 42,000 บาทตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ 31 มีนาคม 2547

2,155,280 บาท

1,930,260 บาท
225,020

176,400

บาท

บาท

-สาหรับจ่ายเป็ นเงิน ค่าตอบแทนรายเดือน ของ
ปลัดเทศบาล ระดับ 8 จานวน 1 ตาแหน่ง 12 เดือน ๆ ละ 5,600
บาท เป็ นเงิน 67,200 บาท
ตัง้ จ่ายจากเงิ นรายได้ ปรากฏในด้านบริ หารงานทัว่ ไป
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป

176,400 บาท

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
สาหรับจ่ายเป็ นเงินเพิ่มการครองชีพชัว่ คราวพนักงาน
เทศบาล จานวน - อัตรา
ตัง้ จ่ายจากเงิ นรายได้ ปรากฏในด้านบริ หารงานทัว่ ไป
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป

ตังไว้
้

จานวน - อัตรา

ค่ าจ้ างประจา
ตัง้ ไว้
- ค่ าจ้ างลูกจ้ างประจา
ตังไว้
้
สาหรับจ่าย เป็ นค่าจ้ างลูกจ้ างประจา จานวน 2 อัตรา
และจ่ายเป็ นเงินปรับปรุงค่าจ้ างประจาปี
ตัง้ จ่ายจากเงิ นรายได้ ปรากฏในด้านบริ หารงานทัว่ ไป
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริ หารทัว่ ไปเกีย่ วกับการรักษาความสงบภายใน

จานวน 1 อัตรา

หมวดค่ าจ้ างชั่วคราว
ตัง้ ไว้
- ค่ าตอบแทนพนักงานจ้ าง
สาหรับจ่ายเป็ นค่าตอบแทนพนักงานจ้ างทัว่ ไป จานวน

บาท

-

บาท

348,240 บาท
343,440 บาท

จานวน 1 อัตรา 150,860
จานวน 1 อัตรา 192,580

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ตังไว้
้
สาหรับจ่ายเป็ นเงินเพิ่มการครองชีพชัว่ คราวลูกจ้ างประจา
จานวน 1 อัตรา
ตัง้ จ่ายจากเงิ นรายได้ ปรากฏในด้านบริ หารงานทัว่ ไป
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป

-

ตังไว้
้

4,800

4,800

บาท
บาท

บาท

บาท

756,000
448,560

บาท
บาท

128,160

บาท

7 อัตรา
ตัง้ จ่ายจากเงิ นรายได้ ปรากฏในด้านบริ หารงานทัว่ ไป
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป
งานบริ หารทัว่ ไป
จานวน 2 อัตรา
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริ หารทัว่ ไปเกี ่ยวกับการรักษาความสงบภายใน จานวน
5 อัตรา

320,400 บาท

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ตังไว้
้
สาหรับจ่ายเป็ นเงินเพิ่มการครองชีพชัว่ คราวพนักงานจ้ าง
ทัว่ ไป จานวน 7 อัตรา
ตัง้ จ่ายจากเงิ นรายได้ ปรากฏในด้านบริ หารงานทัว่ ไป
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริ หารทัว่ ไปเกี ่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

จานวน 2 อัตรา
จานวน 5 อัตรา

หมวดค่ าตอบแทน ใช้ สอยและวัสดุ
ตัง้ ไว้
ค่ าตอบแทน
ตัง้ ไว้
- เงินค่ าตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา ตัง้ ไว้
และสมาชิกสภาเทศบาล
- ค่ าตอบแทนรายเดือนประธานสภาเทศบาล
สาหรับจ่ายเป็ นค่าตอบแทนรายเดือนให้ ประธานสภา
เทศบาล ในอัตราเดือนละ 15,180 บาท เป็ นเงิน 182,160 บาท
โดยตังตามเกณฑ์
้
และตามบัญชีอตั ราเงินเดือน ค่าตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดารงตาแหน่งประธานสภา
สมาชิกสภาเทศบาลที่ดารงตาแหน่งรองประธานสภา สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และ
การจ่ายค่าเบี ้ยเลี ้ยงประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2547
ตัง้ จ่ายจากเงิ นรายได้ 100,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงิ นอุดหนุนทัว่ ไป 82,160 บาท
ปรากฏในด้านบริ หารงานทัว่ ไป
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป

- ค่ าตอบแทนรายเดือนรองประธานสภาเทศบาล
สาหรับจ่ายเป็ นค่าตอบแทนรายเดือนให้ รองประธานสภา
เทศบาล ในอัตราเดือนละ 12,420 บาท เป็ นเงิน 149,040 บาท
โดยตังตามเกณฑ์
้
และตามบัญชีอตั ราเงินเดือน ค่าตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
สมาชิกสภาเทศบาลที่ดารงตาแหน่งประธานสภา สมาชิกสภา
เทศบาลที่ดารงตาแหน่งรองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่า
เบี ้ยเลี ้ยงประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2547
ตัง้ จ่ายจากเงิ นรายได้ 84,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงิ นอุดหนุนทัว่ ไป 65,040 บาท
ปรากฏในด้านบริ หารงานทัว่ ไป
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป

307,440

บาท

87,840

บาท

219,600

บาท

3,847,000 บาท
1,707,500
บาท
1,490,400
บาท

- ค่ าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาเทศบาล
สาหรับจ่ายเป็ นค่าตอบแทนรายเดือนให้ สมาชิกสภาเทศบาล
จานวน 10 คน ๆ ละ 9,660 ต่อเดือน เป็ นเงิน 1,159,200 บาท
โดยตังตามเกณฑ์
้
และตามบัญชีอตั ราเงินเดือน ค่าตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
สมาชิกสภาเทศบาลที่ดารงตาแหน่งประธานสภา สมาชิกสภา
เทศบาลที่ดารงตาแหน่งรองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่า
เบี ้ยเลี ้ยงประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2547
ตัง้ จ่ายจากเงิ นรายได้ 839,610 บาท ตัง้ จ่ายจากเงิ นอุดหนุนทัว่ ไป 319,590 บาท
ปรากฏในด้านบริ หารงานทัว่ ไป
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป

- ค่ าตอบแทนผู้ปฏิบัตริ าชการอันเป็ นประโยชน์
แก่ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
ตัง้ ไว้
10,000 บาท
สาหรับจ่ายเป็ นค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่น โดยแยกได้ เป็ นดังนี ้
-เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็ นกรณีพิเศษ
ตังไว้
้ 10,000 บาท
สาหรับจ่ายเป็ นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็ นกรณีพิเศษให้ แก่
พนักงานเทศบาล ลูกจ้ างประจา และพนักงานจ้ าง ของเทศบาลตาบลเมืองคง
เป็ นเงิน 10,000 บาท
ตัง้ จ่ายจากเงิ นรายได้ ปรากฏในด้านบริ หารทัว่ ไป
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป

- ค่ าเบีย้ ประชุม
ตังไว้
้
สาหรับจ่ายเป็ นค่าเบี ้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล เมื่อมี
การประชุมเพื่อกิจการเทศบาล เช่น การตรวจรา ยงานการประชุม
สภาเทศบาล การตรวจร่างเทศบัญญัติ และการประชุมอื่น ๆ

20,000

บาท

9,000

บาท

ตัง้ จ่ายจากเงิ นอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในด้านบริ หารงานทัว่ ไป
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป

- ค่ าตอบแทนการปฏิบัตงิ านนอกเวลาราชการ
สาหรับจ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลา
ราชการแก่พนักงานพนักงานเทศบาล ลูกจ้ าง และพนักงานจ้ าง
ที่ปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ ตามระเบียบ ฯ

ตังไว้
้

ตัง้ จ่ายจากเงิ นอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในด้านบริ หารงานทัว่ ไป
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป
งานบริ หารทัว่ ไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริ หารทัว่ ไปเกี ่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

4,000 บาท
5,000 บาท

- ค่ าเช่ าบ้ าน
สาหรับจ่ายเป็ นค่าเช่าบ้ านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ
เบิกได้ ตามระเบียบ ฯ
ตัง้ จ่ายจากเงิ นรายได้ ปรากฏในด้านบริ หารงานทัว่ ไป
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป

ตังไว้
้

89,400

บาท

จานวน 3 อัตรา เป็ นเงิ น 89,400 บาท

- เงินช่ วยเหลือการศึกษาบุตร

ตังไว้
้

88,700

บาท

สาหรับจ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงาน
เทศบาลและลูกจ้ างประจา ของสานักปลัดเทศบาล และคณะ
ผู้บริ หารที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้ องจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตาม
ระเบียบ ฯ
ตัง้ จ่ายจากเงิ นรายได้ ปรากฏในด้านบริ หารงานทัว่ ไป
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป

- เงินช่ วยเหลือค่ ารักษาพยาบาล

88,700 บาท

ตังไว้
้

0

บาท

สาหรับจ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้ างประจา คณะผู้บริ หารและครอบครัว ตามสิทธิ ที่
ได้ รับตามระเบียบ ฯ
ตัง้ จ่ายจากเงิ นรายได้ ปรากฏในด้านบริ หารงานทัว่ ไป
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป
งานบริ หารทัว่ ไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริ หารทัว่ ไปเกี ่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

ค่ าใช้ สอย
- รายจ่ ายเพื่อให้ ได้ มาซึ่งบริการ
+สาหรับจ่ายเป็ นรายจ่ายเพื่อให้ ได้ มาซึง่ บริ การ ค่าจ้ างเหมา
บริ การเท่าที่จาเป็ น ค่าย้ ายเครื่ อง ปรับอากาศ ค่าปรับปรุ ง
กระแสไฟฟ้าขัดข้ อง ค่าจ้ างเหมาติดตัง้ Internet wifi ค่าธรรมเนียม
ค่าจ้ างเหมาให้ ดาเนินการอื่น ๆ ฯลฯ
+สาหรับค่าจ้ างเหมาบริ การค่าจ้ างเหมาบุคคลภายนอก
ดาเนินการต่างๆ เช่น ค่าจ้ างเหมาดาเนินคดี ค่าจ้ างเหมาบริ การอื่นๆ
+สาหรับค่ารับวารสารโดยจ่ายเป็ นค่ารับวารสารและ
หนังสือพิมพ์รายวัน
+สาหรับค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการทาสัญญา
ใช้ สิทธิเหนือพื ้นดินของการรถไฟ ค่าลงทะเบียน อปพร. ค่าลงทะเบียน
สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ค่าเบี ้ยประกัน ค่าใช้ จ่ายในการ
ดาเนินคดี และอื่นๆ
+สาหรับค่าติดตังไฟฟ
้ ้ า น ้าประปา และโทรศัพท์ เช่น ค่าติดตัง้
อุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม

ตัง้ ไว้
ตังไว้
้

0 บาท
0 บาท

1,554,500
100,000

บาท
บาท

+สาหรับเย็บหนังสือเข้ าปกหนังสือต่าง และค่าจ้ างพิมพ์ของ
เทศบาลตาบลเมืองคง
+สาหรับค่าโฆษณาและเผยแพร่ โดยจ่ายเป็ นค่าจัดทาเอกสาร
สิ่งพิมพ์ สติกเกอร์ อื่นๆ เพื่อเผยแพร่ เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ของ
เทศบาล ตลอดงานสาคัญต่างๆ ค่าจ้ างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ ข่าว
ทางวิทยุ หรื อสิ่งพิมพ์ตา่ งๆ ทาเอกสารเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์งานและ
กิจการของเทศบาล เช่น หนังสือวารสารเทศบาล เอกสารคูม่ ือ แผ่นพับ
เพื่อการประชาสัมพันธ์งานเทศบาล แผ่นปลิว คาขวัญคาเชิญ เป็ นต้ น
+สาหรับค่าจ้ างเหมาตกแต่งดูแลรักษาต้ นไม้ สนามหญ้ า สวน
ไม้ ประดับหรื อสวนหย่อม ในอาคารและสนามภายในบริ เวณโดยรอบ
ของสานักงาน
+สาหรับค่าใช้ จา่ ยในการประกันภัยรถยนต์ราชการ
ตัง้ จ่ายจากเงิ นรายได้ ปรากฏในด้านบริ หารงานทัว่ ไป
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป

- รายจ่ ายเพื่อบารุงรักษาหรือซ่ อมแซมทรัพย์ สิน

ตังไว้
้

100,000

บาท

สาหรับจ่ายค่าใช้ จ่าย ค่าบารุ งรักษาหรื อซ่อมแซมครุ ภณ
ั ฑ์
เช่น ซ่อมแซม รถยนต์ รถยนต์ดบั เพลิง รถจักรยานยนต์ เครื่ องสูบน ้า
เครื่ องพิมพ์ดีด เครื่ องโทรสาร เครื่ องคอมพิวเตอร์ โต๊ ะประชุมสภา
เทศบาล เครื่ องปรับอากาศ และครุ ภณ
ั ฑ์อื่น ๆ
ที่ใช้ ในการปฏิบตั ิ
ราชการของสานักปลัดเทศบาล ที่ชารุ ด ค่าบารุ งรักษาหรื อซ่อมแซม
สิ่งก่อสร้ าง เช่น ซ่อมแซมสานักงานเทศบาล และซ่อมแซมทรัพย์สิน
อื่น ๆ
ตัง้ จ่ายจากเงิ นอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในด้านบริ หารงานทัว่ ไป
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป
งานบริ หารทัว่ ไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนและระงับอัคคีภยั

50,000 บาท
50,000 บาท

- รายจ่ ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
ตังไว้
้
1,049,500
-ค่ารับรอง
ตังไว้
้
50,000 บาท
-ค่ารับรอง ผู้ที่มาเยี่ยมหรื อมาตรวจงานเทศบาลและ
ผู้ปฏิบตั งิ านเทศบาล และชมกิจการของเทศบาลเป็ นครัง้ คราว
โดยตังตามเกณฑ์
้
ในอัตราไม่เกินปี ละ 1% ของรายได้ จริง ใน
ปี งบประมาณที่ลว่ งมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาด
เงินสะสม และเงินที่มีผ้ อู ทุ ิศให้ ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เทศบาลมี
รายได้ จริงในปี งบประมาณที่ลว่ งมาเป็ นเงิน 27,118,011.85 บาท

บาท

หักเงินอุดหนุน ทัว่ ไป 8,283,422.00 บาท หักเงินอุดหนุน เฉพาะ
กิจ 3,292,914.00 บาท เงินกู้ - บาท เงินจ่ายขาดเงินสะสม บาท เงินที่มีผ้ อู ทุ ิศให้ - บาท คงเหลือยอดเงินที่นามาคานวณ
15,541,675.85 บาท ปี ละ 1% เป็ นเงิน 155,416.76 บาท แต่
ตังจ่
้ ายไว้ 50,000 บาท
ตัง้ จ่ายจากเงิ นอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในด้านบริ หารงานทัว่ ไป
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป

- ค่าเลี ้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล ตังไว้
้
- ค่าเลี ้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล คณะกรรมการ หรื อ
คณะอนุกรรมการ โดยตังจ่
้ ายตามหนังสือสัง่ การ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28
กรกฎาคม 2548 เป็ นเงิน 10,000 บาท
ตัง้ จ่ายจากเงิ นอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในด้านบริ หารงานทัว่ ไป
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป

- ค่ าใช้ จ่ายในงานรัฐพิธีวันสาคัญของเทศบาล ดังนี ้
- งานวันปิ ยมหาราช สาหรับจ่าย จ่ายเป็ นค่าวัสดุอปุ กรณ์ ต่าง ๆ
ค่าจ้ างเหมาแรงงาน ค่าจัดทาพวงมาลาและค่าใช้ จา่ ยอื่น ๆ โดย
ถัวจ่ายภายในวงเงิน 2,000 บาท
( ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้ าที่ 171 )
ตัง้ จ่ายจากรายได้ ปรากฏในด้านบริ หารงานทัว่ ไป
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป

- งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ฯ
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้ จา่ ยในพิธีสงฆ์ ค่าข้ าวสารอาหารแห้ งที่ใช้ ในการ
ทาบุญตักบาตร ค่าใช้ จา่ ยในพิธีเปิ ดและปิ ด ค่าเช่าเวที ค่าเช่า
เครื่ องเสียง วงดนตรี และวงดุริยางค์ ค่าอาหาร เครื่ องดื่ม ค่าจ้ าง
เหมาบริการ เช่น ค่าจ้ างเหมาแรงงาน ค่าโฆษณา และค่าใช้ จา่ ย
อื่น ๆ ที่จาเป็ น โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 50,000 บาท
( ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้ าที่ 170 )
ตัง้ จ่ายจากเงิ นรายได้ ปรากฏในด้านบริ หารงานทัว่ ไป
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป

10,000 บาท

- งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้ าฯพระบรมราชินีนาถ
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้ จา่ ยในพิธีสงฆ์ ค่าข้ าวสารอาหารแห้ งที่ใช้ ในการ
ทาบุญตักบาตร ค่าใช้ จา่ ยในพิธีเปิ ดและปิ ด ค่าเช่าเวที เครื่ องเสียง
วงดนตรี และวงดุริยางค์ ค่าอาหารและเครื่ องดื่ม ค่าจ้ างเหมาบริการ
ค่าจ้ างเหมาแรงงาน ค่าโฆษณา และค่าใช้ จา่ ยอื่น ๆ ที่จาเป็ น
โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 40,000 บาท
( ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้ าที่ 169 )
ตัง้ จ่ายจากเงิ นรายได้ ปรากฏในด้านบริ หารงานทัว่ ไป
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป

- ค่าใช้ จา่ ยในโครงการฝึ กอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน
และยามท้ องถิ่น โดยจัดให้ มีการฝึ กอบรมที่เทศบาล โดยจ่าย
เป็ นค่าอาหาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเครื่ องเขียนแบบพิมพ์ ค่า
วัสดุในการฝึ กอบรม และค่าใช้ จา่ ยอื่นที่จาเป็ นในโครงการ โดยถัว
จ่ายภายในวงเงิน 10,000 บาท
( ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้ าที่ 183 )
ตัง้ จ่ายจากเงิ นรายได้ ปรากฏในด้านบริ หารงานทัว่ ไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนและระงับอัคคีภยั

- ค่าใช้ จา่ ยในโครงการสวัสดิการชุมชน โดยจ่ายเป็ น ค่าใช้ จา่ ย
ต่าง ๆ ตามโครงการสวัสดิการชุมชนของเทศบาล เพื่อให้ การ
สงเคราะห์แก่เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ ภายใน
เขตเทศบาลตาบลเมืองคง รวมทังผู
้ ้ ประสบภัยต่าง ๆ ฯลฯ โดยถัว
จ่ายภายในวงเงิน 100,000 บาท
( ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้ าที่ 104 )
ตัง้ จ่ายจากเงิ นรายได้ ปรากฏในด้านบริ การชุมชนและสังคม
แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิ การสังคมและสังคมสงเคราะห์
- ค่าใช้ จา่ ยโครงการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2558 2559) โดยจัดให้ มีการประชุมจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลในแต่ละ
ชุมชน ครบทัง้ 5 ชุมชน จานวน 1 ครัง้ โดยจ่ายเป็ นค่าอาหาร
และค่าใช้ จา่ ยอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 30,000 บาท
( ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้ าที่ 176 )
ตัง้ จ่ายจากเงิ นรายได้ ปรากฏในด้านบริ หารงานทัว่ ไป
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป

- ค่าใช้ จา่ ยโครงการฝึ กอบรม สัมมนา และศึกษา
ดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล
โดยจ่ายเป็ นค่าใช้ จา่ ยในการ โดยถัวจ่ายภายในการฝึ กอบรม สัมมนา
และศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล
วงเงิน 187,500 บาท
( ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้ าที่ 156 )
ตัง้ จ่ายจากเงิ นรายได้ ปรากฏในด้านบริ หารงานทัว่ ไป
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป

- ค่าใช้ จา่ ยโครงการฝึ กอบรมสัมมนาดูงานของคณะกรรมการชุมชน
โดยจ่ายเป็ นค่าใช้ จา่ ยในการฝึ กอบรมสัมมนาดูงาน
ของคณะกรรมการชุมชน ผู้นาท้ องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้ าน
กลุม่ อาชีพ และส่วนราชการในเขตเทศบาลตาบลเมืองคง
โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 150,000 บาท
( ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้ าที่ 102 )
ตัง้ จ่ายจากเงิ นรายได้ ปรากฏในด้านบริ หารงานทัว่ ไป
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป

- ค่าใช้ จา่ ยโครงการจัดงานวันเทศบาล ในวันที่ 24 เมษายน
ของทุกปี โดยจ่ายเป็ นค่าใช้ จา่ ยในการจัดงานวันเทศบาล
โดยถัวจ่ายในวงเงิน 50,000 บาท
( ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้ าที่ 158 )
ตัง้ จ่ายจากเงิ นรายได้ ปรากฏในด้านบริ หารงานทัว่ ไป
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
- ค่าใช้ จา่ ยโครงการฝึ กอบรมศึกษาดูงานของเยาวชนและ
จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติโดยจ่ายเป็ นค่าใช้ จา่ ยในการฝึ กอบรม
ศึกษาดูงานของเยาวชนและจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ
ของเทศบาลตาบลเมืองคง โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 150,000 บาท
( ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้ าที่ 108 )
ตัง้ จ่ายจากเงิ นรายได้ ปรากฏในด้านบริ หารงานทัว่ ไป
แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิ การสังคมและสังคมสงเคราะห์

- ค่าใช้ จา่ ยโครงการการป้องกันและแก้ ไขปั ญหา
ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ตามหนังสือสัง่ การ
ที่ นม 0023.3/ว2737 ลงวันที่ 12 มิ.ย. 56
โดยจ่ายเป็ นค่าใช้ จา่ ยในการจัดกิจกรรมตามโครงการ
ป้องกันและแก้ ไขปั ญหาความรุนแรงต่อเด็ก
สตรี และบุคคลในครอบครัว โดยถัวจ่ายในวงเงิน 20,000 บาท
( ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้ าที่ 109 )
ตัง้ จ่ายจากเงิ นรายได้ ปรากฏในด้านบริ หารงานทัว่ ไป
แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิ การสังคมและสังคมสงเคราะห์
- ค่าใช้ จา่ ยโครงการจัดการเลือกตังนายกเทศมนตรี
้
ตาบลเมืองคง โดยจ่ายเป็ นค่าใช้ จา่ ยในการจัดการเลือกตัง้
นายกเทศมนตรี ตาบลเมืองคงโดยถัวจ่ายในวงเงิน 200,000 บาท
( ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้ าที่ 177 )
ตัง้ จ่ายจากเงิ นรายได้ ปรากฏในด้านบริ หารงานทัว่ ไป
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
- รายจ่ ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม่ เข้ า
- ลักษณะรายจ่ ายหมวดอื่น ๆ
ตังไว้
้
- ค่าใช้ จา่ ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
เป็ นค่าเบี ้ยเลี ้ยงเดินทาง ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พกั ใน
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้ างประจา พนักงานจ้ าง
และเข้ ารับการสัมมนา การอบรม การทัศนศึกษาดูงาน
ค่าลงทะเบียน หรื อเป็ นค่าขนย้ ายในกรณีที่มีการโอน(ย้ าย) ไปรับ
ราชการที่เทศบาลอื่นๆเป็ นเงิน 100,000 บาท
ตัง้ จ่ายจากเงิ นอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในด้านบริ หารงานทัว่ ไป
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป

- ค่าใช้ จา่ ยในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ เป็ นค่า
เบี ้ยเลี ้ยงเดินทาง ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พกั เดินทาง
และค่าใช้ จา่ ยอื่นที่จาเป็ น เนื่องในการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ
พนักงานเทศบาล เป็ นเงิน 200,000 บาท
ตัง้ จ่ายจากเงิ นอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในด้านบริ หารงานทัว่ ไป
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป

305,000

บาท

- ค่าของขวัญของรางวัลหรื อเงินรางวัล เพื่อจ่ายเป็ น ค่า
ของขวัญหรื อเงินรางวัล ค่าตอบแทนแก่บคุ คลหรื อหน่วยงานต่างๆ
ที่ทาคุณประโยชน์ให้ กบั เทศบาล เช่น ใบประกาศเกียรติคณ
ุ โล่
หรื อในการจัดอบรมสัมมนา และพิธีการต่างๆ เป็ นเงิน 2,500
บาท
ตัง้ จ่ายจากเงิ นอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในด้านบริ หารงานทัว่ ไป
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป

- ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้ าดอกไม้ และงานอื่น
เท่าที่จาเป็ น เป็ นเงิน 2,500 บาท
ตัง้ จ่ายจากเงิ นอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในด้านบริ หารงานทัว่ ไป
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป

ค่ าวัสดุ
ตัง้ ไว้
- วัสดุสานักงาน
ตังไว้
้
สาหรับจ่ายเป็ นค่าวัสดุอปุ กรณ์ เครื่ องเขียน แบบพิมพ์
ใช้ ในสานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ กรรไกร
ยางลบ ทาคูม่ ือ หนังสือ ระเบียบ กฎหมาย เอกสาร วารสาร
ของเทศบาล รับหนังสือพิมพ์ และแบบพิมพ์เกี่ยวกับงานทะเบียน
ราษฎร ฯลฯ

585,000
80,000

บาท
บาท

-

บาท

ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริ หารงานทัว่ ไป
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป

- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
สาหรับจ่ายเป็ นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น อุปกรณ์
ไฟฟ้าต่าง ๆ หลอดไฟฟ้า ฟิ วส์ อะไหล่เครื่ องขยายเสียง เครื่ อง
อัดเทปอื่น ๆ และเครื่ องรับ -ส่งวิทยุสื่อสาร เช่น แบตเตอรี่ ถ่าน
วิทยุมือถือ ฯลฯ

ตังไว้
้

ตัง้ จ่ายจากเงิ นอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในด้านบริ หารงานทัว่ ไป
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป

- วัสดุงานบ้ านงานครัว
ตังไว้
้
สาหรับจ่ายเป็ นค่าวัสดุงานบ้ านงานครัว เช่น ไม้ กวาด
ผงซักฟอก แปรง น ้ายา ดับกลิ่น น ้ายาล้ างจาน ยาถูพื ้น แก้ วน ้า
ชุดชุดกาแฟ จาน และอุปกรณ์ตา่ ง ๆ
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริ หารงานทัว่ ไป
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป

10,000

บาท

- วัสดุก่อสร้ าง
สาหรับจ่ายเป็ นค่าวัสดุก่อสร้ าง เช่น ซ่อมสานักงาน
เทศบาล และ ทรัพย์สินในกรณีเทศบาลจัดทาเอง และจัดซื ้อ
เครื่ องมือ เครื่ องใช้ ตา่ ง ๆ เช่น ค้ อน เสียม ฯลฯ เท่าที่จาเป็ น

ตังไว้
้

-

บาท

ตัง้ จ่ายจากเงิ นอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในด้านบริ หารงานทัว่ ไป
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป

- วัสดุยานพาหนะและขนส่ ง
ตังไว้
้
สาหรับจ่ายเป็ นค่ายางนอก ยางใน น ้ามันเบรก หัวเทียน
แบตเตอรี่ กุญแจต่าง ๆ อะไหล่รถยนต์ เครื่ องสูบน ้าดับเพลิง
ตลอดจนเครื่ องมือเครื่ องใช้ ในการบารุงรักษาหรื อซ่อมแซม
และอื่น ๆ ทดแทนที่ชารุด
ตัง้ จ่ายจากเงิ นอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในด้านบริ หารงานทัว่ ไป
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป
งานบริ หารทัว่ ไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนและระงับอัคคีภยั

- วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่ อลื่น
ตังไว้
้
สาหรับจ่ายเป็ นค่าวัสดุเชื ้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น ้ามัน
เชื ้อเพลิง เบนซิน น ้ามันดีเซล น ้ามันก๊ าด และน ้ามันหล่อลื่นอื่น ๆ
เพื่อใช้ กบั รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเครื่ องจักรอื่น ๆ
ตัง้ จ่ายจากเงิ นรายได้ ปรากฏในด้านบริ หารงานทัว่ ไป
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป
งานบริ หารทัว่ ไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนและระงับอัคคีภยั

- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
สาหรับจ่ายเป็ นค่าวัสดุอปุ กรณ์ในการจัดทาป้าย
และอุปกรณ์เกี่ยวกับการเผยแพร่ขา่ วสารกิจกรรมการ
ปฏิบตั งิ าน ตามระเบียบ ฯ

50,000

บาท

30,000 บาท
20,000 บาท

400,000

บาท

360,000 บาท
40,000 บาท

ตังไว้
้

5,000

บาท

ตังไว้
้

20,000

บาท

ตัง้ จ่ายจากเงิ นอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในด้านบริ หารงานทัว่ ไป
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป

- วัสดุคอมพิวเตอร์
สาหรับจ่ายเป็ นค่าวัสดุอปุ กรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น
กระดาษพิมพ์ตอ่ เนื่อง หัวพิมพ์หรื อแถบพิมพ์ หมึกคอมพิวเตอร์
สาหรับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริ หารงานทัว่ ไป
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป

- วัสดุอ่ ืน ๆ
ตังไว้
้
สาหรับจ่ายเป็ นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่เข้ าลักษณะรายจ่าย
ประเภทอื่นเท่าที่จาเป็ น เช่น สายส่งน ้าดับเพลิง น ้ายาดับเพลิงเคมี
ข้ อแยกทางส่งน ้า หัวฉีดน ้าดับเพลิง สายสูบน ้า ฯลฯ

20,000

บาท

550,000
360,000

บาท
บาท

ตัง้ จ่ายจากเงิ นอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในด้านบริ หารงานทัว่ ไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนและระงับอัคคีภยั

หมวดค่ าสาธารณูปโภค
ตัง้ ไว้
- ค่ าไฟฟ้า
ตังไว้
้
สาหรับจ่ายเป็ นค่าไฟฟ้าสานักงานเทศบาล ศูนย์ดบั เพลิง
เทศบาล ป้อมยามตารวจ และสนามกีฬาอเนกประสงค์ ฯลฯ
ตัง้ จ่ายจากเงิ นรายได้ ปรากฏในด้านบริ หารงานทัว่ ไป
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป
งานบริ หารทัว่ ไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนและระงับอัคคีภยั

- ค่ านา้ ประปา
สาหรับจ่ายเป็ นค่าน ้าประปาของสานักงานเทศบาล
ศูนย์ดบั เพลิงเทศบาล ป้อมยามตารวจเทศบาลตาบลเมืองคง

310,000 บาท
50,000 บาท

ตังไว้
้

ตัง้ จ่ายจากเงิ นรายได้ ปรากฏในด้านบริ หารงานทัว่ ไป
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป
งานบริ หารทัว่ ไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนและระงับอัคคีภยั

- ค่ าโทรศัพท์
ตังไว้
้
สาหรับจ่ายเป็ นค่าโทรศัพท์สานักงานเทศบาลของเทศบาล
ตาบลเมืองคง

135,000

15,000
120,000

บาท

บาท
บาท

20,000

บาท

5,000

บาท

ตัง้ จ่ายจากเงิ นรายได้ ปรากฏในด้านบริ หารงานทัว่ ไป
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป

- ค่ าไปรษณีย์โทรเลข
สาหรับจ่ายเป็ นค่าไปรษณีย์โทรเลข ค่าธนาณัติ
และดวงตราไปรษณียากร และค่าโทรเลขในการติดต่อราชการ
ของเทศบาลตาบลเมืองคง
ตัง้ จ่ายจากเงิ นรายได้ ปรากฏในด้านบริ หารงานทัว่ ไป
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป

ตังไว้
้

- ค่ าบริการทางด้ านโทรคมนาคม
ตังไว้
้
สาหรับจ่ายเป็ นค่าบริการโครงการเครื อข่าย Internet
ตาบล ระยะที่ 3 ตามยุทธศาสตร์ ของกลุม่ ภารกิจด้ านพัฒนา
ชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้ องถิ่น ค่าดูแลเว๊ บไซต์ของ
เทศบาล และค่าบริการ Internet wifi

30,000

ตัง้ จ่ายจากเงิ นรายได้ 20,000 บาท และเงิ นอุดหนุนทัว่ ไป 10,000 บาท
ปรากฏในด้านบริ หารงานทัว่ ไป
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป

รายจ่ ายเพื่อการลงทุน
หมวดค่ าครุภัณฑ์ ที่ดนิ และสิ่งก่ อสร้ าง

ตัง้ ไว้ 0
ตัง้ ไว้ 0

บาท แยกเป็ น
บาท

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

บาท

รายจ่ ายเพื่อการลงทุน
หมวดค่ าครุภัณฑ์ ที่ดนิ และสิ่งก่ อสร้ าง
ค่ าครุภัณฑ์
ค่ าครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่
- จัดซื ้อกล้ องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล
จานวน 1 เครื่ อง ความละเอียด 17 ล้ านพิกเซลขึ ้นไป
ราคาตามครุภณ
ั ฑ์ท้องถิ่น เป็ นเงิน 30,000 บาท
( ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้ าที่ 154 )

ตัง้ ไว้ 688,500 บาท แยกเป็ น
ตัง้ ไว้ 688,500 บาท
ตังไว้
้
588,500
บาท
ตังไว้
้
30,000
บาท

ตัง้ จ่ายจากเงิ นรายได้ ปรากฏในด้านการบริ หารงานทัว่ ไป
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป

ค่ าครุภัณฑ์ สานักงาน
- จัดซื ้อเครื่ องปรับอากาศ แบบแยกส่วน
ชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู
จานวน 10 ตัว ราคาเครื่ องละ 37,300 บาท เพื่อติดตัง้
ภายในอาคารหอประชุมตระกูลสุขเทศบาลตาบลเมืองคง
ราคากลางตามมาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ เป็ นเงิน 373,000 บาท
( ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้ าที่ 155 )

ตังไว้
้

373,000

บาท

ตัง้ จ่ายจากเงิ นรายได้ ปรากฏในด้านการบริ หารงานทัว่ ไป
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป

ค่ าครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์
ตังไว้
้
- จัดซื ้อคอมพิวเตอร์ แบบตังโต๊
้ ะ ตังไว้
้
พร้ อมอุปกรณ์ครบชุด จานวน 1 เครื่ อง
ราคาตามครุภณ
ั ฑ์กระทรวงICT เป็ นเงิน 32,000 บาท
( ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้ าที่ 152 )

35,500 บาท
32,000
บาท

ตัง้ จ่ายจากเงิ นรายได้ ปรากฏในด้านการบริ หารงานทัว่ ไป
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป

- จัดซื ้อเครื่ องปริ๊นเตอร์ ตังไว้
้
ชนิดเลเซอร์ /LED ขาวดา จานวน 1 เครื่อง
ราคาตามครุภณ
ั ฑ์กระทรวงICT เป็ นเงิน 3,500 บาท
( ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้ าที่ 152 )
ตัง้ จ่ายจากเงิ นรายได้ ปรากฏในด้านการบริ หารงานทัว่ ไป

3,500

บาท

แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป

ค่ าครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ
ตังไว้
้
- จัดซื ้อสัญญาณไฟจราจรแบบโคมไฟกระพริบ
โซลาร์ เซลล์ในเขตเทศบาล จานวน 6 จุด ราคาตามครุภณ
ั ฑ์
ท้ องถิ่น เป็ นเงิน 150,000 บาท
( ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้ าที่ 182 )

150,000 บาท

ตัง้ จ่ายจากเงิ นอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในด้านการบริ หารงานทัว่ ไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริ หารทัว่ ไปเกี ่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

ค่ าที่ดนิ และสิ่งก่ อสร้ าง
ตัง้ ไว้
-โครงการปรับปรุงหอประชุมตระกูลสุขเทศบาล
ตาบลเมืองคง เพื่อปรับปรุงหอประชุมตระกูลสุขเทศบาล
ตาบลเมืองคงโดยปรับปรุงติดตังกระจก
้
ติดตังแอร์
้
พร้ อมค่าจัดซื ้อวัสดุอปุ กรณ์ในการดาเนินงานและ
ปรับปรุงโครงสร้ างในส่วนต่างๆตามความเหมาะสม
โดยถัวจ่ายในวงเงิน100,000 บาท
( ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้ าที่ 178 )

100,000

ตัง้ จ่ายจากเงิ นอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในด้านการบริ หารงานทัว่ ไป
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
***************************************************************************************************************

บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ ายทั่วไป
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตาบลเมืองคง
อาเภอคง จังหวัดนครราชสี มา
รายจ่ ายจาแนกตามหน่ วยงาน
กองคลัง

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตาบลเมืองคง
รายจ่ายจาแนกตามหน่วยงาน
กองคลัง
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
1,476,800 บาท แยกเป็น
- รายจ่ายประจา
ตั้งไว้
1,437,800
บาท
- รายจ่ายเพื่อการลงทุน
ตั้งไว้
39,000
บาท
ตั้งจ่ายจากรายได้ 1,476,800 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
บาท
รายจ่ายประจา
ตั้งไว้ 1,437,800 บาท แยกเป็น
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา
ตัง้ ไว้
841,800
เงินเดือน
ตั้งไว้
841,800
- เงินเดือนพนักงานเทศบาล
ตั้งไว้
731,880
สาหรับจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จานวน
4 อัตรา และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี

บาท
บาท
บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

- เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
สาหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่ม ค่า ครองชีพชั่วคราว พนักงาน
เทศบาล กองคลัง จานวน 2 อัตรา

ตั้งไว้

67,920

บาท

ตั้งไว้

42,000

บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

- เงินเพิ่มต่างๆ
สาหรับจ่ายเป็นเงิน ประจาตาแหน่งของผู้อานวยการกอง
คลังระดับ 7 จานวน 1 ตาแหน่ง 12 เดือนๆ ละ 3,500 บาทตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

หมวดค่าจ้างชั่วคราว
ตั้งไว้
- ค่าจ้างพนักงานจ้าง
ตั้งไว้
สาหรับจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป จานวน 2 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

216,000
บาท
128,160 บาท

- เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
สาหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้าง
ทั่วไป จานวน 2 อัตรา

ตั้งไว้

87,840

บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ตั้งไว้
ค่าตอบแทน
ตัง้ ไว้
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งไว้
สาหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการดาเนินการ
ซื้อหรือการจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน
ก่อสร้างตามโครงการของเทศบาล

285,000
90,000
7,000

บาท
บาท
บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
สาหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างประจา ของกองคลังที่อยู่ในเกณฑ์ช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร ตามระเบียบ ฯ

ตั้งไว้

22,000

บาท

ตั้งไว้

-

บาท

ตั้งไว้

36,000

บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
สาหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจา และครอบครัวตามสิทธิที่ได้รับตามระเบียบ ฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

- ค่าเช่าบ้าน
สาหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ตามสิทธิที่
ได้รับตามระเบียบ ฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

- ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ
สาหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ที่
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามระเบียบฯ

ตั้งไว้

5,000

บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

- ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
สาหรับจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
ให้แก่พนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง ตาม
ระเบียบฯ

ตั้งไว้

20,000

บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ค่าใช้สอย
ตั้งไว้
- รายจ่ายเพื่อบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
ตั้งไว้
สาหรับจ่ายเป็นค่าบารุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
ครุภัณฑ์ เครื่องโทรสาร เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ
รถจักรยานยนต์ และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ กองคลัง ที่ชารุด

105,000
15,000

บาท
บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ตั้งไว้
สาหรับจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียม
และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเหมาบริการ ฯลฯ

30,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืน่ ๆ
ตั้งไว้
-โครงการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
เป็นเงิน 30,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

60,000

บาท

-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้าง ฯลฯ เป็นเงิน 30,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ค่าวัสดุ
- วัสดุสานักงาน
สาหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน เช่น เครื่องเขียน
แบบพิมพ์ ใช้ในสานักงาน กระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ
กรรไกร ยางลบ ฯลฯ ค่าจัดทาคู่มือหนังสือที่เกี่ยวข้อง

ตั้งไว้
ตั้งไว้

90,000
60,000

บาท
บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

วัสดุคอมพิวเตอร์
สาหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์หมึกคอมพิวเตอร์ แผ่นซีดี แผ่นดิสค์ ฯลฯ
-

ตั้งไว้

30,000

บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
สาหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น
น้ามันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ น้ามันดีเซล น้ามันก๊าด และ
น้ามันหล่อลื่นอื่นๆ เพื่อให้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์และ
เครื่องจักรอื่น ๆ
-

ตั้งไว้

-

บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

วัสดุงานบ้านงานครัว
สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้า
จานรอง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้าแข็ง กระทะไฟฟ้า ฯลฯ
-

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ตั้งไว้

-

บาท

หมวดค่าสาธารณูปโภค
ตั้งไว้
- ค่าไฟฟ้า
ตั้งไว้
สาหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของตลาดสดเทศบาลตาบลเมืองคง

95,000
80,000

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

- ค่าน้าประปา
ตั้งไว้
สาหรับจ่ายเป็นค่าน้าประปาของตลาดสดเทศบาลเมืองคง

3,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

- ค่าไปรษณีย์โทรเลข ตั้งไว้
สาหรับจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์โทรเลข ค่าธนาณัติ และดวงตา
ไปรษณีย์ยากร และค่าโทรเลข ฯลฯ ในการติดต่อราชการเทศบาลตาบลเมืองคง

12,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

รายจ่ายเพื่อการลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้
ค่าครุภัณฑ์สานักงาน
-จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บานเปิดทึบ
(มอก.) จานวน 2 ตู้ เป็นเงิน 9,000 บาท

ตั้งไว้
ตั้งไว้
ตั้งไว้
ตั้งไว้

39,000 บาท
39,000 บาท
39,000
39,000
9,000

บาท
บาท
บาท

10,000

บาท

20,000

บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

-จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บานเลื่อน
ตั้งไว้
กระจก ขนาด 6 ฟุต จานวน 2 ตู้ เป็นเงิน 10,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

-จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า ระบบ 2 ภาษา
(ไทย/อังกฤษ) จานวน 1 เครื่อง
เป็นเงิน 20,000 บาท

ตั้งไว้

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
......................................................................................................................

บาท
บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ ายทั่วไป
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตาบลเมืองคง
อาเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
รายจ่ ายจาแนกตามหน่ วยงาน
กองช่ าง

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ ายทั่วไปประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตาบลเมืองคง
รายจ่ ายจาแนกตามหน่ วยงาน

กองช่ าง
ตั้งงบประมาณรายจ่ ายทั้งสิ้น
2737565
รายจ่ายประจา
ตั้งไว้
รายจ่ายเพื่อการลงทุน
ตั้งไว้
ตั้งจ่ายจากรายได้
2,737,565 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุ นทัว่ ไป
รายจ่ายประจา
ตั้งไว้
จ่ายจากรายได้
หมวดเงินเดือนและค่ าจ้ างประจา
ตั้งไว้
เงินเดือน
ตั้งไว้
เงินเดือนพนักงานเทศบาล
ตั้งไว้
สาหรับจ่ายเป็ นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จานวน 4 อัตรา
และจ่ายเป็ นเงินปรับปรุ งเงินเดือนประจาปี

บาท
2,737,565
0
0 บาท

2,737,565
1,021,960 บาท
847,280 บาท
829,280 บาท

เงินเพิ่มค่าครองชีพชัว่ คราว
ตั้งไว้
18,000 บาท
สาหรับจ่ายเป็ นเงินเพิ่มการครองชีพชัว่ คราวพนักงานเทศบาล จานวน 1 อัตรา
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ปรากฎในด้ านบริ การชุมชนและสั งคม
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริ หารทั่วไปเกี่ ยวกับเคหะและชุมชน

ค่าจ้างประจา
ตั้งไว้
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
ตั้งไว้
สาหรับจ่ายให้ลูกจ้างประจา จานวน 1 อัตรา เป็ นค่าจ้าง
และจ่ายเป็ นเงินปรับปรุ งเงินเดือนประจาปี

174,680 บาท
156,680 บาท

เงินเพิ่มค่าครองชีพชัว่ คราว
ตั้งไว้
18,000 บาท
สาหรับจ่ายเป็ นเงินเพิ่มการครองชีพชัว่ คราวของลูกจ้างประจาที่มาปฏิบตั ิงาน
กองช่าง จานวน 1 อัตรา
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ปรากฎในด้ านบริ การชุมชนและสั งคม
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริ หารทั่วไปเกี่ ยวกับเคหะและชุมชน

บาท
บาท
บาท

หมวดค่ าจ้ างชั่วคราว
ตั้งไว้ 864,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตั้งไว้
0
อัตรา
สาหรับจ่ายเป็ นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 0 อัตรา
และจ่ายเป็ นเงินปรับปรุ งเงินเดือนประจาปี
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ปรากฎในด้ านบริ การชุมชนและสั งคม
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริ หารทั่วไปเกี่ ยวกับเคหะและชุมชน

เงินเพิ่มค่าครองชีพชัว่ คราวพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้
0
อัตรา
สาหรับจ่ายเป็ นเงินเพิ่มการครองชีพชัว่ คราวพนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 0 อัตรา
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ปรากฎในด้ านบริ การชุมชนและสั งคม
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริ หารทั่วไปเกี่ ยวกับเคหะและชุมชน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ตั้งไว้ 512,640 บาท
สาหรับจ่ายเป็ นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัว่ ไป จานวน 8 อัตรา
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ปรากฎในด้ านบริ การชุมชนและสั งคม
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริ หารทั่วไปเกี่ ยวกับเคหะและชุมชน

เงินเพิ่มค่าครองชีพชัว่ คราว
ตั้งไว้ 351,360 บาท
สาหรับจ่ายเป็ นเงินเพิ่มการครองชีพชัว่ คราวพนักงานจ้างทัว่ ไป จานวน 8 อัตรา
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ปรากฎในด้ านบริ การชุมชนและสั งคม
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริ หารทั่วไปเกี่ ยวกับเคหะและชุมชน

หมวดค่ าตอบแทน ใช้ สอยและวัสดุ
ตั้งไว้
ค่าตอบแทน
ตั้งไว้
ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
ตั้งไว้
สาหรับจ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลา
ราชการแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ที่ปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ ตามระเบียบ ฯ
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ปรากฎในด้ านบริ การชุมชนและสั งคม
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริ หารทั่วไปเกี่ ยวกับเคหะและชุมชน

851,605 บาท
46,605 บาท
0
บาท

ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ตั้งไว้
สาหรับจ่ายเป็ นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างประจา ของกองช่างเทศบาล ตามระเบียบฯ

46,605 บาท

ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ปรากฎในด้ านบริ การชุมชนและสั งคม
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริ หารทั่วไปเกี่ ยวกับเคหะและชุมชน

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
สาหรับจ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และครอบครัว ตามสิ ทธิ ที่
ได้รับตามระเบียบฯ

ตั้งไว้

0

บาท

ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ปรากฎในด้ านบริ การชุมชนและสั งคม
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริ หารทั่วไปเกี่ ยวกับเคหะและชุมชน

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งบริ การ
สาหรับจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึ่ งบริ การ เช่น
ค่าจ้างเหมาบริ การ ค่าจ้างเหมาบุคลภายนอก การกระทา
อย่างใดอย่างหนึ่ ง ซึ่ งมิได้เป็ นการดัดแปลง ต่อเติม เสริ มสร้าง
ครุ ภณั ฑ์ หรื อสิ่ งก่อสร้าง หรื อการจ้างเหมาแรงงานทาสิ่ งของ
ต่าง ๆ

ตั้งไว้
ตั้งไว้

250,000 บาท
70,000 บาท

ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ปรากฎในด้ านบริ การชุมชนและสั งคม
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริ หารทั่วไปเกี่ ยวกับเคหะและชุมชน

รายจ่ายเพื่อบารุ งรักษาหรื อซ่อมแซมทรัพย์สิน
ตั้งไว้
สาหรับจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายค่าบารุ งรักษาหรื อซ่อมแซม
ครุ ภณั ฑ์ต่าง ๆ เช่น เครื่ องตัดหญ้า เครื่ องมือเครื่ องจักรกล และ
ค่าบารุ งรักษาหรื อซ่อมแซมสิ่ งก่อสร้าง และอื่น ๆ ที่จาเป็ น
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ปรากฎในด้ านบริ การชุมชนและสั งคม
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริ หารทั่วไปเกี่ ยวกับเคหะและชุมชน

170,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่ องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
ตั้งไว้
สาหรับจ่ายเป็ นค่ารายจ่ายต่าง ๆ ดังนี้
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
เป็ นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พกั ใน
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล
และลูกจ้างประจา

10,000 บาท

ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ปรากฎในด้ านบริ การชุมชนและสั งคม
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริ หารทั่วไปเกี่ ยวกับเคหะและชุมชน

ค่าวัสดุ
ตั้งไว้
วัสดุสานักงาน
ตั้งไว้
สาหรับจ่ายเป็ นค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่ องเขียน แบบพิมพ์
ใช้ในสานักงานเช่น กระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ กรรไกร
ยางลบ ต่าง ๆ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายในการจัดทาคูม่ ือ หนังสื อระเบียบ
กฎหมาย เอกสารของเทศบาล และสิ่ งพิมพ์

555,000 บาท
15,000 บาท

ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ปรากฎในด้ านบริ การชุมชนและสั งคม
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริ หารทั่วไปเกี่ ยวกับเคหะและชุมชน

วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
ตั้งไว้
สาหรับจ่ายเป็ นค่าวัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ อุปกรณ์ไฟฟ้ า
ต่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้ า สายไฟฟ้ า ฟิ วส์ ดวงโคมอุปกรณ์ เครื่ อง
ขยายเสี ยง เครื่ องอัดเทป อื่น ๆ และอุปกรณ์รับ - ส่ งวิทยุสื่อสาร
เช่น แบตเตอรี่ ถ่าน วิทยุมือถือ ฯลฯ
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ปรากฎในด้ านบริ การชุมชนและสั งคม
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้ าถนน

200,000 บาท

วัสดุก่อสร้าง
ตั้งไว้
สาหรับจ่ายเป็ นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น หิ น ปูน
ทราย ไม้ วัสดุก่อสร้างในการซ่อแซมทรัพย์สินในกรณี เทศบาล
ทาเอง เช่น ซ่อมผิวจราจร ทางเท้า และสิ่ งก่อสร้างอื่น ๆ
เช่น แบตเตอรี่ ถ่านวิทยุมือถือ ฯลฯ

250,000 บาท

ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ปรากฎในด้ านบริ การชุมชนและสั งคม
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้ าถนน

วัสดุยานพาหนะและขนส่ ง
ตั้งไว้
สาหรับจ่ายเป็ นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เช่น
ยางนอก ยางในรถยนต์ จักรยานยนต์ น้ ามันเบรค หัวเทียน แบตเตอรี่
ต่าง ๆ อะไหล่รถยนต์ เครื่ องสู บน้ า และเครื่ องจักร อื่น ๆ

30,000 บาท

ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ปรากฎในด้ านบริ การชุมชนและสั งคม
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริ หารทั่วไปเกี่ ยวกับเคหะและชุมชน

วัสดุการเกษตร
ตั้งไว้
สาหรับจ่ายเป็ นค่าวัสดุการเกษตรต่าง ๆ เช่น ยากาจัดศัตรู
พืช ปุ๋ ย พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ มีด กรรไกรตัดกิ่ง อื่น ๆ

50,000 บาท

ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ปรากฎในด้ านบริ การชุมชนและสั งคม
แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ตั้งไว้
สาหรับจ่ายเป็ นค่าวัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามัน
เชื้อเพลิง ดีเซล น้ ามันก๊าด ก๊าชโซฮอลและน้ ามันหล่อลื่นอื่น ๆ เพื่อ
ใช้กบั รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเครื่ องจักรอื่น ๆ

-

บาท

ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ปรากฎในด้ านบริ การชุมชนและสั งคม
แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ตั้งไว้
สาหรับจ่ายเป็ นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทาป้ าย และ
อุปกรณ์เกี่ยวกับการเผยแพร่ ข่าวสาร กิจกรรมปฏิบตั ิงาน ตามระเบียบ ฯ
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ปรากฎในด้ านบริ การชุมชนและสั งคม
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริ หารทั่วไปเกี่ ยวกับเคหะและชุมชน

-

บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์

ตั้งไว้

10,000 บาท

สาหรับจ่ายเป็ นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กระดาษพิมพ์ต่อเนื่อง หัวพิมพ์หรื อแถบพิมพ์ หมึกคอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ปรากฎในด้ านบริ การชุมชนและสั งคม
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริ หารทั่วไปเกี่ ยวกับเคหะและชุมชน

หมวดสาธารณูปโภค
ตั้งไว้
ค่าไฟฟ้ า
ตั้งไว้
สาหรับจ่ายเป็ นค่าไฟฟ้ าของโรงสูบน้ า และบ่อบาดาล
ของเทศบาล

-

บาท
บาท

ตั้งจ่ ายจากรายได้ - บาท ปรากฎในด้ านบริ การชุมชนและสั งคม
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริ หารทั่วไปเกี่ ยวกับเคหะและชุมชน

รายจ่ ายเพื่อการลงทุน
หมวดค่ าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ และสิ่งก่ อสร้ าง

ตั้งไว้
ตั้งไว้

0 บาท
0 บาท

แยกเป็ น

รายจ่ ายเพื่อการลงทุน
ตั้งไว้
0 บาท
แยกเป็ น
หมวดค่ าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ และสิ่งก่ อสร้ าง
ตั้งไว้
0 บาท
ค่ าที่ดนิ และสิ่งก่ อสร้ าง
ตั้งไว้
3,835,120 บาท
โครงการ ปรับปรุ งผิวจราจรแอสฟั ลท์ติกคอนกรี ต ถนนสายเทศบาล 2
ตั้งไว้ 1,023,000 บาท
(ช่วงหน้าบ้านพักนายอาเภอคง)
รายละเอียดโครงการ ปรับปรุ งผิวจราจรแอสฟั ลท์ติกคอนกรี ต หนา 0.03 เมตร
กว้างเฉลี่ย 11.00 เมตร ยาวประมาณ 306.00 เมตร
หรื อพื้นที่ปรับปรุ งไม่นอ้ ยกว่า 3,445 ตารางเมตร
พร้อมตีเส้นเครื่ องหมายจราจร
ตามแบบแปลนกองช่าง เทศบาลตาบลเมืองคง เลขที่ วศ1/2557
ตั้งจ่ ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในด้ านบริ การชุมชนและสั งคม
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้ าถนน
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้ าที่ 135)

โครงการ ปรับปรุ งผิวจราจรแอสฟั ลท์ติกคอนกรี ต ถนนสายสันติสุข
ตั้งไว้ 1,057,000 บาท
รายละเอียดโครงการ ปรับปรุ งผิวจราจรแอสฟั ลท์ติกคอนกรี ต หนา 0.03 เมตร
กว้างเฉลี่ย 13.50 เมตร ยาวประมาณ 294.5 เมตร
หรื อพื้นที่ปรับปรุ งไม่นอ้ ยกว่า 3,568 ตารางเมตร
พร้อมตีเส้นเครื่ องหมายจราจร
ตามแบบแปลนกองช่าง เทศบาลตาบลเมืองคง เลขที่ วศ2/2557
ตั้งจ่ ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในด้ านบริ การชุมชนและสั งคม
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้ าถนน
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้ าที่ 134)

โครงการ ปรับปรุ งผิวจราจรแอสฟั ลท์ติกคอนกรี ต ถนนสายเทศบาล 5
ตั้งไว้
รายละเอียดโครงการ ปรับปรุ งผิวจราจรแอสฟั ลท์ติกคอนกรี ต หนา 0.03 เมตร
กว้างเฉลี่ย 8.00 เมตร ยาวประมาณ 664 เมตร

1,567,000 บาท

หรื อพื้นที่ปรับปรุ งไม่นอ้ ยกว่า 5,350 ตารางเมตร
พร้อมตีเส้นเครื่ องหมายจราจร
ตามแบบแปลนกองช่าง เทศบาลตาบลเมืองคง เลขที่ วศ3/2557
ตั้งจ่ ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในด้ านบริ การชุมชนและสั งคม
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้ าถนน
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้ าที่ 137 )

โครงการ ก่อสร้างทางลาดและลานจอดรถ สาหรับผูพ้ ิการ
ตั้งไว้
188,120 บาท
รายละเอียดโครงการ สาหรับใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างทางลาด
และลานจอดรถ สาหรับผูพ้ ิการ
ตามแบบแปลนกองช่าง เทศบาลตาบลเมืองคง เลขที่ วศ4/2557
ตั้งจ่ ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในด้ านบริ การชุมชนและสั งคม
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้ าถนน
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้ าที่ 139 )

ณ พ.ศ. 2558

3,835,120 บาท
1,023,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ ายทั่วไป
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตาบลเมืองคง
อาเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
รายจ่ ายจาแนกตามหน่ วยงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ อม

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ ายทั่วไปประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตาบลเมืองคง
รายจ่ ายจาแนกตามหน่ วยงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ อม
ตัง้ งบประมาณรายจ่ ายทัง้ สิน้

3,859,020 บาท แยกเป็ น

- รายจ่ ายประจา
ตัง้ ไว้
3,845,120 บาท
- รายจ่ ายเพื่อการลงทุน
ตัง้ ไว้
13,900 บาท
จ่ ายจากรายได้ 3,730,120 บาท
จ่ ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

128,900

รายจ่ ายประจา
ตัง้ ไว้
3,845,120 บาท แยกเป็ น
จ่ ายจากรายได้
หมวดเงินเดือนและค่ าจ้ างประจา
ตัง้ ไว้
355,120
เงินเดือน
ตัง้ ไว้
180,000
- เงินเดือนพนักงานเทศบาล
ตังไว้
้
180,000
สาหรับจ่ายให้ พนักงานเทศบาล จานวน 1 อัตรา เป็ นเงินเดือน
พนักงานเทศบาล และจ่ายเป็ นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี

บาท

บาท
บาท
บาท

ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้ านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
งานบริ หารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
จานวน 1 อัตรา เป็ นเงิน 180,000 บาท

ค่ าจ้ างประจา
ตัง้ ไว้
- ค่ าจ้ างลูกจ้ างประจา
ตังไว้
้
สาหรับจ่ายให้ ลกู จ้ างประจา จานวน 1 อัตรา เป็ นค่าจ้ างและจ่าย
เป็ นเงินปรับปรุงค่าจ้ างประจาปี
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้ านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
งานบริ การสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น
จานวน 1 อัตรา เป็ นเงิน 157,120

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ตังไว้
้
สาหรับจ่ายเป็ นเงินเพิ่มการครองชีพชัว่ คราวลูกจ้ างประจา จานวน

175,120
157,120

บาท
บาท

บาท

18,000 บาท

1 อัตรา
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้ านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
งานบริ การสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น
เป็ นเงิน 18,000 บาท

หมวดค่ าจ้ างชั่วคราว

ตัง้ ไว้

1,944,000

บาท

- เงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้ แก่ พนักงานจ้ าง
ตังไว้
้
สาหรับจ่ายเป็ นค่าตอบแทนพนักงานจ้ าง และเงินเพิ่มการครองชีพ
ชัว่ คราว โดยแยกได้ ดงั นี ้

1,944,000

บาท

- ค่ าตอบแทนพนักงานจ้ างทั่วไป
ตังไว้
้
สาหรับจ่ายเป็ นค่าตอบแทนพนักงานจ้ างทัว่ ไป จานวน 18 อัตรา
ในอัตราเดือนละ 5,340 บาท

1,153,440

บาท

ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้ านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
งานบริ การสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น
เป็ นเงิน 1,153,440 บาท

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
สาหรับจ่ายเป็ นเงินเพิ่มการครองชีพชัว่ คราว
จานวน 18 อัตรา
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้ านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
งานบริ การสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น

ตังไว้
้
พนักงานจ้ างทัว่ ไป

เป็ นเงิน

790,560

บาท

บาท

หมวดค่ าตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ
ตัง้ ไว้
ค่ าตอบแทน
ตัง้ ไว้
- ค่ าตอบแทนผู้ปฏิบัตริ าชการอันเป็ นประโยชน์ แก่ เทศบาล ตังไว้
้
สาหรับจ่ายเป็ นค่าตอบแทนแก่พนักงานตรวจเนื ้อสัตว์ของเทศบาล
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้ านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
งานบริ หารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
เป็ นเงิน -

790,560

1,191,000 บาท
24,000 บาท
- บาท

บาท

- ค่ าตอบแทนการปฏิบัตงิ านนอกเวลาราชการ
ตังไว้
้
สาหรับจ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการแก่
พนักงานพนักงานเทศบาล ลูกจ้ าง ประจา และพนักงานจ้ าง ทัว่ ไป ที่จะต้ อง
ทางานในวันหยุดราชการ นอกเวลาราชการ

-

บาท

-

บาท

ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้ านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
งานบริ หารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
เป็ นเงิน - บาท

- ค่ าเช่ าบ้ าน
สาหรับจ่ายเป็ นค่าเช่าบ้ านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ
เบิกได้ ตามระเบียบ ฯ

ตังไว้
้

ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้ านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
งานบริ หารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
เป็ นเงิน - บาท

- เงินช่ วยเหลือการศึกษาบุตร

ตังไว้
้

24,000

บาท

สาหรับจ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้ างประจา ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ อม ที่อยูใ่ นเกณฑ์ที่จะต้ อง
จ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบ ฯ
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้ านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
งานบริ หารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
เป็ นเงิน 20,000 บาท

- เงินช่ วยเหลือค่ ารักษาพยาบาล
ตังไว้
้
สาหรับจ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลพนักงานเทศบาล
ลูกจ้ างประจาและครอบครัว ตามสิทธิที่ได้ รับตามระเบียบ ฯ

-

บาท

ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้ านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
งานบริ หารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
เป็ นเงิน - บาท

ค่ าใช้ สอย
ตัง้ ไว้
- รายจ่ ายเพื่อให้ ได้ มาซึ่งบริการ
ตังไว้
้
สาหรับจ่ายเป็ นรายจ่ายเพื่อให้ ได้ มาซึง่ บริการ ดังนี ้
+ ค่าจ้ างเหมาบริการเท่าที่จาเป็ น เช่น ค่าจ้ างเหมาสูบน ้าเสีย
โรงฆ่าสัตว์ ค่าจ้ างเหมากลบขยะ ค่าจ้ างเหมาจ้ างสูบน ้าเสียตลาดสด ค่าจ้ าง
เหมาเขียนป้ายประชาสัมพันธ์
+ ค่าจ้ างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้ างเหมาบุคคล และอื่น ๆ

720,000 บาท
100,000 บาท

ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้ านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
งานบริ การสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น
เป็ นเงิน 100,000 บาท

- รายจ่ ายเพื่อบารุงรักษาหรือซ่ อมแซมทรัพย์ สิน
ตังไว้
้
สาหรับจ่ายเป็ นรายจ่ายต่าง ๆ ดังนี ้
+ ค่าบารุงรักษาหรื อซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์ เช่น ซ่อมแซม รถยนต์
รถบรรทุกขยะ เครื่ องคอมพิวเตอร์ เครื่ องพ่นหมอกควัน เครื่ องปรับอากาศ
และครุภณ
ั ฑ์อื่น ๆ ที่ใช้ ในการปฏิบตั ริ าชการของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้ อม
+ ค่าบารุงรักษาหรื อซ่อมแซมสิ่งก่อสร้ าง เช่น โรงฆ่าสัตว์ ตลาดสด
และซ่อมแซมอื่น ๆ เท่าที่จาเป็ น

150,000 บาท

ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้ านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
งานบริ การสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น
เป็ นเงิน 150,000 บาท

- รายจ่ ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

ตัง้ ไว้

460,000

บาท

สาหรับจ่ายเป็ นรายจ่ายต่าง ๆ ดังนี ้
1 ค่ าใช้ จ่ายในโครงการอบรมเยาวชนไทยห่ างไกลยาเสพติด ตังไว้
้
สาหรับจ่ายเป็ นค่าใช้ จา่ ยต่างๆในการจัดกิจกรรมตามโครงการอบรม
เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด

50,000 บาท

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้ า 118 )
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้ านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชน
งานส่ งเสริมและสนับสนุนความเข้ มแข็งชุมชน
เป็ นเงิน 50,000 บาท

2 ค่ าใช้ จ่ายในโครงการรณรงค์ ฉีดวัคซีนสัตว์ เลีย้ ง
ตังไว้
้
สาหรับจ่ายเป็ นค่าใช้ จา่ ยต่างๆในการจัดกิจกรรมตามโครงการรณรงค์
ฉีดวัคซีนสัตว์เลี ้ยง

30,000

บาท

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้ า 118 )
้ตังจ่ ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้ านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
งานบริ การสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น
เป็ นเงิน 30,000 บาท

3 ค่ าใช้ จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ
ตังไว้
้
สาหรับจ่ายเป็ นค่าใช้ จา่ ยต่างๆในการจัดกิจกรรมตามโครงการจัด
กิจกรรมวันผู้สงู อายุ

30,000 บาท

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้ า 106 )
้ตังจ่ ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้ านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชน
งานส่ งเสริมและสนับสนุนความเข้ มแข็งชุมชน
เป็ นเงิน 30,000 บาท

4 ค่ าใช้ จ่ายโครงการฝึ กอบรมศึกษาดูงาน อสม.เทศบาลตาบลเมืองคง ตังไว้
้ 150,000 บาท
สาหรับจ่ายเป็ นค่าใช้ จา่ ยต่างๆในการจัดกิจกรรมตามโครงการ
ฝึ กอบรมศึกษาดูงาน อสม. เทศบาลตาบลเมืองคง
( ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้ าที่ 102 )
้ตังจ่ ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้ านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชน
งานส่ งเสริมและสนับสนุนความเข้ มแข็งชุมชน เป็ นเงิน 150,000 บาท

5 ค่ าใช้ จ่ายโครงการฝึ กอบรมศึกษาดูงานผู้สูงอายุ ทต.เมืองคง ตังไว้
้ 200,000 บาท
สาหรับจ่ายเป็ นค่าใช้ จา่ ยต่างๆในการจัดกิจกรรมตามโครงการ
ฝึ กอบรมศึกษาดูงาน ผู้สงู อายุ เทศบาลตาบลเมืองคง
( ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้ าที่ 107 )
้ตังจ่ ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้ านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชน
งานส่ งเสริมและสนับสนุนความเข้ มแข็งชุมชน เป็ นเงิน 200,000 บาท

- รายจ่ ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม่ เข้ าลักษณะ

รายจ่ ายหมวดอื่น ๆ
ตัง้ ไว้
สาหรับจ่ายเป็ นค่ารายจ่ายต่าง ๆ ดังนี ้
+
ค่าใช้ จา่ ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เป็ น
ค่าลงทะเบียน ค่าเบี ้ยเลี ้ยงเดินทาง ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พกั ในการ
เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้ างประจา
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้ านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
งานบริ หารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
เป็ นเงิน 10,000

10,000

บาท

447,000
10,000

บาท
บาท

2,000

บาท

150,000

บาท

บาท

ค่ าวัสดุ
ตัง้ ไว้
- วัสดุสานักงาน
ตังไว้
้
สาหรับจ่ายเป็ นค่าวัสดุอปุ กรณ์ เครื่ องเขียน แบบพิมพ์ ใช้ ใน
สานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ กรรไกร ยางลบ ฯลฯ
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้ านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
งานบริ หารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
เป็ นเงิน 10,000 บาท

- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ตังไว้
้
สาหรับจ่ายเป็ นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้า ฟิ วส์ ฯลฯ
สาหรับโรงฆ่าสัตว์เทศบาล
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้ านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
งานบริ การสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น
เป็ นเงิน

2,000 บาท

- วัสดุงานบ้ านงานครัว
ตังไว้
้
สาหรับจ่ายเป็ นค่าไม้ กวาด ถังขยะ ผงซักฟอก น ้ายาดับกลิ่น โซดาไฟ
ถุงพลาสติก สายยาง สารส้ ม คลอรี น ฯลฯ
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้ านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
งานบริ การสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น
เป็ นเงิน 150,000 บาท

- วัสดุก่อสร้ าง
ตังไว้
้
สาหรับจ่ายเป็ นค่าวัสดุก่อสร้ างต่าง ๆ เพื่อซ่อมแซม ตลาดสด
เทศบาล โรงฆ่าสัตว์ บ่อขยะ

10,000 บาท

ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้ านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
งานบริ การสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น
เป็ นเงิน 10,000 บาท

- วัสดุยานพาหนะและขนส่ ง

ตังไว้
้

100,000 บาท

สาหรับจ่ายเป็ นค่ายางนอก ยางใน น ้ามันเบรก หัวเทียน แบตเตอรี่
กุญแจต่าง ๆ อะไหล่รถยนต์ ตลอดจนเครื่ องมือเครื่ องใช้ ในการบารุงรักษาหรื อ
ซ่อมแซม และอื่น ๆ ทดแทนที่ชารุด
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้ านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
งานบริ การสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น
เป็ นเงิน 100,000 บาท

- วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่ อลื่น
ตังไว้
้
สาหรับจ่ายเป็ นค่าน ้ามันเบนซิน น ้ามันดีเซล และน ้ามันหล่อลื่นอื่น ๆ
เพื่อใช้ กบั รถยนต์ รถบรรทุกขยะ เครื่ องพ่นหมอกควัน

-

บาท

10,000

บาท

120,000

บาท

30,000

บาท

15,000

บาท

240,000

บาท

ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้ านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
งานบริ การสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น
เป็ นเงิน - บาท

- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ตังไว้
้
สาหรับจ่ายเป็ นค่าวัสดุอปุ กรณ์ในการจัดทาป้าย และอุปกรณ์เกี่ยวกับ
การเผยแพร่ขา่ วสารกิจกรรมด้ านสาธารณสุข
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้ านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
งานบริ หารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
เป็ นเงิน 10,000 บาท

- วัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์
ตังไว้
้
สาหรับจ่ายเป็ นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ หรื อการแพทย์ ต่าง ๆ
เช่นเวชภัณฑ์ วัสดุประจาศูนย์บริการสาธารณสุข น ้ายาดับกลิ่นท่อ
ระบายน ้า ทรายอะเบท น ้ายาพ่นยุง ฯลฯ
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้ านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
งานบริ การสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น
เป็ นเงิน 120,000 บาท

- วัสดุเครื่องแต่ งกาย
ตังไว้
้
สาหรับจ่ายเป็ นค่าเครื่ องแบบพนักงานประจารถบรรทุกขยะ เช่น
ชุดปฏิบตั กิ าร เสื ้อ - กางเกง รองเท้ าบู๊ต ผ้ าปิ ดจมูก ฯลฯ
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้ านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
งานบริ การสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น
เป็ นเงิน 30,000 บาท

- วัสดุคอมพิวเตอร์
สาหรับจ่ายเป็ นค่าวัสดุอปุ กรณ์คอมพิวเตอร์
แผ่นดิสต์ ฯลฯ

ตังไว้
้
เช่น หมึกคอมพิวเตอร์

ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้ านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
งานบริ หารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
เป็ นเงิน 15,000 บาท

หมวดค่ าสาธารณูปโภค

ตัง้ ไว้

- ค่ าไฟฟ้า
ตังไว้
้
สาหรับจ่ายเป็ นค่ากระแสไฟฟ้าโรงฆ่าสัตว์เทศบาล และ เครื่ องกรองน ้า
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้ านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
งานบริ การสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น
เป็ นเงิน

-

บาท

- บาท

- ค่ านา้ ประปา
ตังไว้
้
สาหรับจ่ายเป็ นค่าน ้าประปาโรงฆ่าสัตว์ เครื่ องกรองน ้าดื่ม

240,000 บาท

ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้ านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
งานบริ การสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น
เป็ นเงิน 240,000 บาท

หมวดเงินอุดหนุน
ตัง้ ไว้
- อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
ตังไว้
้
สาหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุขในการดาเนินงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จานวน 5 ชุมชน ชุมชนละ 15,000 บาท

115,000
75,000

บาท
บาท

40,000

บาท

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้ า 116)
ตั้งจ่ ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้ านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
งานบริ การสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น
เป็ นเงิน 75,000 บาท

- อุดหนุนเหล่ากาชาด
ตังไว้
้
สาหรับสนับสนุนในการดาเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัด
และเหล่ากาชาดอาเภอเป็ นเงิน 40,000 บาท
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้ า 116)
ตั้งจ่ ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้ านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
งานบริ การสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น
เป็ นเงิน 40,000 บาท

รายจ่ ายเพื่อการลงทุน
หมวดค่ าครุภัณฑ์ ที่ดนิ และสิ่งก่ อสร้ าง
ค่ าครุภัณฑ์
ค่ าครุภัณฑ์ งานบ้ านงานครัว
- จัดซื ้อเครื่ องทาน ้าเย็น 2 ก๊ อก
สาหรับจ่ายเป็ นค่า เครื่ องทาน ้าเย็น 2 ก๊ อก จานวน 1 เครื่ อง
ราคาตามครุภณ
ั ฑ์ท้องถิ่น เป็ นเงิน 13,900 บาท

ตัง้ ไว้ 13,900 บาท แยกเป็ น
ตัง้ ไว้ 13,900 บาท
ตังไว้
้
13,900
บาท
ตังไว้
้
13,900
บาท

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้ า 116)
ตั้งจ่ ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้ านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
งานบริ การสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น
เป็ นเงิน 13,900 บาท
--------------------------------------------------------------------------

1

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ ายทั่วไป
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตาบลเมืองคง
อาเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
รายจ่ ายจาแนกตามหน่ วยงาน
กองการศึกษา

2

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ ายทั่วไปประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตาบลเมืองคง
รายจ่ ายจาแนกตามหน่ วยงาน
กองการศึกษา
ตั้งงบประมาณรายจ่ ายทั้งสิ้น

10,131,556

บาท แยกเป็ น

- รายจ่ ายประจา
ตั้งไว้
8,311,556
- รายจ่ ายเพือ่ การลงทุน
ตั้งไว้ 1,820,000
จ่ ายจากรายได้ 6,781,556 บาท จ่ ายจากเงินอุดหนุน 1,530,000
รายจ่ ายประจา
ตั้งไว้
8,311,556
หมวดเงินเดือนและค่ าจ้ างประจา
ตั้งไว้ 2,436,000
เงินเดือน
ตั้งไว้
- เงินเดือนพนักงานเทศบาล
ตั้งไว้
สาหรับจ่ายเป็ นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลกอง
การศึกษา จานวน 2 อัตรา และจ่ายเป็ นเงินปรับปรุ งเงินเดือน
ประจาปี
ตั้งจ่ ายจากรายได้
แผนงานการศึกษา

ปรากฏในด้ านบริ การชุมชนและสังคม
งานบริ หารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ปรากฏในด้ านบริ การชุมชนและสังคม
งานบริ หารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ปรากฏในด้ านบริ การชุมชนและสังคม
งานบริ หารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา เป็ นเงิน

ปรากฏในด้ านบริ การชุมชนและสังคม
งานบริ หารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

บาท

72,600

บาท

35,400

บาท

72,600 บาท

-เงินเพิม่ การครองชีพชั่วคราว
ตั้งไว้
สาหรับจ่ายเป็ นเงินเพิ่มค่าครองชีพชัว่ คราว
บุคลากรสนับสนุนการสอน ตาแหน่ง ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
จานวน 1 อัตรา ในส่ วนที่จา้ งเกินจากเงินอุดหนุน
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้
แผนงานการศึกษา

1,751,160

เป็ นเงิน 1,751,160 บาท

- ค่ าตอบแทนพนักงานจ้ างตามภารกิจ
ตั้งไว้
สาหรับจ่ายเป็ นค่าตอบแทน บุคลากรสนับสนุนการสอน
ตาแหน่ง ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จานวน 1 อัตรา ในส่ วน
ที่จา้ งเกินจากเงินอุดหนุน
ตั้งจ่ ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
แผนงานการศึกษา

2,436,000 บาท
488,640 บาท

เป็ นเงิน 488,640 บาท

- เงินเดือนพนักงานครู เทศบาล
ตั้งไว้
สาหรับจ่ายเป็ นเงินเดือนของพนักงานครู เทศบาล โรงเรี ยน
อนุบาลเทศบาลตาบลเมืองคง จานวน 8 อัตรา และจ่ายเป็ นเงิน
ปรับปรุ งเงินเดือนประจาปี
ตั้งจ่ ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
แผนงานการศึกษา

แยกเป็ น

เป็ นเงิน 35,400 บาท

3

- เงินวิทยฐานะชานาญการพนักงานครู เทศบาล
สาหรับจ่ายเป็ นเงินวิทยฐานะ
ชานาญการ
พนักงานครู เทศบาล โรงเรี ยนอนุบาลเทศบาลตาบลเมืองคง
จานวน 1 อัตรา และจ่ายเป็ นเงินปรับปรุ งเงินเดือนประจาปี
ตั้งจ่ ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
แผนงานการศึกษา

ปรากฏในด้ านบริ การชุมชนและสังคม
งานบริ หารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ตั้งไว้

เป็ นเงิน 21,000 บาท

- เงินวิทยฐานะชานาญการพิเศษพนักงานครู เทศบาล
ตั้งไว้
สาหรับจ่ายเป็ นเงินวิทยฐานะชานาญการพิเศษ พนักงานครู
เทศบาล โรงเรี ยนอนุบาลเทศบาลตาบลเมืองคง จานวน 1 อัตรา
และจ่ายเป็ นเงินปรับปรุ งเงินเดือนประจาปี
ตั้งจ่ ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
แผนงานการศึกษา

ปรากฏในด้ านบริ การชุมชนและสังคม
งานบริ หารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา เป็ นเงิน

หมวดค่ าจ้ างชั่วคราว
- ค่ าตอบแทนพนักงานจ้ าง
สาหรับจ่ายเป็ นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัว่ ไป
จานวน 6 อัตรา ในอัตราเดือนละ 5,340 บาท
ตั้งจ่ ายจากรายได้
แผนงานการศึกษา

ปรากฏในด้ านบริ การชุมชนและสังคม
งานบริ หารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

- เงินเพิม่ การครองชีพชั่วคราว
สาหรับจ่ายเป็ นเงินเพิ่มค่าครองชีพชัว่ คราวของ
พนักงานจ้างทัว่ ไป กองการศึกษา จานวน 6 อัตรา
ตั้งจ่ ายจากรายได้
แผนงานการศึกษา

ปรากฏในด้ านบริ การชุมชนและสังคม
งานบริ หารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา เป็ นเงิน

ปรากฏในด้ านบริ การชุมชนและสังคม
งานบริ หารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ตั้งไว้
ตั้งไว้

ตั้งไว้

บาท
บาท

263,520

บาท

263,520 บาท

33,600

บาท

เป็ นเงิน 33,600 บาท

เงินเพิม่ การครองชีพชั่วคราว
ตั้งไว้
สาหรับจ่ายเป็ นเงินเพิ่มค่าครองชีพชัว่ คราวของพนักงาน
ตามภารกิจตาแหน่งผูด้ ูแลเด็ก จานวน 4 อัตรา ในส่ วนที่จา้ งเกิน
จากเงินอุดหนุน
ปรากฏในด้ านบริ การชุมชนและสังคม
งานบริ หารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

973,200
384,480

เป็ นเงิน 384,480 บาท

-

ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้
แผนงานการศึกษา

67,200 บาท

67,200 บาท

- ค่ าตอบแทนพนักงานจ้ างตามภารกิจ
ตั้งไว้
สาหรับจ่ายเป็ นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตาแหน่งผูด้ ูแลเด็ก จานวน 4 อัตราในส่ วนที่จา้ งเกินจากเงินอุดหนุน
ตั้งจ่ ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
แผนงานการศึกษา

21,000 บาท

เป็ นเงิน 288,000 บาท

288,000

บาท
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- ค่ าตอบแทนพนักงานจ้ างตามภารกิจ
ตั้งไว้
สาหรับจ่ายเป็ นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตาแหน่งผูช้ ่วยครู ผดู้ ูแลเด็ก จานวน 1 อัตราในส่ วนที่จา้ งเกินจาก
เงินอุดหนุน

3,600

บาท

ตั้งจ่ ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้ านบริ การชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานบริ หารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา เป็ นเงิน 3,600 บาท

หมวดค่ าตอบแทน ใช้ สอยและวัสดุ
ตั้งไว้
ค่ าตอบแทน
ตั้งไว้
- เงินช่ วยเหลือการศึกษาบุตร
ตั้งไว้
สาหรับจ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตรเทศบาล
ลูกจ้างประจา และครอบครัว กองการศึกษาตามสิ ทธิที่ได้รับตาม
ระเบียบ ฯ
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้ านบริ การชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา งานบริ หารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา เ เป็ นเงิน

10,000 บาท

ค่ าใช้ สอย
ตั้งไว้
- รายจ่ ายเพือ่ ให้ ได้ มาซึ่งบริการ
ตั้งไว้
สาหรับจ่ายเป็ นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งบริ การ ค่าจ้าง
เหมาบริ การ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน จ้างเหมาสู บสิ่ งปฏิกลู
จ้างเหมาดาเนินการอื่น ๆ กองการศึกษา , ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กฯ
ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสื อ เข้าปกหนังสื อ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
ฯลฯ เป็ นเงิน 62,000 บาท
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้
แผนงานการศึกษา

ปรากฏในด้ านบริ การชุมชนและสังคม
งานบริ หารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา เ เป็ นเงิน

ปรากฏในด้ านบริ การชุมชนและสังคม
งานบริ หารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

2,232,000
62,000

บาท
บาท

120,000

บาท

62,000 บาท

- รายจ่ ายเพือ่ บารุ งรักษาหรือซ่ อมแซมทรัพย์ สิน
ตั้งไว้
สาหรับจ่ายเป็ นค่าบารุ งรักษาหรื อซ่อมแซมทรัพย์สิน
ค่าบารุ งรักษาหรื อซ่อมแซมครุ ภณั ฑ์ เช่น เครื่ องโทรสาร เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ เครื่ องปรับอากาศ และครุ ภณั ฑ์อื่น ๆ ค่าบารุ งรักษา
หรื อซ่อมแซมสิ่ งก่อสร้าง เช่น ซ่อมแซมอาคารศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลเมืองคงและซ่อมแซมอื่น ๆ เท่าที่จาเป็ น ที่ใช้ในการ
ปฏิบตั ิราชการของกองการศึกษา ที่ชารุ ด
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้
แผนงานการศึกษา

3,322,356 บาท
10,000
บาท
10,000
บาท

เป็ นเงิน 120,000 บาท
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- รายจ่ ายเกีย่ วกับการรับรองและพิธีการ
ตั้งไว้
สาหรับตั้งจ่ายในโครงการต่าง ๆ จานวน 10 โครงการ ดังนี้
- ค่ าใช้ จ่ายโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจาปี 2557
สาหรับจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี ลอยกระทง เช่น
เงินรางวัลเงินสนับสนุนการประกวดกระทง ขบวนแห่และผูเ้ ข้าประกวดนาง
นพมาศ ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิ ดและปิ ด ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าเช่าเครื่ องเสี ยง ค่ามหรสพ วงดนตรี และวงดุริยางค์
ค่าอาหารและเครื่ องดื่ม ค่าประดับตกแต่งรถขบวนแห่ ค่าโฆษณาและ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็ น โดยถัวจ่ายในวงเงิน 100,000.00 บาท
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้ าที่ 150)
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ปรากฏในด้ านบริ การชุมชนและสังคม
งานศาสนาวัฒนธรรมท้ องถิ่น

- ค่ าใช้ จ่ายโครงการจัดงานงานประเพณีสงกรานต์ ประจาปี 2558
สาหรับจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ประเพณี สงกรานต์
ประจาปี 255 8 เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าเช่าเครื่ องเสี ยง ค่ามหรสพ
เงินรางวัล ของรางวัล เงินสนับสนุนการประกวดขบวนแห่ และผูเ้ ข้า
ประกวดนางสงกรานต์ ค่าตอบแทนการแสดง ค่าใช้จ่ายในพิธีสงฆ์
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิ ดและปิ ด ค่าใช้จ่ายในพิธีรดน้ าขอพร วงดนตรี วงดุริยางค์
ค่าอาหารและเครื่ องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริ การ ค่าจัดทาตกแต่งรถขบวนแห่
โดยถัวจ่ายในวงเงิน 100,000.00 บาท
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้ าที่ 151)
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ปรากฏในด้ านบริ การชุมชนและสังคม
งานศาสนาวัฒนธรรมท้ องถิ่น

- ค่ าใช้ จ่ายโครงการจัดงานประเพณีแห่ เทียนพรรษา ประจาปี 2558
สาหรับจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี เข้าพรรษา ประจาปี
2558 เช่น จ้างเหมาต้นเทียน ค่าใช้จ่ายในการจัดต้นเทียน ค่าใช้จ่ายในพิธี
สงฆ์ ค่าอาหารและเครื่ องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริ การ ค่าจัดทารถขบวนแห่
ค่าโฆษณา ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็ น โดยถัวจ่ายในวงเงิน
30,000.00 บาท
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้ าที่ 152)
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ปรากฏในด้ านบริ การชุมชนและสังคม
งานศาสนาวัฒนธรรมท้ องถิ่น

490,000 บาท

6

- ค่ าใช้ จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่ งชาติ ประจาปี 2558
สาหรับจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก เช่น จ้างเหมา
จัดทาอาหาร ค่าอาหารและเครื่ องดื่ม ค่าจ้างเหมา ค่าโฆษณา
ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็ น โดยถัวจ่ายในวงเงิน
50,000.00 บาท
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้ าที่ 98)
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้
แผนงานการศึกษา

ปรากฏในด้ านบริ การชุมชนและสังคม
งานการศึกษาไม่ กาหนดระดับ

- ค่ าใช้ จ่ายโครงการกีฬาเทศบาลสั มพันธ์ (กีฬาเทศบาล)ประจาปี 2558
สาหรับจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดงานกีฬาประเภทต่างๆ เช่นฟุต
ซอล วอลเลย์บอล ฯลฯ เช่น จ้างเหมาจัดทาสนามกีฬา , ค่าอาหารและ
เครื่ องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริ การ ค่าจัดซื้ ออุปกรณ์กีฬา , ค่าตอบแทน และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็ น โดยถัวจ่ายในวงเงิน 10,000.00 บาท
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้ าที่ 155)
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้
ปรากฏในด้ านบริ การชุมชนและสังคม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

- ค่ าใช้ จ่ายโครงการจัดงานแข่ งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ประจาปี 2557
สาหรับจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดงานกีฬาประเภทต่างๆ เช่นฟุต
ซอล วอลเลย์บอล ฯลฯ เช่น จ้างเหมาจัดทาสนามกีฬา , ค่าอาหารและ
เครื่ องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริ การ ค่าจัดซื้ ออุปกรณ์กีฬา , ค่าตอบแทน และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็ น โดยถัวจ่ายในวงเงิน 100,000.00 บาท
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้ าที่ 156)
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้
ปรากฏในด้ านบริ การชุมชนและสังคม
แผนงานกาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

- ค่ าใช้ จ่ายโครงการกีฬาท้องถิ่นสั มพันธ์ อาเภอคง ประจาปี 2557
สาหรับจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดงานกีฬาประเภทต่างๆ เช่นฟุต
ซอล วอลเลย์บอล ฯลฯ เช่น จ้างเหมาจัดทาสนามกีฬา , ค่าอาหารและ
เครื่ องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริ การ ค่าจัดซื้ ออุปกรณ์กีฬา , ค่าตอบแทน และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็ น โดยถัวจ่ายในวงเงิน 30,000.00 บาท
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้ าที่ 157)
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้
ปรากฏในด้ านบริ การชุมชนและสังคม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
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- ค่ าใช้ จ่ายโครงการจัดงานวันขึน้ ปี ใหม่ ประจาปี 2558
สาหรับจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน วันขึ้นปี ใหม่ ประจาปี
2558 เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าเช่าเครื่ องเสี ยง ค่าใช้จ่ายในพิธีสงฆ์
ค่าอาหารและเครื่ องดื่ม ค่าจัดทาตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาบริ การ ต่าง ๆ
ที่จาเป็ น โดยถัวเฉลี่ยจ่ายในวงเงิน 30,000.00 บาท
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้ าที่ 150)
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้ านบริ การชุมชนและสังคม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริ หารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

- ค่ าใช้ จ่ายโครงการจัดงานท้ าวสุ รนารี ประจาปี 2558
สาหรับจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ท้าวสุ รนารี ประจาปี 2558
เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการจัดสถานที่จดั นิทศั การ จ้างเหมาเต็นท์
ค่าจ้างเหมาเครื่ องเสี ยง ค่าใช้จ่ายในพิธีสงฆ์ ค่าอาหารและเครื่ องดื่ม ค่าจ้าง
เหมาบริ การ ค่าจัดทารถขบวนแห่ ค่าโฆษณา ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่จาเป็ น โดยถัวจ่ายในวงเงิน 30,000.00 บาท
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้ าที่ 151)
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้
ปรากฏในด้ านบริ การชุมชนและสังคม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริ หารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

- ค่ าใช้ จ่ายโครงการจัดงานวันสาคัญทางศาสนา ประจาปี 2558
สาหรับจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน วันสาคัญทางศาสนา
ประจาปี 2558 เช่น จ้างเหมาบริ การต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในพิธีสงฆ์ ค่า ดอกไม้
ธูปเทียน ค่าจัดทารถขบวนแห่ ค่าโฆษณา ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่จาเป็ น โดยถัวจ่ายในวงเงิน 10,000.00 บาท
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้ าที่ 152)
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้
ปรากฏในด้ านบริ การชุมชนและสังคม
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้ องถิ่น

- รายจ่ ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ ม่ เข้ าลักษณะ
รายจ่ ายหมวดอืน่ ๆ
ตั้งไว้
10,000 บาท
- รายจ่ ายเป็ นค่ าเดินทางไปราชการ
ตั้งไว้ 10,000
บาท
สาหรับจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร เป็ นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่า
ที่พกั ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล
พนักงานจ้าง กองการศึกษา , โรงเรี ยนอนุบาลเทศบาลตาบลเมืองคง
ตามสิ ทธิ ตามระเบียบฯ
ตั้งจ่ ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
แผนงานการศึกษา

ปรากฏในด้ านบริ การชุมชนและสังคม
งานระดับก่ อนวัยเรี ยนและประถมศึกษา เป็ นเงิน

10,000 บาท
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- รายจ่ ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ ม่ เข้ าลักษณะ
รายจ่ ายหมวดอืน่ ๆ(โครงการสนับสนุนค่ าใช้ จ่ายการบริหารสถานศึกษา) ตั้งไว้
- ประเภทค่ าอาหารกลางวัน
ตั้งไว้
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาบริ การจัดทาอาหารกลางวัน
อาหารว่าง ให้แก่เด็กนักเรี ยนศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
เมืองคง จานวน 70 คน ๆ ละ 20 บาท/ วัน จานวน 280 วัน
ตั้งจ่ายตามหนังสื อกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 08 08.2/ว
2550 ลว. 21 มิ.ย. 56 (ข้อที่ 2.4 )

1,550,000
บาท
392,000 บาท

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้ าที่ 96)
ตั้งจ่ ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
แผนงานการศึกษา

ปรากฏในด้ านบริ การชุมชนและสังคม
งานบริ หารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา เป็ นเงิน

392,000 บาท

- ประเภทค่ าอาหารกลางวัน
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาบริ การจัดทาอาหารกลางวัน
อาหารว่าง ให้แก่เด็กนักเรี ยนโรงเรี ยนอนุบาลเทศบาล
ตาบลเมืองคง จานวน 150 คน ๆ ละ 20 บาท/วัน จานวน
200
วัน
ตั้งจ่ายตามหนังสื อกระทรวงมหาดไทย
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2550 ลว. 21 มิ.ย. 56 (ข้อที่ 2.2 )

ตั้งไว้

600,000

บาท

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้ าที่ 100)
ตั้งจ่ ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
แผนงานการศึกษา

ปรากฏในด้ านบริ การชุมชนและสังคม
งานระดับก่ อนวัยเรี ยนและประถมศึกษา

เป็ นเงิน 600,000 บาท

- ค่ าใช้ จ่ายในการปรับปรุ งหลักสู ตรสถานศึกษา ร.ร.อปท. ตั้งไว้
ตั้งจ่ายตามหนังสื อกระทรวงมหาดไทย
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2550 ลว. 21 มิ.ย. 56 (ข้อที่ 5.1 )
ตั้งจ่ ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
แผนงานการศึกษา

ปรากฏในด้ านบริ การชุมชนและสังคม
งานบริ หารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา เป็ นเงิน

20,000 บาท

- ค่ าใช้ จ่ายอินเตอร์ เน็ตโรงเรียน ระบบ Wireless Fidelity : ADSL ตั้งไว้
ตั้งจ่ายตามหนังสื อกระทรวงมหาดไทย
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 2550 ลว. 21 มิ.ย. 56 (ข้อที่ 5.2(2))
ตั้งจ่ ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
แผนงานการศึกษา

ปรากฏในด้ านบริ การชุมชนและสังคม
งานบริ หารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา เป็ นเงิน

ปรากฏในด้ านบริ การชุมชนและสังคม
งานบริ หารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

12,000

บาท

18,000

บาท

12,000 บาท

- ค่ าใช้ จ่ายในการพัฒนาครู โรงเรียน อปท. คนละ 3,000 บาท ตั้งไว้
ตั้งจ่ายตามหนังสื อกระทรวงมหาดไทย
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 2550 ลว. 21 มิ.ย. 56 (ข้อที่ 5.3 )
ตั้งจ่ ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
แผนงานการศึกษา

20,000 บาท

เป็ นเงิน 18,000 บาท
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- ค่ าใช้ จ่ายในการพัฒนาครู ผ้ ดู ูแลเด็ก ฯ คนละ 2,000 บาท ตั้งไว้
ตั้งจ่ายตามหนังสื อกระทรวงมหาดไทย
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2880 ลว. 21 มิ.ย. 56 (ข้อที่ 5.4 )
ตั้งจ่ ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
แผนงานการศึกษา

ปรากฏในด้ านบริ การชุมชนและสังคม
งานบริ หารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา เป็ นเงิน

ปรากฏในด้ านบริ การชุมชนและสังคม
งานบริ หารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ปรากฏในด้ านบริ การชุมชนและสังคม
งานบริ หารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ปรากฏในด้ านบริ การชุมชนและสังคม
งานบริ หารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา เป็ นเงิน

ปรากฏในด้ านบริ การชุมชนและสังคม
งานบริ หารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา เป็ นเงิน

ปรากฏในด้ านบริ การชุมชนและสังคม
งานบริ หารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา เป็ นเงิน

บาท

300,000

บาท

50,000

บาท

50,000

บาท

50,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการจัดทาศูนย์การเรี ยนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย ตั้งไว้
ตั้งจ่ายตามหนังสื อกระทรวงมหาดไทย
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว2550 ลว. 21 มิ.ย. 56 (ข้อที่ 5.7 )
ตั้งจ่ ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
แผนงานการศึกษา

18,000

300,000 บาท

- ค่ าใช้ จ่ายในการส่ งเสริมองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ตั้งไว้
ทีจ่ ัดทาแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่ น
ตั้งจ่ายตามหนังสื อกระทรวงมหาดไทย
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว2550 ลว. 21 มิ.ย. 56 (ข้อที่ 5.7 )
ตั้งจ่ ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
แผนงานการศึกษา

บาท

เป็ นเงิน 18,000 บาท

- ค่ าใช้ จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้ โรงเรียน ตั้งไว้
เป็ นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
ตั้งจ่ายตามหนังสื อกระทรวงมหาดไทย
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว2550 ลว. 21 มิ.ย. 56 (ข้อที่ 5.7 )
ตั้งจ่ ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
แผนงานการศึกษา

80,000

เป็ นเงิน 80,000 บาท

- ค่ าใช้ จ่ายในการรณรงค์ ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ตั้งไว้
ตั้งจ่ายตามหนังสื อกระทรวงมหาดไทย
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2550 ลว. 21 มิ.ย. 56 (ข้อที่ 5.8 (1) )
ตั้งจ่ ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
แผนงานการศึกษา

บาท

10,000 บาท

- ค่ าใช้ จ่ายในการพัฒนาแหล่ งเรียนรู้ ส่ ู ประชาคมอาเชี่ ยน ตั้งไว้
ตั้งจ่ายตามหนังสื อกระทรวงมหาดไทย
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว2550 ลว. 21 มิ.ย. 56 (ข้อที่ 5.7 )
ตั้งจ่ ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
แผนงานการศึกษา

10,000

50,000 บาท
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ค่ าวัสดุ
ตั้งไว้
- วัสดุงานบ้ านงานครัว จ่ ายเป็ นค่ าอาหารเสริม (นม)
ตั้งไว้
สาหรับจ่ายเป็ นค่าอาหารเสริ ม(นม) ของโรงเรี ยนวันครู 2502
ตั้งจ่ายตามหนังสื อกระทรวงมหาดไทย
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว2550 ลว. 21 มิ.ย. 56 (จัดสรรให้สานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)) จานวน 280 วัน อัตรากล่องละ
7.61 บาท เด็กอนุบาล และ ป.1-ป. 6 (ข้อ 1.1)

1,080,356
บาท
532,700 บาท

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้ าที่ 98)
ตั้งจ่ ายจ่ ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้ านบริ การชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับก่ อนวัยเรี ยน และประถมศึกษา เป็ นเงิน

532,700 บาท

- วัสดุงานบ้ านงานครัว จ่ ายเป็ นค่ าอาหารเสริม (นม)
ตั้งไว้
สาหรับจ่ายเป็ นค่าอาหารเสริ ม(นม) ของโรงเรี ยนอนุบาล
เทศบาลตาบลเมืองคง ตั้งจ่ายตามหนังสื อกระทรวงมหาดไทย
ด่วนมาก ที่ มท 08 08.2/ว2550 ลว. 21 มิ.ย. 56 (จัดสรรให้โรงเรี ยน
สังกัด อปท. 260 วัน )(ข้อ 1.2)

328,500 บาท

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้ าที่ 100)
ตั้งจ่ ายจ่ ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้ านบริ การชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับก่ อนวัยเรี ยน และประถมศึกษา เป็ นเงิน

328,500 บาท

- วัสดุงานบ้ านงานครัว จ่ ายเป็ นค่ าอาหารเสริม (นม)
ตั้งไว้
สาหรับจ่ายเป็ นค่าอาหารเสริ ม(นม) ของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลเมืองคง ตั้งจ่ายตามหนังสื อกระทรวงมหาดไทย
ด่วนมาก ที่ มท 08 08.3/ว2550 ลว. 21 มิ.ย. 56 (จัดสรรให้ศูนย์พฒั นา
เด็กเล็ก จานวน 280 วัน) (ข้อ 1.3)

149,156 บาท

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้ าที่ 96)
ตั้งจ่ ายจ่ ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้ านบริ การชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับก่ อนวัยเรี ยน และประถมศึกษา

เป็ นเงิน 149,156 บาท

- วัสดุสานักงาน
สาหรับจ่ายเป็ นค่าวัสดุสานักงานและอุปกรณ์ เครื่ อง
เขียนแบบพิมพ์ ใช้ในสานักงาน เช่น เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ
ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ กระดาษไข แฟ้ ม ลวดเย็บกระดาษ
หนังสื อ วารสาร ฯลฯ ของกองการศึกษา
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้
แผนงานการศึกษา

ปรากฏในด้ านบริ การชุมชนและสังคม
งานบริ หารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ตั้งไว้

เป็ นเงิน 20,000 บาท

20,000

บาท
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- วัสดุคอมพิวเตอร์
ตั้งไว้
เพื่อจ่ายเป็ นค่าซื้ อวัสดุที่ใช้กบั เครื่ องคอมพิวเตอร์ เช่น
แผ่นหรื อจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรื อแถบพิมพ์
ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง แผ่นกรองแสง สายเคเบิล Light Pen
ฯลฯ สาหรับจ่ายเป็ นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกคอมพิวเตอร์
สาหรับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ของกองการศึกษา
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้
แผนงานการศึกษา

ปรากฏในด้ านบริ การชุมชนและสังคม
งานบริ หารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ปรากฏในด้ านบริ การชุมชนและสังคม
งานบริ หารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ปรากฏในด้ านบริ การชุมชนและสังคม
งานระดับก่ อนวัยเรี ยนและประถมศึกษา

ตั้งไว้

ตั้งไว้
ตั้งไว้

บาท

10,000

บาท

50,000
48,000

บาท
บาท

2,000

บาท

เป็ นเงิน 48,000 บาท

- ค่ าไปรษณีย์โทรเลข ตั้งไว้
สาหรับจ่ายเป็ นค่าไปรษณี ยโ์ ทรเลข ค่าธนาณัติ และดวงตา
ไปรษณี ยย์ ากร และค่าโทรเลขในการติดต่อราชการกองการศึกษา
เทศบาลตาบลเมืองคง
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้ านบริ หารงานทั่วไป
แผนงานการศึกษา งานบริ หารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

20,000

เป็ นเงิน 10,000 บาท

หมวดค่ าสาธารณูปโภค
- ค่ านา้ ประปา
สาหรับจ่ายเป็ นค่าน้ าประปาของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลเมืองคงและโรงเรี ยนอนุบาลเทศบาลตาบลเมืองคง
ตั้งจ่ ายจากรายได้
ปรากฏในด้ านบริ การชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา งานระดับก่ อนวัยเรี ยนและประถมศึกษา

ตั้งไว้

เป็ นเงิน 20,000 บาท

- ค่ าวัสดุอุปกรณ์ การเรียน
สาหรับจ่ายเป็ นค่าวัสดุอุปกรณ์การเรี ยน ของศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กเทศบาลตาบลเมืองคง
ตั้งจ่ ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
แผนงานการศึกษา

บาท

เป็ นเงิน 20,000 บาท

- วัสดุงานบ้ านงานครัว
สาหรับจ่ายเป็ นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น
ไม้กวาด ผงซักฟอก แปรง น้ ายา ดับกลิ่น น้ ายาล้างจาน น้ ายาถู
พื้น น้ ายาเช็ดกระจก แก้วน้ า ชุดกาแฟ จาน ของกองการศึกษา
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้
แผนงานการศึกษา

20,000

เป็ นเงิน 2,000 บาท
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หมวดเงินอุดหนุน
ตั้งไว้
- เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
ตั้งไว้
สาหรับจ่ายเป็ นเงินอุดหนุนให้กบั โรงเรี ยนวันครู 2502
เป็ นเงินค่าอาหารตั้งจ่ายตามหนังสื อกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 2550 ลว. 21 มิ.ย. 56 (ข้อ 2.1)

1,530,000
1,400,000

บาท
บาท

130,000

บาท

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้ าที่ 98)
ตั้งจ่ ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้ านบริ หารงานทั่วไป
แผนงานการศึกษา
งานการศึกษาไม่ กาหนดระดับ

เป็ นเงิน 1,400,000 บาท

- เงินอุดหนุนโครงเงินอุดหนุนการจัดการ
ตั้งไว้
แข่ งขันกีฬาแห่ งชาติ ครั้งที่ 43 (พ.ศ. 2557 และ
การแข่ งขันกีฬาคนพิการแห่ งชาติ ครั้งที่ 33) (พ.ศ. 2558)
สาหรับจ่ายเป็ นเงินอุดหนุนให้กบั กกท.จังหวัดนครราชสี มา
เป็ นเงินค่าดาเนินตามโครงการ ฯ ตั้งจ่ายตามหนังสื อจังหวัดนครราชสี มา
ด่วนที่สุดที่ กก 5103.3.05/ว 2456 ลว. 29 พ.ค. 56
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้ าที่ 157)
ตั้งจ่ ายจากเงินอุดหนุน
ปรากฏในด้ านบริ การชุมชนและสังคม
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ เป็ นเงิน

130,000 บาท

รายจ่ ายเพือ่ การลงทุน
ตั้งไว้
หมวดค่ าครุ ภัณฑ์ ทีด่ ินและสิ่ งก่ อสร้ าง
ค่ าครุ ภัณฑ์
ตั้งไว้
ค่ าครุ ภัณฑ์ การศึกษา
- โครงการจัดซื้อโต๊ ะ เก้าอีน้ ักเรียนระดับประถมศึกษา
ตั้งไว้
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลเมืองคง จานวน 40 ชุ ด
ราคาตามครุ ภณั ฑ์ทอ้ งถิ่น เป็ นเงิน 80,000 บาท

1,820,000

บาท

120,000

บาท

80,000

บาท

40,000

บาท

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้ าที่ 162)
ตั้งจ่ ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
แผนงานการศึกษา

ปรากฏในด้ านบริ การชุมชนและสังคม
งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับการศึกษา เป็ นเงิน 80,000 บาท

ค่ าครุ ภัณฑ์ งานบ้ านงานครัว
- โครงการจัดซื้อโต๊ ะรับประทานอาหารพร้ อมเก้าอีน้ ั่ง
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลเมืองคง จานวน 10 ชุ ด
ราคาตามครุ ภณั ฑ์ทอ้ งถิ่น เป็ นเงิน 40,000 บาท

ตั้งไว้

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้ าที่ 173)
ตั้งจ่ ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
แผนงานการศึกษา

ปรากฏในด้ านบริ การชุมชนและสังคม
งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับการศึกษา

เป็ นเงิน 40,000 บาท
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ค่ าทีด่ ินและสิ่ งก่อสร้ าง
- โครงการก่ อสร้ างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาล ค.ส.ล.
1 ชั้น 2 ห้ องเรียน พร้ อมก่อสร้ างถนน ค.ส.ล.

ตั้งไว้
ตั้งไว้

1,700,000
1,500,000

บาท
บาท

200,000

บาท

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้ าที่ 101)

รายละเอียดโครงการ

-

ตั้งจ่ ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้ านบริ การชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับการศึกษา เป็ นเงิน

- โครงการซ่ อมแซมอาคารเรียนอนุบาลเทศบาล
ตาบลเมืองคง

1,500,000 บาท

ตั้งไว้

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้ าที่ 102 )

รายละเอียดโครงการ

-

ตั้งจ่ ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้ านบริ การชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับการศึกษา เป็ นเงิน

200,000 บาท

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

