ท บ ตบ
ต/

ดน

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

1

- ถนนต
ต/
พ้นท่

ป

ท้

/ต บ
ดน

30260
1.15 ต

ด

2,266 น

ชาย

1,085 คน

หญิง

1,181 คน

้

ิโ

ต

ณ นท่ 11 ิถน น 2563

ส่วนที่ 1
ค ถลงปร

บงบปร ม ณร ยจ่ ย

ปร จ ปงบปร ม ณ พ ศ
ขง
ทศบ ลต บล ม งคง
ภ คง จง วดนครร ชสีม

า ถล บประมา
ร

รม รย ย ร

รม

พ.ศ. 2563

ทานประธาน ภาฯ ละ มา ิ ภา ท บาล าบล มอ

ร
ร

วล
ร ร
ภ ศ ล ลม
ร
ล ม
ร ม พ.ศ. 2563

ศ ล
ร
ร

ลม

ร
รล ล

ศ
รม รย ย
ร ร ศ ล ลม
ล รล ว ย ย ร

1. ถานะ าร ลั
1.1

รม รย ย ว
รม
ร

พ.ศ.2562 ว

1.1.1

ร

1.1.2

ม

1.1.3

30

์ร

ว

ม

ว 33,311,725.05
ม

ว 8,727,390.98

1.1.4 ร ย ร

ว

พ ลย ม

1.1.5 ร ย ร

ว ยย ม

พ

ย

ว 0 ร ร รวม 0.00

ว 0 ร ร รวม 0.00

ว 0.00

2. ารบริหาร บประมา ในปี บประมา 2562
1 ร ยร ร

ว 39,039,943.48

มว ภ ษ
มว

วันที่ 30 ันยายน พ. .2562

ร

วย

ร

รรม ยม

ร

มว ร ย

รพย์

มว ร ย

ร

มว ร ย

ล
ภ ล

รพ

ย์

็ ล็

มว ร ย
มว ภ ษ

รร

มว
2

ร

ว 26,333,813.80

ร

1.2

ย ย พ.ศ.2562

ว
ร

ล

ยร ว

ร

์

ว 100,200.00

ว

910,560.06

ว

199,922.00

ว

1,963,264.74

ว

0.00

ว

61,197.00

ว

0.00

ว

17,531,954.68

ว

18,373,045.00

3 รย ยร

ว 33,742,119.89

ร

วย

ล

ว

4,343,400.39

ว

13,085,472.87

ว

14,409,846.63

ล

ว

1,151,400.00

รย ย

ว

20,000.00

ว

732,000.00

ล ร

4 รย ย

ย

ร

5 รย ย

ย

6 รย ย

ย

ร

7 รย ย

ย

ว 0.00

ม

ล

ยร ว

ว 207,000.00
ม

ว 0.00

ร

์

ว 100,200.00

คาแถลงงบประมาณ
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ทศบาลตาบล มืองคง
อ.คง จ.นครราชสีมา
รายรับจริง
ปี 2561

ประมาณการ
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร

839,788.19

995,000.00

995,000.00

หมวดค่าธรรม นียม ค่าปรับ และใบ
อนุญาต

291,749.20

365,000.00

305,000.00

1,917,282.07

2,326,000.00

2,326,000.00

113,184.00

200,000.00

180,000.00

3,162,003.46

3,886,000.00

3,806,000.00

17,481,021.27

17,114,000.00

17,194,000.00

17,481,021.27

17,114,000.00

17,194,000.00

18,683,533.00

22,000,000.00

22,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

18,683,533.00

22,000,000.00

22,000,000.00

รวม

39,326,557.73

43,000,000.00

43,000,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้ บ็ด ตล็ด
รวมรายได้จัดเก็บเอง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
หมวด งินอุดหนุนทั่วไป

2563
ิ
2561
งบกลาง

2562

2563

6,401,712.42

4,704,800.00

5,049,600.00

งบบุคลากร

14,030,342.39

18,199,200.00

17,533,340.00

งบดา นินงาน

11,963,123.75

14,698,961.00

14,503,060.00

537,800.00

4,430,039.00

5,150,000.00

งบรายจ่ายอื่น

0.00

20,000.00

20,000.00

งบ งินอุดหนุน

772,000.00

947,000.00

744,000.00

33,704,978.56

43,000,000.00

43,000,000.00

33,704,978.56

43,000,000.00

43,000,000.00

งบลงทุน

ว
ว

ส่วนที่ 2
เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ ศ 2
ของ
เทศบาลตาบลเมืองคง
อาเภอคง จัง วัดนครราชสีมา

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ เทศบาลตาบลเมืองคง
อ.คง จ.นครราชสีมา
ด้าน

ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป

9,207,500

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1,548,720

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

13,979,400

แผนงานสาธารณสุข

3,075,800

แผนงานสังคมสงเคราะห์

120,000

แผนงานเคหะและชุมชน

9,217,920

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

291,060

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

490,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร

20,000

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

5,049,600
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

43,000,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลเมืองคง
อ.คง จ.นครราชสีมา
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

รวม

5,665,000

1,219,000

6,884,000

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

2,425,920

0

2,425,920

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

3,239,080

1,219,000

4,458,080

1,789,500

474,000

2,263,500

ค่าตอบแทน

178,500

110,000

288,500

ค่าใช้สอย

954,000

105,000

1,059,000

ค่าวัสดุ

335,000

80,000

415,000

ค่าสาธารณูปโภค

322,000

179,000

501,000

งบรายจ่ายอื่น

20,000

0

20,000

รายจ่ายอื่น

20,000

0

20,000

งบ งินอุดหนุน

40,000

0

40,000

เงินอุดหนุน

40,000

0

40,000

7,514,500

1,693,000

9,207,500

งบดา นินงาน

รวม

หน้า : 1/7

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลเมืองคง
อ.คง จ.นครราชสีมา
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับการรักษาความสงบ
ภายใน

งบ

งบบุคลากร

งานป้องกันภัยฝ่าย
พล รือนและระงับ
อัคคีภัย

รวม

1,185,720

0

1,185,720

1,185,720

0

1,185,720

3,000

360,000

363,000

3,000

0

3,000

ค่าใช้สอย

0

50,000

50,000

ค่าวัสดุ

0

310,000

310,000

1,188,720

360,000

1,548,720

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน
ค่าตอบแทน

รวม

หน้า : 2/7

หน้า : 3/7

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลเมืองคง
อ.คง จ.นครราชสีมา
แผนงานการศึกษา
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว งานระดับก่อนวัย รียน งานศึกษาไม่กาหนด
กับการศึกษา
และประถมศึกษา
ระดับ

งบ
งบบุคลากร

รวม

5,660,900

0

0

5,660,900

5,660,900

0

0

5,660,900

1,708,800

5,655,700

100,000

7,464,500

233,800

0

0

233,800

1,413,000

4,340,600

100,000

5,853,600

60,000

1,265,100

0

1,325,100

2,000

50,000

0

52,000

0

150,000

0

150,000

0

150,000

0

150,000

งบ งินอุดหนุน

0

0

704,000

704,000

เงินอุดหนุน

0

0

704,000

704,000

7,369,700

5,805,700

804,000

13,979,400

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลเมืองคง
อ.คง จ.นครราชสีมา
แผนงานสาธารณสุข
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว งานบริการสาธารณสุข
กับสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

งบ
งบบุคลากร

รวม

609,800

0

609,800

609,800

0

609,800

196,000

2,270,000

2,466,000

126,000

0

126,000

ค่าใช้สอย

30,000

1,650,000

1,680,000

ค่าวัสดุ

40,000

570,000

610,000

0

50,000

50,000

805,800

2,270,000

3,075,800

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าสาธารณูปโภค
รวม
แผนงานสังคมสง คราะห์
งาน

งบ

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสง คราะห์

รวม

งบดา นินงาน

120,000

120,000

ค่าใช้สอย

120,000

120,000

120,000

120,000

รวม

หน้า : 4/7

หน้า : 5/7

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลเมืองคง
อ.คง จ.นครราชสีมา
แผนงาน คหะและชุมชน
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับ คหะและชุมชน

งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม

งานไฟฟ้าถนน

งานสวนสาธารณะ

รวม

3,192,920

0

0

3,192,920

3,192,920

0

0

3,192,920

275,000

700,000

50,000

1,025,000

10,000

0

0

10,000

210,000

0

0

210,000

55,000

700,000

50,000

805,000

0

5,000,000

0

5,000,000

0

5,000,000

0

5,000,000

3,467,920

5,700,000

50,000

9,217,920

หน้า : 6/7

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลเมืองคง
อ.คง จ.นครราชสีมา
แผนงานสร้างความ ข้มแข็งของชุมชน
งาน งานส่ง สริมและสนับ
สนุนความ ข้มแข็ง
ชุมชน

งบ

รวม

งบดา นินงาน

291,060

291,060

ค่าใช้สอย

291,060

291,060

รวม
291,060
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

291,060

งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

งบ

งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดา นินงาน

30,000

200,000

260,000

490,000

ค่าใช้สอย

30,000

200,000

260,000

490,000

30,000

200,000

260,000

490,000

รวม

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลเมืองคง
อ.คง จ.นครราชสีมา
แผนงานการ กษตร
งาน งานอนุรักษ์แหล่งนา
และป่าไม้

งบ

รวม

งบดา นินงาน

20,000

20,000

ค่าใช้สอย

20,000

20,000

20,000

20,000

รวม
แผนงานงบกลาง
งาน

งบ
งบกลาง
งบกลาง

รวม

งบกลาง

รวม

5,049,600

5,049,600

5,049,600

5,049,600

5,049,600

5,049,600

หน้า : 7/7

วนที่พิมพ์ : 11/6/2563 09:54:02

น้ : 1/3

รายงานประมาณการรายรับ
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2563
ทศบ ลต บล มื งคง
ภ คง จง วดนครร ช ีม
รายรับจริง
ปี 2560

ปี 2559
หมวดภาษีอากร
ภ ษีโรง รื นแล ที่ดิน
ภ ษีบ รุงท้ งที่
ภ ษีป้ ย
กรก รฆ่ ตว์
รวมหมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่ ธรรม นียมโรงฆ่ ตว์
ค่ ธรรม นียมโรงพก ตว์
ค่ ธรรม นียมปร ทบตร รบร งใ ้จ น่ ย นื ตว์
ค่ ธรรม นียม กี่ยวกบใบ นุญ ตก รข ย ุร
ค่ ธรรม นียม กี่ยวกบใบ นุญ ตก รพนน
ค่ ธรรม นียม กี่ยวกบก รควบคุม ค ร
ค่ ธรรม นียม ก็บแล ขนมูลฝ ย
ค่ ธรรม นียมในก ร ก นง ื รบร งก รแจ้ง ถ นที่
จ น่ ย ร รื
ม ร
ค่ ธรรม นียมปิด โปรย ติดตงแผ่นปร ก ศ รื แผ่นปลิว พื่
ก รโฆษณ

ปี 2561

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2562

ปี 2563

618,775.00
1,310.29
174,316.00
19,772.00
814,173.29

636,845.00
1,310.29
200,231.00
21,340.00
859,726.29

631,541.00
1,920.19
182,257.00
24,070.00
839,788.19

760,000.00
5,000.00
200,000.00
30,000.00
995,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00

%
%
%
%

760,000.00
5,000.00
200,000.00
30,000.00
995,000.00

28,272.00
5,793.00
0.00
2,444.40
0.00
486.00
129,210.00

27,684.00
9,210.00
0.00
3,065.20
0.00
433.00
55,940.00

35,265.00
7,137.00
0.00
3,356.20
0.00
1,046.00
96,400.00

50,000.00
10,000.00
0.00
3,500.00
500.00
10,000.00
155,000.00

-100.00
-100.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00

%
%
%
%
%
%
%

0.00
0.00
60,000.00
3,500.00
500.00
10,000.00
155,000.00

0.00

0.00

0.00

500.00

0.00 %

500.00

400.00

0.00

0.00

500.00

0.00 %

500.00

วนที่พิมพ์ : 11/6/2563 09:54:02

ค่ ธรรม นียม กี่ยวกบท บียนร ษฎร
ค่ ปรบผู้กร ท ผิดกฎ ม ยจร จรท งบก
ค่ ปรบผู้กร ท ผิดกฎ ม ยแล ข้ บงคบท้ งถิ่น
ค่ ปรบก รผิด ญญ
ค่ ใบ นุญ ตปร ก บก รค้ รบกิจก รที่ ปน นตร ยต่
ุขภ พ
ค่ ใบ นุญ ตจดตง ถ นที่จ น่ ย ร รื ถ นที่ ม
รในครว รื พืนที่ใด ซึ่งมีพืนที่ กิน 200 ต ร ง มตร
ค่ ใบ นุญ ต กี่ยวกบก รควบคุม ค ร
ค่ ใบ นุญ ต กี่ยวกบก รโฆษณ โดยใช้ ครื่ งขย ย ียง
ค่ ใบ นุญ ต ื่นๆ
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ค่ ช่ ที่ดิน
ค่ ช่ รื บริก ร ถ นที่
ด ก บีย
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ค่ ข ยแบบแปลน
ค่ จ น่ ยแบบพิมพ์แล ค ร้ ง
ร ยได้ บ็ด ตล็ด ื่นๆ
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดภาษีจัดสรร
ภ ษีแล ค่ ธรรม นียมรถยนต์
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ปี 2559
1,430.00
8,525.00
200.00
84,122.00

รายรับจริง
ปี 2560
1,410.00
12,100.00
0.00
105,233.00

ปี 2562
2,000.00
13,000.00
500.00
100,000.00

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
0.00 %
0.00 %
0.00 %
-60.00 %

ปี 2561
1,570.00
4,500.00
0.00
127,859.00

ปี 2563
2,000.00
13,000.00
500.00
40,000.00

4,300.00

4,400.00

4,200.00

4,000.00

0.00 %

4,000.00

2,400.00

2,500.00

3,000.00

5,000.00

0.00 %

5,000.00

80.00
1,265.00
3,170.00
272,097.40

90.00
1,085.00
450.00
223,600.20

2,536.00
1,580.00
3,300.00
291,749.20

1,000.00
3,000.00
6,500.00
365,000.00

0.00 %
0.00 %
0.00 %

1,000.00
3,000.00
6,500.00
305,000.00

14,640.00
1,550,750.00
212,727.43
1,778,117.43

14,600.00
1,572,970.00
204,078.14
1,791,648.14

14,600.00
1,648,825.00
253,857.07
1,917,282.07

16,000.00
2,000,000.00
310,000.00
2,326,000.00

0.00 %
0.00 %
0.00 %

16,000.00
2,000,000.00
310,000.00
2,326,000.00

55,300.00
3,968.00
148,619.03
207,887.03

12,500.00
4,206.00
128,721.00
145,427.00

5,900.00
4,798.00
102,486.00
113,184.00

30,000.00
20,000.00
150,000.00
200,000.00

-66.67 %
0.00 %
0.00 %

10,000.00
20,000.00
150,000.00
180,000.00

510,770.86

387,063.99

416,649.74

550,000.00

0.00 %

550,000.00
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ภ ษีมูลค่ พิ่มต ม พ.ร.บ. ก นดแผน
ภ ษีมูลค่ พิ่มต ม พ.ร.บ. จด รรร ยได้
ภ ษีธุรกิจ ฉพ
ภ ษี ุร
ภ ษี รรพ มิต
ค่ ภ ค ลวงแร่
ค่ ภ ค ลวงปิโตร ลียม
ค่ ธรรม นียมจดท บียน ิทธิแล นิติกรรมต มปร มวล
กฎ ม ยที่ดิน
รวมหมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
งิน ุด นุนท่วไป รบด นินก รต ม น จ น้ ที่แล
ภ รกิจถ่ ยโ น ลื กท
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมทุกหมวด
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ปี 2559
12,612,146.27
1,100,704.76
65,688.22
507,484.64
1,091,603.62
27,747.18
17,230.59

รายรับจริง
ปี 2560
12,989,273.19
1,038,638.15
54,337.63
493,968.52
1,190,406.06
30,780.19
15,553.30

ปี 2562
13,000,000.00
1,100,000.00
50,000.00
544,000.00
1,100,000.00
30,000.00
40,000.00

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
0.00 %
0.00 %
0.00 %
-100.00 %
56.73 %
0.00 %
0.00 %

ปี 2561
13,230,374.91
1,112,641.53
53,770.48
0.00
1,890,648.03
27,275.50
14,773.08

ปี 2563
13,000,000.00
1,100,000.00
50,000.00
0.00
1,724,000.00
30,000.00
40,000.00

373,971.00

443,411.00

734,888.00

700,000.00

0.00 %

700,000.00

16,307,347.14

16,643,432.03

17,481,021.27

17,114,000.00

13,437,899.00

17,521,034.00

18,683,533.00

22,000,000.00

13,437,899.00
32,817,521.29

17,521,034.00
37,184,867.66

18,683,533.00
39,326,557.73

22,000,000.00
43,000,000.00

17,194,000.00
0.00 %

22,000,000.00
22,000,000.00
43,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ปร จาปงบปร มาณ พ.ศ. 2563
ทศบาลตาบล มื งคง
.คง จ.นครราชสีมา
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

43,000,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร
ภาษีโรง รื นแล ที่ดิน

รวม

995,000 บาท

จานวน

760,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รวม

305,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

จานวน

3,500 บาท

จานวน

500 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

155,000 บาท

ตั้งไว้ ท่า ดิม ปร มาณการไว้ ท่ากับปที่ผ่านมา
ภาษีบารุงท้ งที่
ตั้งไว้ ท่า ดิม ปร มาณการไว้ ท่ากับปที่ผ่านมา
ภาษีป้าย
ตั้งไว้ ท่า ดิม ปร มาณการไว้ ท่ากับปที่ผ่านมา
ากรการฆ่าสัตว์
ตั้งไว้ ท่า ดิม ปร มาณการไว้ ท่ากับปที่ผ่านมา
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่าธรรม นียมปร ทับตรารับร งใ ้จา น่าย นื้ สัตว์
ตั้งขึ้นใ ม่ ตาม พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์ พื่ การจา น่าย นื้
สัตว์ พ.ศ.2559
ค่าธรรม นียม กี่ยวกับใบ นุญาตการขายสุรา
ตั้งไว้ ท่า ดิม ปร มาณการไว้ ท่ากับปที่ผ่านมา
ค่าธรรม นียม กี่ยวกับใบ นุญาตการพนัน
ตั้งไว้ ท่า ดิม ปร มาณการไว้ ท่ากับปที่ผ่านมา
ค่าธรรม นียม กี่ยวกับการควบคุม าคาร
ตั้งไว้ ท่า ดิม ปร มาณไว้ ท่ากับปที่ผ่านมา
ค่าธรรม นียม ก็บแล ขนมูลฝ ย
ตั้งไว้ ท่า ดิม ปร มาณการไว้ ท่ากับปที่ผ่านมา
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ค่าธรรม นียมในการ ก นังสื รับร งการแจ้งสถานที่จา น่าย
า าร รื ส สม า าร
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จานวน

500 บาท

จานวน

500 บาท

จานวน

2,000 บาท

จานวน

13,000 บาท

จานวน

500 บาท

จานวน

40,000 บาท

จานวน

4,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

1,000 บาท

จานวน

3,000 บาท

จานวน

6,500 บาท

รวม

2,326,000 บาท

จานวน

16,000 บาท

ตั้งไว้ ท่า ดิม ปร มาณการไว้ ท่ากับปที่ผ่านมา
ค่าธรรม นียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นปร กาศ รื แผ่นปลิว พื่ การ
โฆษณา
ตั้งไว้ ท่า ดิม ปร มาณการไว้ ท่ากับปที่ผ่านมา
ค่าธรรม นียม กี่ยวกับท บียนราษฎร
ตั้งไว้ ท่า ดิม ปร มาณการไว้ ท่ากับปที่ผ่านมา
ค่าปรับผู้กร ทาผิดกฎ มายจราจรทางบก
ตั้งไว้ ท่า ดิม ปร มาณการไว้ ท่ากับปที่ผ่านมา
ค่าปรับผู้กร ทาผิดกฎ มายแล ข้ บังคับท้ งถิ่น
ตั้งไว้ ท่า ดิม ปร มาณการไว้ ท่ากับปที่ผ่านมา
ค่าปรับการผิดสัญญา
ตั้งไว้ลดลง โดยคานวณจากสถิติรายรับจริงข งปที่ล่วงมา
ค่าใบ นุญาตปร ก บการค้าสา รับกิจการที่ ปน ันตรายต่
สุขภาพ
ตั้งไว้ ท่า ดิม ปร มาณการไว้ ท่ากับปที่ผ่านมา
ค่าใบ นุญาตจัดตั้งสถานที่จา น่าย า าร รื สถานที่ส สม
า ารในครัว รื พื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่ กิน 200 ตาราง มตร
ตั้งไว้ ท่า ดิม ปร มาณการไว้ ท่ากับปที่ผ่านมา
ค่าใบ นุญาต กี่ยวกับการควบคุม าคาร
ตั้งไว้ ท่า ดิม ปร มาณการไว้ ท่ากับปที่ผ่านมา
ค่าใบ นุญาต กี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้ ครื่ งขยาย สียง
ตั้งไว้ ท่า ดิม ปร มาณการไว้ ท่ากับปที่ผ่านมา
ค่าใบ นุญาต ื่นๆ
ตั้งไว้ ท่า ดิม ปร มาณการไว้ ท่ากับปที่ผ่านมา
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ค่า ช่าที่ดิน
ตั้งไว้ ท่า ดิม ปร มาณการไว้ ท่ากับปที่ผ่านมา

วันที่พิมพ์ : 11/6/2563 09:54:29

น้า : 3/4

ค่า ช่า รื บริการสถานที่

จานวน

2,000,000 บาท

จานวน

310,000 บาท

รวม

180,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

ตั้งไว้ ท่า ดิม ปร มาณการไว้ ท่ากับปที่ผ่านมา
ด ก บี้ย
ตั้งไว้ ท่า ดิม ปร มาณการไว้ ท่ากับปที่ผ่านมา
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ค่าขายแบบแปลน
ตั้งลดลง โดยคานวณจากสถิติรายรับจริงข งปที่ล่วงมา
ค่าจา น่ายแบบพิมพ์แล คาร้ ง
ตั้งไว้ ท่า ดิม ปร มาณการไว้ ท่ากับปที่ผ่านมา
รายได้ บ็ด ตล็ด ื่นๆ
ตั้งไว้ ท่า ดิม ปร มาณการไว้ ท่ากับปที่ผ่านมา
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีแล ค่าธรรม นียมรถยนต์

รวม

17,194,000 บาท

จานวน

550,000 บาท

จานวน

13,000,000 บาท

จานวน

1,100,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

1,724,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

จานวน

700,000 บาท

ตั้งไว้ ท่า ดิม ปร มาณการไว้ ท่ากับปที่ผ่านมา
ภาษีมูลค่า พิ่มตาม พ.ร.บ. กา นดแผน
ตั้งไว้ ท่า ดิม ปร มาณการไว้ ท่ากับปที่ผ่านมา
ภาษีมูลค่า พิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้
ตั้งไว้ ท่า ดิม ปร มาณการไว้ ท่ากับปที่ผ่านมา
ภาษีธุรกิจ ฉพา
ตั้งไว้ ท่า ดิม ปร มาณการไว้ ท่ากับปที่ผ่านมา
ภาษีสรรพสามิต
ตั้ง พิ่มขึ้น โดยคานวณจากสถิติรายรับจริงข งปที่ล่วงมาแล้ว
ค่าภาค ลวงแร่
ตั้งไว้ ท่า ดิม ปร มาณการไว้ ท่ากับปที่ผ่านมา
ค่าภาค ลวงปิโตร ลียม
ตั้งไว้ ท่า ดิม ปร มาณการไว้ ท่ากับปที่ผ่านมา
ค่าธรรม นียมจดท บียนสิทธิแล นิติกรรมตามปร มวลกฎ มาย
ที่ดิน
ตั้งไว้ ท่า ดิม ปร มาณการไว้ ท่ากับปที่ผ่านมา
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
งิน ุด นุนทั่วไป สา รับดา นินการตาม านาจ น้าที่แล ภารกิจ
ถ่ายโ น ลื กทา
ตั้งไว้ ท่า ดิม ปร มาณไว้ ท่ากับปที่ผ่านมา

รวม

22,000,000 บาท

จานวน

22,000,000 บาท
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตําบลเมืองคง
อําเภอคง จัง วัดนครราช ีมา
รายจ่ายจริง
ปี 2559

ปี 2560

ประมาณการ
ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายก

470,580.00

513,360.00

695,030.00

695,520.00

0 %

695,520

เงินคาตอบแทนประจําตําแ นงนายก/รองนายก

77,000.00

84,000.00

119,903.00

120,000.00

0 %

120,000

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

77,000.00

84,000.00

119,903.00

120,000.00

0 %

120,000

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริ าร วนตําบล

75,900.00

82,800.00

82,176.00

0.00

0 %

0

1,366,200.00

1,490,400.00

1,490,400.00

1,444,360.00

3.19 %

1,490,400

2,066,680.00

2,254,560.00

2,507,412.00

2,379,880.00

1,544,029.00

1,716,939.67

1,199,410.39

1,334,460.00

77.78 %

2,372,440

79,619.00

52,161.29

0.00

0.00

100 %

84,000

เงินคาตอบแทน มาชิก ภาองคกรปกครอง วน
ท้องถิ่น
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

2,425,920

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

เงินประจําตําแ นง

128,619.00

150,241.29

60,112.00

56,000.00

232.14 %

186,000

คาจ้างลกจ้างประจํา

187,860.00

196,080.00

210,900.00

232,800.00

1.65 %

236,640

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

414,000.00

432,000.00

404,419.00

324,000.00

0 %

324,000

46,000.00

48,000.00

44,935.00

36,000.00

0 %

36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

2,400,127.00

2,595,422.25

1,919,776.39

1,983,260.00

3,239,080

รวมงบบุคลากร

4,466,807.00

4,849,982.25

4,427,188.39

4,363,140.00

5,665,000

คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0.00

26,200.00

0.00

810,000.00

-98.77 %

10,000

คาเบี้ยประชุม

0.00

0.00

0.00

2,000.00

0 %

2,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0.00

0.00

0.00

3,000.00

0 %

3,000

คาเชาบ้าน

24,950.00

54,100.00

18,000.00

102,000.00

17.65 %

120,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

56,640.00

21,100.00

40,580.00

53,500.00

-18.69 %

43,500

81,590.00

101,400.00

58,580.00

970,500.00

136,020.00

274,013.00

307,790.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

1,050,000.00

-85.71 %

150,000

256,406.00

145,860.00

351,418.00

291,900.00

62.38 %

474,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมค่าตอบแทน

178,500

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
- คาใช้จายโครงการจัดงานวันเทศบาล ใน
วันที่ 24 เมษายน ของทุกป

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

0.00

0.00

0.00

18,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

30,000.00

-100 %

0

- คาใช้จายโครงการประชุมประชาคมจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

30,000

- คาใช้จายโครงการอบรมใ ้ความร้ด้าน
กฎ มาย

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0 %

10,000

- คาใช้จายในการจัดการเลือกตั้งนายก
เทศมนตรี และ มาชิก ภาเทศบาลตําบล
เมืองคง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

200,000

คาชดใช้คาเ ีย าย รือคา ินไ มทดแทน

0.00

0.00

475,191.78

0.00

0 %

0

- คาใช้จายโครงการจัดงานวันเทศบาล ใน
วันที่ 24 เมษายน
ของทุกป
- คาใช้จายโครงการประชุมประชาคมจัดทํา
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น ี่ (พ.ศ.2561 - 2564)
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

คาชดใช้คาเ ีย าย รือคา ินไ มทดแทน
เพื่อจายเป็นคาชดใช้ความเ ีย ายตามคํา
พิพากษาของศาลปกครอง ง ุด ฯลฯ

165,350.77

0.00

0.00

0.00

0 %

0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร

39,970.00

7,896.00

18,504.00

80,000.00

-62.5 %

30,000

0.00

41,915.00

0.00

0.00

0 %

0

22,450.00

59,530.00

61,160.00

92,000.00

-45.65 %

50,000

620,196.77

529,214.00

1,214,063.78

1,571,900.00

60,411.50

88,874.00

43,950.00

69,000.00

-56.52 %

30,000

0.00

8,000.00

0.00

10,000.00

0 %

10,000

20,960.00

74,035.00

17,000.00

5,000.00

0 %

5,000

วั ดุยานพา นะและขน ง

0.00

0.00

16,800.00

20,000.00

0 %

20,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

354,420.00

200,355.00

209,110.00

230,000.00

8.7 %

250,000

19,827.00

7,460.00

18,668.00

20,000.00

0 %

20,000

455,618.50

378,724.00

305,528.00

354,000.00

318,087.30

257,256.95

195,649.06

313,000.00

-13.74 %

270,000

5,225.35

4,669.48

3,681.87

15,000.00

0 %

15,000

บ้านท้องถิ่นประชารัฐรวมใจ เทิดไท้องค
ราชัน ราชินี เทศบาลตําบลเมืองคง
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

954,000

ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานักงาน
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
วั ดุงานบ้านงานครัว

วั ดุคอมพิวเตอร
รวมค่าวัสดุ

335,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

คาบริการโทรศัพท

3,311.76

3,522.18

2,936.68

5,000.00

0 %

5,000

คาบริการไปรษณีย

424.00

0.00

0.00

2,000.00

0 %

2,000

15,921.60

16,659.20

26,507.46

30,000.00

0 %

30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

342,970.01

282,107.81

228,775.07

365,000.00

322,000

รวมงบดาเนินงาน

1,500,375.28

1,291,445.81

1,806,946.85

3,261,400.00

1,789,500

9,490.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

444,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

453,490.00

0.00

0.00

0.00

0

รวมงบลงทุน

453,490.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

20,000.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

20,000.00

0 %

20,000

รวมรายจ่ายอื่น

0.00

20,000.00

0.00

20,000.00

20,000

รวมงบรายจ่ายอื่น

0.00

20,000.00

0.00

20,000.00

20,000

คาบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ ํานักงาน
จัดซื้อเครื่องโทร าร แบบใช้กระดาษ
ธรรมดา
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยก วน ชนิด
แขวน

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รายจายอื่น
1. คาจ้างที่ปรึกษา
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนองคกรปกครอง วนท้องถิ่น

20,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

0.00

0.00

0.00

20,000.00

-100 %

0

0.00

30,000.00

0.00

0.00

0 %

0

อุด นุนโครงการแก้ไขปัญ าความเดือดร้อน
เรงดวนเฉพาะ น้าโดยศนยดํารงธรรม

0.00

0.00

0.00

30,000.00

-100 %

0

อุด นุนโครงการจัดงานรัฐพิธี และวัน ําคัญ

0.00

0.00

0.00

20,000.00

-50 %

10,000

อุด นุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญ ายา
เ พติด

0.00

0.00

0.00

30,000.00

-66.67 %

10,000

0.00

0.00

0.00

20,000.00

-100 %

0

รวมเงินอุดหนุน

20,000.00

50,000.00

20,000.00

120,000.00

40,000

รวมงบเงินอุดหนุน

20,000.00

50,000.00

20,000.00

120,000.00

40,000

อุด นุนโครงการจัดตั้ง ถานที่กลางศนย
ปฏิบัติการรวมในการชวยเ ลือประชาชน
ขององคกรปกครอง วนท้องถิ่นอําเภอคง
อุด นุนโครงการจัดตั้ง ถานที่กลางศนย
ปฏิบัติการรวมในการชวยเ ลือประชาชน
ขององคกรปกครอง วนท้องถิ่นอําเภอคง
เงินอุด นุน วนราชการ

อุด นุนโครงการรวมปกป้อง และเทิดทน
ถาบัน ลักของชาติ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
รวมงานบริหารทั่วไป

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

6,440,672.28

6,211,428.06

6,254,135.24

7,764,540.00

7,514,500

767,900.00

799,320.00

854,820.00

905,000.00

14.81 %

1,039,000

5,670.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

42,000.00

42,000.00

42,000.00

42,000.00

42.86 %

60,000

216,000.00

202,125.00

189,000.00

108,000.00

0 %

108,000

24,000.00

22,458.00

21,000.00

12,000.00

0 %

12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

1,055,570.00

1,065,903.00

1,106,820.00

1,067,000.00

1,219,000

รวมงบบุคลากร

1,055,570.00

1,065,903.00

1,106,820.00

1,067,000.00

1,219,000

คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0 %

10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0 %

5,000

23,000.00

33,000.00

33,000.00

70,000.00

0 %

70,000

0.00

0.00

0.00

25,000.00

0 %

25,000

23,000.00

33,000.00

33,000.00

110,000.00

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
เงินประจําตําแ นง
คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

110,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0.00

0.00

0.00

30,000.00

0 %

30,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

25,000

0.00

0.00

0.00

25,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

35,000.00

0 %

35,000

10,000.00

36,196.00

4,760.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

15,000.00

0 %

15,000

10,000.00

36,196.00

4,760.00

105,000.00

30,468.00

92,085.00

26,694.00

50,000.00

0 %

50,000

2,630.00

0.00

14,580.00

30,000.00

0 %

30,000

33,098.00

92,085.00

41,274.00

80,000.00

75,477.73

69,559.77

93,361.04

160,000.00

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
2.1 โครงการจัดทําและปรับปรุงแผนที่ภาษี
และทะเบียน ทรัพย ิน
2.1 โครงการจัดทําและปรับปรุงแผนที่ภาษี
และทะเบียน
ทรัพย ิน
2.2 คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

105,000

ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานักงาน
วั ดุคอมพิวเตอร
รวมค่าวัสดุ

80,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า

-2.5 %

156,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล

2,311.20

2,311.20

2,311.20

3,000.00

0 %

3,000

คาบริการไปรษณีย

6,683.00

4,518.00

1,864.00

20,000.00

0 %

20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

84,471.93

76,388.97

97,536.24

183,000.00

179,000

รวมงบดาเนินงาน

150,569.93

237,669.97

176,570.24

478,000.00

474,000

9,490.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

21,600.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

31,090.00

0.00

0.00

0.00

0

รวมงบลงทุน

31,090.00

0.00

0.00

0.00

0

รวมงานบริหารงานคลัง

1,237,229.93

1,303,572.97

1,283,390.24

1,545,000.00

1,693,000

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป

7,677,902.21

7,515,001.03

7,537,525.48

9,309,540.00

9,207,500

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ ํานักงาน
จัดซื้อเครื่องโทร าร แบบใช้กระดาษ
ธรรมดา
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
-จัดซื้อคอมพิวเตอร ํา รับงานประมวลผล
แบบที่ 1
แบบตั้งโต๊ะ พร้อมอุปกรณครบชุด
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

259,700.00

267,180.00

283,140.00

311,500.00

2.39 %

318,960

คาจ้างลกจ้างประจํา

222,560.00

227,340.00

238,560.00

260,500.00

2.4 %

266,760

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

540,000.00

540,000.00

540,000.00

540,000.00

0 %

540,000

60,000.00

60,000.00

60,000.00

60,000.00

0 %

60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

1,082,260.00

1,094,520.00

1,121,700.00

1,172,000.00

1,185,720

รวมงบบุคลากร

1,082,260.00

1,094,520.00

1,121,700.00

1,172,000.00

1,185,720

0.00

0.00

0.00

3,000.00

รวมค่าตอบแทน

0.00

0.00

0.00

3,000.00

3,000

รวมงบดาเนินงาน

0.00

0.00

0.00

3,000.00

3,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

1,082,260.00

1,094,520.00

1,121,700.00

1,175,000.00

1,188,720

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0 %

3,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
คาบํารุงรักษาและซอมแซม

34,330.00

30,280.00

533,500.00

507,760.00

34,330.00

30,280.00

533,500.00

507,760.00

วั ดุยานพา นะและขน ง

5,800.00

0.00

5,600.00

10,000.00

0 %

10,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

240,000.00

240,000.00

232,000.00

250,000.00

0 %

250,000

18,750.00

48,900.00

48,700.00

50,000.00

0 %

50,000

264,550.00

288,900.00

286,300.00

310,000.00

คาไฟฟ้า

43,178.66

43,536.64

27,254.28

50,000.00

-100 %

0

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล

22,543.73

25,349.70

48,070.61

70,000.00

-100 %

0

รวมค่าสาธารณูปโภค

65,722.39

68,886.34

75,324.89

120,000.00

0

รวมงบดาเนินงาน

364,602.39

388,066.34

895,124.89

937,760.00

360,000

รวมค่าใช้สอย

-90.15 %

50,000
50,000

ค่าวัสดุ

วั ดุอื่น
รวมค่าวัสดุ

310,000

ค่าสาธารณูปโภค
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑการเกษตร
จัดซื้อเครื่อง บน้ํา แบบ อยโขงเครื่องยนต
เบนซิน

0.00

0.00

30,000.00

0.00

0 %

0

จัดซื้อเครื่อง บน้ําแบบ อยโขง เครื่องยนต
ดีเซล

0.00

0.00

45,000.00

0.00

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0.00

0.00

75,000.00

0.00

0

รวมงบลงทุน

0.00

0.00

75,000.00

0.00

0

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

364,602.39

388,066.34

970,124.89

937,760.00

360,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

1,446,862.39

1,482,586.34

2,091,824.89

2,112,760.00

1,548,720

1,826,560.00

285,360.00

2,774,460.00

3,124,600.00

22.8 %

3,836,900

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

0.00

0.00

5,600.00

0.00

100 %

84,000

เงินประจําตําแ นง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

54,000

42,000.00

0.00

47,600.00

42,000.00

657.14 %

318,000

863,760.00

648,000.00

1,183,904.00

1,207,200.00

1.39 %

1,224,000

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

เงินวิทยฐานะ
คาตอบแทนพนักงานจ้าง
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)
0 %

ปี 2563

113,000.00

72,000.00

141,450.00

144,000.00

144,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

2,845,320.00

1,005,360.00

4,153,014.00

4,517,800.00

5,660,900

รวมงบบุคลากร

2,845,320.00

1,005,360.00

4,153,014.00

4,517,800.00

5,660,900

คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0.00

0.00

0.00

3,000.00

0 %

3,000

คาเชาบ้าน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

132,000

12,250.00

4,200.00

12,000.00

60,000.00

64.67 %

98,800

12,250.00

4,200.00

12,000.00

63,000.00

359,800.00

628,270.00

846,000.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

1,188,000.00

0 %

1,188,000

0.00

0.00

89,475.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

20,000.00

-100 %

0

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

233,800

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
2.1 รายจายเป็นคาเดินทางไปราชการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

2.2 คาใช้จายโครงการ งเ ริมพัฒนา
ศักยภาพนักเรียน

0.00

0.00

0.00

180,000.00

-100 %

0

คาใช้จายโครงการ งเ ริมพัฒนาศักยภาพ
นักเรียน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

180,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

0.00

0.00

13,490.00

0.00

0 %

0

คาใช้จายในการปรับปรุง ลัก ตร ถาน
ศึกษาโรงเรียนใน ังกัด อปท.

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

คาใช้จายในการพัฒนาข้าราชการครของ
โรงเรียนใน ังกัด อปท.

18,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

7,000.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

0.00

8,890.00

0.00

0.00

0 %

0

4,100.00

4,500.00

0.00

50,000.00

-50 %

25,000

408,900.00

641,660.00

948,965.00

1,438,000.00

15,365.00

3,125.00

0.00

25,000.00

0 %

25,000

0.00

9,708.00

9,722.00

10,000.00

0 %

10,000

17,334.00

0.00

0.00

25,000.00

0 %

25,000

32,699.00

12,833.00

9,722.00

60,000.00

รายจายเป็นคาเดินทางไปราชการ
าํ รับจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

1,413,000

ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานักงาน
วั ดุงานบ้านงานครัว
วั ดุคอมพิวเตอร
รวมค่าวัสดุ

60,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการไปรษณีย

0.00

0.00

0.00

2,000.00

0 %

2,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

0.00

0.00

0.00

2,000.00

2,000

รวมงบดาเนินงาน

453,849.00

658,693.00

970,687.00

1,563,000.00

1,708,800

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

3,299,169.00

1,664,053.00

5,123,701.00

6,080,800.00

7,369,700

เงินเดือนพนักงาน

0.00

2,696,977.10

0.00

0.00

0 %

0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

0.00

68,693.00

0.00

0.00

0 %

0

เงินวิทยฐานะ

0.00

108,066.45

0.00

0.00

0 %

0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

0.00

533,465.00

0.00

0.00

0 %

0

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

0.00

69,580.00

0.00

0.00

0 %

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0.00

3,476,781.55

0.00

0.00

0

รวมงบบุคลากร

0.00

3,476,781.55

0.00

0.00

0

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบดาเนินงาน
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับ
อนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ํา รับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลเมืองคง

835,760.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

คาใช้จายในการจัดทําศนยการเรียนร้ ํา รับ
เด็กปฐมวัยใน ถานศึกษา

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

คาใช้จายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
(SBMLD)

333,750.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

คาใช้จายในการรณรงคป้องกันยาเ พติดใน
ถานศึกษา

21,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา

0.00

3,050,067.00

3,656,297.00

4,805,861.00

-100 %

0

เงินอุด นุน ํา รับ งเ ริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาของท้องถิ่น คาปัจจัยพื้นฐาน
ํา รับเด็กนักเรียนยากจน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

60,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
เงินอุด นุน ํา รับ งเ ริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาท้องถิ่น

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

689,800

23,500.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

เงินอุด นุน ํา รับ นับ นุนคาใช้จายจัดการ
ศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐานโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเมือง
คง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

1,436,900

เงินอุด นุน ํา รับ นับ นุนคาใช้จายในการ
จัดการศึกษาจัดการเรียนการ อนเด็กเล็ก
ํา รับเด็กเล็กศนยพัฒนาเด็กเล้กเทศบาล
ตําบลเมืองคง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

165,300

เงินอุด นุน ํา รับ นับ นุนอา ารกลางวัน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเมืองคง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

1,724,000

เงินอุด นุน ํา รับ นับ นุนอา ารกลางวัน
ศนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเมืองคง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

264,600

1,264,010.00

3,050,067.00

3,656,297.00

4,805,861.00

1,082,819.76

1,108,735.24

1,209,871.30

1,287,600.00

เงินอุด นุน ํา รับ งเ ริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาท้องถิ่น
(คาปัจจัยพื้นฐาน ํา รับนักเรียนยากจน)

รวมค่าใช้สอย

4,340,600

ค่าวัสดุ
คาอา ารเ ริม (นม)

-1.75 %

1,265,100
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
คาอา ารกลางวันเด็กนักเรียน

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

1,354,420.00

0.00

0.00

0.00

2,437,239.76

1,108,735.24

1,209,871.30

1,287,600.00

0.00

0.00

72,768.91

25,000.00

0 %

25,000

10,832.05

0.00

17,553.41

25,000.00

0 %

25,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

10,832.05

0.00

90,322.32

50,000.00

50,000

รวมงบดาเนินงาน

3,712,081.81

4,158,802.24

4,956,490.62

6,143,461.00

5,655,700

0.00

99,724.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

75,000.00

0.00

0.00

0 %

0

รวมค่าวัสดุ

0 %

ปี 2563
0
1,265,100

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ ํานักงาน
โครงการจัดซื้อเครื่องกรองน้ําดื่ม ํา รับ
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลเมืองคงและศนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลเมืองคง
ครุภัณฑงานบ้านงานครัว
โครงการจัดซื้อโต๊ะรับประทานอา ารพร้อม
เก้าอี้นั่งโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลเมืองคง
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
โครงการจัดซื้อโต๊ะรับประทานอา าร ร้อม
เก้าอี้นั่งโรงเรียนอนุบาลเท บาลตําบลเมือง
คง

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

75,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

463,039.00

-100 %

0

75,000.00

174,724.00

0.00

463,039.00

โครงการซอมแซม/ปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลเมืองคง

0.00

0.00

150,000.00

250,000.00

-100 %

0

โครงการซอมแซม/ปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลเมืองคง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

150,000

198,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

198,000.00

0.00

150,000.00

250,000.00

150,000

รวมงบลงทุน

273,000.00

174,724.00

150,000.00

713,039.00

150,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

3,985,081.81

7,810,307.79

5,106,490.62

6,856,500.00

5,805,700

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
คาจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร
รวมค่าครุภัณฑ์

0

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ ร้าง

โครงการปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลเมืองคง
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งานศึกษาไม่กาหนดระดับ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

50,000.00

40,000.00

100,000.00

0.00

0 %

0

คาใช้จายโครงการจัดงานวันเด็กแ งชาติ
ประจําป พ.ศ. 2562

0.00

0.00

0.00

100,000.00

-100 %

0

คาใช้จายโครงการจัดงานวันเด็กแ งชาติ
ประจําป 2563

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

100,000

คาใช้จายในการพัฒนา/ปรับปรุง ้อง มุด
โรงเรียน

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

คาใช้จายในการพัฒนาแ ลงเรียนร้ใน
โรงเรียน

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

คาใช้จายอินเตอรเน็ตโรงเรียน

16,800.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

รวมค่าใช้สอย

216,800.00

40,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000

รวมงบดาเนินงาน

216,800.00

40,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุน วนราชการ

872,000.00

760,000.00

752,000.00

0.00

0 %

0

เงินอุด นุน ํา รับ นับ นุนอา ารกลางวัน

0.00

0.00

0.00

712,000.00

-100 %

0

เงินอุด นุน ํา รับ นับ นุนอา ารกลางวัน
โรงเรียนวันคร 2502

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

704,000

รวมเงินอุดหนุน

872,000.00

760,000.00

752,000.00

712,000.00

704,000

รวมงบเงินอุดหนุน

872,000.00

760,000.00

752,000.00

712,000.00

704,000

รวมงานศึกษาไม่กาหนดระดับ

1,088,800.00

800,000.00

852,000.00

812,000.00

804,000

รวมแผนงานการศึกษา

8,373,050.81

10,274,360.79

11,082,191.62

13,749,300.00

13,979,400

เงินเดือนพนักงาน

0.00

0.00

0.00

800.00

68,625 %

549,800

เงินประจําตําแ นง

0.00

0.00

0.00

60,000.00

0 %

60,000

คาจ้างลกจ้างประจํา

179,420.00

183,480.00

194,220.00

0.00

0 %

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

179,420.00

183,480.00

194,220.00

60,800.00

609,800

รวมงบบุคลากร

179,420.00

183,480.00

194,220.00

60,800.00

609,800

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0.00

0.00

0.00

36,000.00

0 %

36,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0 %

10,000

คาเชาบ้าน

0.00

0.00

0.00

40,000.00

0 %

40,000

7,250.00

0.00

0.00

40,000.00

0 %

40,000

7,250.00

0.00

0.00

126,000.00

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

0.00

0.00

0.00

30,000.00

-100 %

0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร

0.00

3,400.00

0.00

0.00

100 %

30,000

0.00

3,400.00

0.00

30,000.00

วั ดุ ํานักงาน

16,174.00

0.00

600.00

15,000.00

0 %

15,000

วั ดุคอมพิวเตอร

15,360.00

14,400.00

0.00

25,000.00

0 %

25,000

รวมค่าวัสดุ

31,534.00

14,400.00

600.00

40,000.00

40,000

รวมงบดาเนินงาน

38,784.00

17,800.00

600.00

196,000.00

196,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

126,000

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

รวมค่าใช้สอย

30,000

ค่าวัสดุ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

218,204.00

201,280.00

194,820.00

256,800.00

805,800

1,144,050.00

932,612.20

1,210,400.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

1,500,000.00

0 %

1,500,000

10,560.00

12,311.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

12,000.00

0.00

0 %

0

127,980.00

840,355.00

60,750.00

350,000.00

-57.14 %

150,000

1,282,590.00

1,785,278.20

1,283,150.00

1,850,000.00

0.00

11,105.00

0.00

10,000.00

0 %

10,000

204,973.00

225,068.00

63,690.00

200,000.00

-50 %

100,000

0.00

10,126.00

9,010.00

210,000.00

-95.24 %

10,000

9,000.00

20,400.00

11,500.00

100,000.00

0 %

100,000

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
ตั วปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ ุนัข
บ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร. มเด็จพระเจ้าลก
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราช
กุมารี
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

1,650,000

ค่าวัสดุ
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
วั ดุงานบ้านงานครัว
วั ดุกอ ร้าง
วั ดุยานพา นะและขน ง
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

0.00

194,000.00

193,400.00

240,000.00

-12.5 %

210,000

295,690.00

57,340.00

96,200.00

150,000.00

-33.33 %

100,000

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0 %

10,000

29,100.00

30,000.00

0.00

30,000.00

0 %

30,000

538,763.00

548,039.00

373,800.00

950,000.00

76,162.87

103,473.37

19,862.58

100,000.00

รวมค่าสาธารณูปโภค

76,162.87

103,473.37

19,862.58

100,000.00

50,000

รวมงบดาเนินงาน

1,897,515.87

2,436,790.57

1,676,812.58

2,900,000.00

2,270,000

0.00

0.00

13,900.00

0.00

0 %

0

0.00

116,000.00

0.00

0.00

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0.00

116,000.00

13,900.00

0.00

0

รวมงบลงทุน

0.00

116,000.00

13,900.00

0.00

0

วั ดุวิทยาศา ตร รือการแพทย
วั ดุโฆษณาและเผยแพร
วั ดุเครื่องแตงกาย
รวมค่าวัสดุ

570,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล

-50 %

50,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ ํานักงาน
จัดซื้อเครื่องดดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร
ครุภัณฑการเกษตร
จัดซื้อเครื่องพน มอกควัน
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนกิจการที่เป็น าธารณประโยชน

37,500.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

75,000.00

-100 %

0

รวมเงินอุดหนุน

37,500.00

0.00

0.00

75,000.00

0

รวมงบเงินอุดหนุน

37,500.00

0.00

0.00

75,000.00

0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

1,935,015.87

2,552,790.57

1,690,712.58

2,975,000.00

2,270,000

รวมแผนงานสาธารณสุข

2,153,219.87

2,754,070.57

1,885,532.58

3,231,800.00

3,075,800

6,000.00

0.00

0.00

0.00

อุด นุนศนย าธารณ ุขมลฐาน

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

0 %

0

วันที่พิมพ : 11/6/2563 09:55

น้า : 26/44

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
1.1 คาใช้จายโครงการการป้องกันและแก้ไข
ปัญ าความรุนแรงตอเด็ก ตรีและบุคคล
ในครอบครัว และจัดตั้งศนยปรองดอง
มานฉันทระดับท้องถิ่น

0.00

0.00

0.00

10,000.00

-100 %

0

1.1 คาใช้จายโครงการการป้องกันและแก้ไข
ปัญ าความรุนแรงตอเด็ก ตรีและบุคคลใน
ครอบครัว และจัดตั้งศนยปรองดอง
มานฉันทระดับท้องถิ่น

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

1.2 คาใช้จายโครงการ ํารวจข้อมลความจํา
เป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0 %

10,000

1.3 คาใช้จายโครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐ
รวมใจ เทิดไท้องคราชันราชินี

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

100,000

1.3 คาใช้จายโครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐ
รวมใจ เทิดไท้องคราชันราชินี

0.00

0.00

0.00

100,000.00

-100 %

0

รวมค่าใช้สอย

6,000.00

0.00

0.00

120,000.00

120,000

รวมงบดาเนินงาน

6,000.00

0.00

0.00

120,000.00

120,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

6,000.00

0.00

0.00

120,000.00

120,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์

6,000.00

0.00

0.00

120,000.00

120,000
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

824,400.00

851,880.00

900,360.00

384,320.00

186.22 %

1,100,000

เงินประจําตําแ นง

0.00

14,080.00

18,000.00

18,000.00

233.33 %

60,000

คาจ้างลกจ้างประจํา

192,360.00

197,940.00

209,040.00

220,020.00

5.86 %

232,920

1,450,403.00

1,719,000.00

1,710,000.00

1,686,600.00

-3.95 %

1,620,000

161,155.00

191,000.00

190,000.00

174,400.00

3.21 %

180,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

2,628,318.00

2,973,900.00

3,027,400.00

2,483,340.00

3,192,920

รวมงบบุคลากร

2,628,318.00

2,973,900.00

3,027,400.00

2,483,340.00

3,192,920

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

5,000

54,000.00

34,000.00

27,000.00

10,000.00

-50 %

5,000

54,000.00

34,000.00

27,000.00

10,000.00

215,637.85

100,037.49

53,912.27

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

264,960.00

-62.26 %

100,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาเชาบ้าน
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

10,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

10,000.00

4,320.00

0.00

10,000.00

0 %

10,000

345,990.00

6,570.00

14,120.00

100,000.00

0 %

100,000

571,627.85

110,927.49

68,032.27

374,960.00

13,923.00

835.50

15,000.00

15,000.00

0 %

15,000

วั ดุยานพา นะและขน ง

0.00

2,900.00

0.00

30,000.00

0 %

30,000

วั ดุคอมพิวเตอร

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0 %

10,000

รวมค่าวัสดุ

13,923.00

3,735.50

15,000.00

55,000.00

55,000

รวมงบดาเนินงาน

639,550.85

148,662.99

110,032.27

439,960.00

275,000

โครงการติดตั้งเครน ลิงติดตั้ง ลังรถบรรทุก

0.00

499,000.00

0.00

0.00

0 %

0

จัดซื้อเครื่อง บน้ํา จํานวน 3 เครื่อง

0.00

0.00

0.00

27,300.00

-100 %

0

จัดซื้อเครื่อง บน้ําแบบจมน้ํา(ซัมเมอร )
จํานวน 3 เครื่อง

0.00

0.00

0.00

60,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

112,500.00

0.00

0 %

0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

210,000

ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานักงาน

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑยานพา นะและขน ง
ครุภัณฑการเกษตร

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ
จัดซื้อโครมไฟฟ้า อง วางโซลาเซล
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว
จัดซื้อเครื่องตัด ญ้าแบบข้อแข็ง

0.00

0.00

95,000.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

16,000.00

0.00

0 %

0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ํา รับงานประมวล
ผลแบบที่ 2 แบบตั้งโต๊ะ

0.00

0.00

59,800.00

0.00

0 %

0

จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร รือชนิด LED
ขาวดํา

0.00

0.00

15,600.00

0.00

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0.00

499,000.00

298,900.00

87,300.00

0

รวมงบลงทุน

0.00

499,000.00

298,900.00

87,300.00

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

3,267,868.85

3,621,562.99

3,436,332.27

3,010,600.00

3,467,920

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

159,860.00

168,877.00

299,910.00

350,000.00

-42.86 %

200,000

วั ดุกอ ร้าง

456,185.20

494,927.00

458,071.30

1,300,000.00

-61.54 %

500,000

รวมค่าวัสดุ

616,045.20

663,804.00

757,981.30

1,650,000.00

700,000

รวมงบดาเนินงาน

616,045.20

663,804.00

757,981.30

1,650,000.00

700,000

ครุภัณฑโรงงาน
จัดซื้อเลื่อยยนต
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

งานไฟฟ้าถนน
งบดาเนินงาน
ค่าวัสดุ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑกอ ร้าง
จัดซื้อเครื่อง กัดคอนกรีตไฟฟ้า จํานวน 1
เครื่อง

0.00

0.00

0.00

31,700.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

104,000.00

-100 %

0

28,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

28,000.00

0.00

0.00

135,700.00

1. โครงการวางทอระบายน้ํา ค ล. พร้อม
ปรับปรุงผิวจราจรแอ ฟัลทติกคอนกรีต
ถนนคงคนครพิทักษ ซอย 5

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

448,000

2. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอ ฟัลทติก
คอนกรีต ถนนคงคนครพิทักษชวงแยก ลัง
ศาลเจ้าถึง ุดเขต (ซอย 3)

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

1,340,000

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ
จัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟ้า จํานวน 2 เครื่อง
ครุภัณฑงานบ้านงานครัว
เครื่องตัด ญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 7
เครื่องๆ ละ 4,000 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์

0

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอ ร้าง ิ่ง าธารณปโภค
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

3. โครงการปรับปรุงภมิทัศนกอ ร้างผนังกัน
ดินคอนกรีตเ ริมเ ล็กริม ้วยกุดรัง ชวง
ชุมชนคง ามัคคี

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

752,000

4. โครงการปรับปรุงภมิทัศนกอ ร้างผนังกัน
ดินคอนกรีตเ ริมเ ล็กลํา ้วยกุดรัง ชวง ะ
พานเพ็ชรรัตน - ะพาน ร. 10

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

2,000,000

5. โครงการปรับปรุงอาคาร อประชุม
ตระกล ุข

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

460,000

0.00

0.00

0.00

968,000.00

-100 %

0

0.00

1,916,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการตัดถนนวางทอระบายน้ํา ค. .ล.
บริเวณถนนมีมั่งคั่ง

0.00

0.00

0.00

239,000.00

-100 %

0

โครงการตัดถนนวางทอระบายน้ํา ค ล
.บริเวณถนนมีมั่งคั่ง ม.11 (ตอจากเดิมถึง ุด
เขตเทศบาล)

0.00

0.00

0.00

485,000.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างตัดถนนวางทอ คศล.
บริเวณถนนคงคนครพิทักษ
ชวง ามแยกโรงเรียนวันคร ฯ ถึงลํา ้วยกุด
รัง
โครงการกอ ร้างถนน ค. .ล. บริเวณ น้า
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลพร้อมวางทอระบาย
น้ํา
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
โครงการตัดทอระบายน้ํา ค. .ล. บริเวณ
ตลาด ดพร้อมเทพื้น ค. .ล.

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

0.00

245,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการตัดทอระบายน้ํา ค. .ล. บริเวณ
ถนนเทศบาล 2 ซอย 2

0.00

260,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการปรับปรุงถนนแอ ฟัลทติกคอนกรีต
บริเวณถนน ันติ ุขซอย ๒

0.00

0.00

0.00

240,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

380,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

830,000.00

-100 %

0

0.00

145,000.00

0.00

0.00

0 %

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0.00

2,566,000.00

0.00

3,142,000.00

5,000,000

รวมงบลงทุน

28,000.00

2,566,000.00

0.00

3,277,700.00

5,000,000

รวมงานไฟฟ้าถนน

644,045.20

3,229,804.00

757,981.30

4,927,700.00

5,700,000

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอ ฟัลทติก
คอนกรีต บริเวณถนน
คงคนครพิทักษซอย ลังวัดตะคร้อ ถึง ุดเขต
เทศบาล
โครงการวางทอระบายน้ํา ค. .ล. พร้อม
ปรับปรุงผิวจราจรแอ ฟัลทติกคอนกรีต
ถนน น้า ถานีรถไฟเมืองคง
โครงการวางทอระบายน้ํา ค. .ล. ถนน ันติ
ุข ซอย 1

วันที่พิมพ : 11/6/2563 09:55

น้า : 33/44

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งานสวนสาธารณะ
งบดาเนินงาน
ค่าวัสดุ
วั ดุการเกษตร

29,990.00

39,060.00

9,720.00

500,000.00

-90 %

50,000

รวมค่าวัสดุ

29,990.00

39,060.00

9,720.00

500,000.00

50,000

รวมงบดาเนินงาน

29,990.00

39,060.00

9,720.00

500,000.00

50,000

15,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

33,000.00

-100 %

0

15,000.00

0.00

0.00

33,000.00

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑการเกษตร
จัดซอเครื่อง บน้ําแบบจมน้ํา (ซับเมอร
)ขนาด 1 แรงม้า จํานวน 1 เครื่องๆละ
15,000 บาท ตามราคาท้องถิ่น
ครุภัณฑงานบ้านงานครัว
จัดซื้อเครื่องตัดพุมไม้ จํานวน 3 เครื่อง
รวมค่าครุภัณฑ์

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ ร้าง
ปรับปรุงภมิทัศนบริเวณ วนเฉลิมพระเกียรติ
พระบาท มเด็จพระเจ้าอย ัวฯเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๘๐ พรรษา( ระแดง)

0.00

0.00

0.00

319,000.00

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0.00

0.00

0.00

319,000.00

0

รวมงบลงทุน

15,000.00

0.00

0.00

352,000.00

0

รวมงานสวนสาธารณะ

44,990.00

39,060.00

9,720.00

852,000.00

50,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน

3,956,904.05

6,890,426.99

4,204,033.57

8,790,300.00

9,217,920

-100 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
จิตอา าประดิษฐดอกไม้จันทนพระราชทาน

0.00

36,700.00

0.00

0.00

0 %

0

ฝึกอบรม ัมมนาดงานของคณะกรรมการ
ชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลตําบล
เมืองคง

0.00

134,160.00

0.00

0.00

0 %

0

รวมค่าใช้สอย

0.00

170,860.00

0.00

0.00

0

รวมงบดาเนินงาน

0.00

170,860.00

0.00

0.00

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

0.00

170,860.00

0.00

0.00

0

88,475.00

83,600.00

35,200.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

50,000

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
1.1 คาใช้จายในโครงการอบรมเยาวชนไทย
างไกลยาเ พติด
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561
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ยอดต่าง (%)
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1.1คาใช้จายในโครงการอบรมเยาวชนไทย
างไกลยาเ พติด

0.00

0.00

0.00

100,000.00

-100 %

0

1.2 คาใช้จายในโครงการกําจัดผักตบชวา
ลํา ้วยกุดรัง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

100,000

1.2คาใช้จายในโครงการกําจัดผักตบชวา
ลํา ้วยกุดรัง

0.00

0.00

0.00

90,000.00

-100 %

0

1.3 คาใช้จายในโครงการคัดแยกขยะใน
ชุมชนเพื่อ ิ่งแวดล้อม

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

25,000

1.3คาใช้จายในโครงการออกกําลังกายเพื่อ
ุขภาพ

0.00

0.00

0.00

36,000.00

-100 %

0

1.4 คาใช้จายในโครงการ ํารวจข้อมล
จํานวน ัตวและขึ้นทะเบียน ัตว ตาม
โครงการ ัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษ
ุนัขบ้าตามปณิธาน ศา ตรจารยดร. มเด็จ
พระเจ้าลกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ
อัครราชกุมารี

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

1,460

1.4คาใช้จายในโครงการคัดแยกขยะใน
ชุมชนเพื่อ ิ่งแวดล้อม

0.00

0.00

0.00

50,000.00

-100 %

0
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1.5 คาใช้จายในโครงการขับเคลื่อนโครงการ
ัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ ุนัข
บ้าตามโครงการ ัตวปลอดโรค คนปลอดภัย
จากพิษ ุนัขบ้าตามปณิธาน ศา ตรจารย
ดร. มเด็จพระเจ้าลกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

14,600

1.6 คาใช้จายในโครงการพระราชดําริด้าน
าธารณ ุข

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

100,000

0.00

0.00

0.00

3,200.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

15,000.00

-100 %

0

1.6คาใช้จายในโครงการ ํารวจข้อมลจํานวน
ัตวและขึ้นทะเบียน ัตว
ตามโครงการ ัตวปลอดโรค คนปลอดภัย
จากพิษ ุนัขบ้าตามปณิธาน
ศา ตรจารยดร. มเด็จพระเจ้าลกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
1.7คาใช้จายในโครงการขับเคลื่อนโครงการ
ัตวปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษ ุนัขบ้าตามโครงการ ัตวปลอด
โรค คนปลอดภัยจากพิษ ุนัขบ้าตามปณิธาน
ศา ตรจารยดร. มเด็จพระเจ้าลกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

โครงการฝึกอบรม ัมมนาดงานของคณะ
กรรมการชุมชนเทศบาลตําบลเมืองคงและ
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเมืองคง

0.00

0.00

104,500.00

0.00

0 %

0

ฝึกอบรม ัมมนาดงานของคณะกรรมการ
ชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลตําบล
เมืองคง

0.00

0.00

0.00

250,000.00

-100 %

0

รวมค่าใช้สอย

88,475.00

83,600.00

139,700.00

544,200.00

291,060

รวมงบดาเนินงาน

88,475.00

83,600.00

139,700.00

544,200.00

291,060

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

88,475.00

83,600.00

139,700.00

544,200.00

291,060

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

88,475.00

254,460.00

139,700.00

544,200.00

291,060

34,500.00

0.00

5,200.00

0.00

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายโครงการจัดงานท้าว ุรนารี
ประจําป พ.ศ. 2562

0.00

0.00

0.00

500.00

-100 %

0

คาใช้จายโครงการจัดงานท้าว ุรนารี
ประจําป 2563

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

30,000

รวมค่าใช้สอย

34,500.00

0.00

5,200.00

500.00

30,000

รวมงบดาเนินงาน

34,500.00

0.00

5,200.00

500.00

30,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

34,500.00

0.00

5,200.00

500.00

30,000

139,945.00

0.00

180,663.00

0.00

งานกีฬาและนันทนาการ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายโครงการแขงขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชน ประจําป 2562

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

200,000

คาใช้จายโครงแขงขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชน ประจําป พ.ศ. 2561

0.00

0.00

0.00

180,800.00

-100 %

0

รวมค่าใช้สอย

139,945.00

0.00

180,663.00

180,800.00

200,000

รวมงบดาเนินงาน

139,945.00

0.00

180,663.00

180,800.00

200,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ

139,945.00

0.00

180,663.00

180,800.00

200,000

180,499.00

67,088.00

176,595.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

72,000.00

-100 %

0

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
1. คาใช้จายโครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง ประจําป พ.ศ. 2561
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

2. คาใช้จายโครงการจัดงานวันขึ้นปใ ม
ประจําป พ.ศ. 2562

0.00

0.00

0.00

20,000.00

-100 %

0

3. คาใช้จายโครงการจัดงานประเพณี
งกรานต ประจําป พ.ศ. 2562

0.00

0.00

0.00

82,000.00

-100 %

0

4. คาใช้จายโครงการจัดงานประเพณีแ
เทียนพรรษา ประจําป พ.ศ. 2562

0.00

0.00

0.00

32,000.00

-100 %

0

5. คาใช้จายโครงการจัดงานวัน ําคัญทาง
ศา นา

0.00

0.00

0.00

30,000.00

-100 %

0

คาใช้จายโครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง ประจําป 2562

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

50,000

คาใช้จายโครงการจัดงานประเพณี งกรานต
ประจําป 2563

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

100,000

คาใช้จายโครงการจัดงานประเพณีแ เทียน
พรรษา ประจําป 2563

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

50,000

คาใช้จายโครงการจัดงานวันขึ้นปใ ม
ประจําป 2563

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

30,000

คาใช้จายโครงการจัดงานวัน ําคัญทาง
ศา นา ประจําป 2563

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

30,000

รวมค่าใช้สอย

180,499.00

67,088.00

176,595.00

236,000.00

260,000

รวมงบดาเนินงาน

180,499.00

67,088.00

176,595.00

236,000.00

260,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

180,499.00

67,088.00

176,595.00

236,000.00

260,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

354,944.00

67,088.00

362,458.00

417,300.00

490,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

0.00

0.00

0.00

20,000.00

-100 %

0

รวมค่าใช้สอย

0.00

0.00

0.00

20,000.00

20,000

รวมงบดาเนินงาน

0.00

0.00

0.00

20,000.00

20,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนาและป่าไม้

0.00

0.00

0.00

20,000.00

20,000

รวมแผนงานการเกษตร

0.00

0.00

0.00

20,000.00

20,000

แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งนาและป่าไม้
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก พระราชดําริ มเด็จพระเทพ
รัตนราช ุดาฯ ยามบรมราชกุมารี (อพ. ธ)
คาใช้จายโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก พระราชดําริ มเด็จพระเทพ
รัตนราช ุดาฯ ยามบรมราชกุมารี (อพ. ธ)
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
คาชําระ นี้เงินต้น

1,974,424.60

2,025,394.57

2,077,892.99

0.00

0 %

0

คาชําระดอกเบี้ย

157,543.06

106,573.09

54,074.67

0.00

0 %

0

เงิน มทบกองทุนประกัน ังคม

194,097.00

226,935.00

224,435.00

225,200.00

4.35 %

235,000

เบี้ยยังชีพผ้ งอายุ

0.00

2,559,800.00

2,638,100.00

2,832,000.00

12.12 %

3,175,200

เบี้ยยังชีพคนพิการ

0.00

436,800.00

552,000.00

768,000.00

0 %

768,000

เบี้ยยังชีพผ้ป่วยเอด

42,000.00

42,000.00

42,000.00

42,000.00

0 %

42,000

6,894.00

0.00

96,000.00

100,000.00

0 %

100,000

232,000.00

132,703.26

264,365.76

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

10,000.00

-100 %

0

6.1 คาใช้จายในการจัดการจราจร

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

6.2 โครงการกองทุน ลักประกัน ุขภาพ
เทศบาลตําบลเมืองคง

0.00

0.00

0.00

92,000.00

-100 %

0

6.2 โครงการกองทุน ลักประกัน ุขภาพ
เทศบาลตําบลเมืองคง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

92,000

ํารองจาย
รายจายตามข้อผกพัน
6.1 คาใช้จายในการจัดการจราจร
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

6.3 โครงการกองทุน วั ดิการชุมชน
เทศบาลตําบลเมืองคง

0.00

0.00

0.00

140,000.00

-100 %

0

6.3 โครงการกองทุน วั ดิการชุมชน
เทศบาลตําบลเมืองคง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

140,000

6.4 จายชําระคาบํารุง มาคม ันนิบาต
เทศบาลแ งประเทศไทย

0.00

0.00

0.00

32,900.00

-100 %

0

6.4 จายชําระคาบํารุง มาคม ันนิบาต
เทศบาลแ งประเทศไทย

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

34,500

เงิน มทบกองทุนเงินทดแทน

0.00

0.00

0.00

9,800.00

-100 %

0

380,000.00

420,000.00

420,000.00

420,000.00

0 %

420,000

39,364.00

32,844.00

32,844.00

32,900.00

0 %

32,900

รวมงบกลาง

3,026,322.66

5,983,049.92

6,401,712.42

4,704,800.00

5,049,600

รวมงบกลาง

3,026,322.66

5,983,049.92

6,401,712.42

4,704,800.00

5,049,600

รวมงบกลาง

3,026,322.66

5,983,049.92

6,401,712.42

4,704,800.00

5,049,600

รวมแผนงานงบกลาง

3,026,322.66

5,983,049.92

6,401,712.42

4,704,800.00

5,049,600

รวมทุกแผนงาน

27,083,680.99

35,221,043.64

33,704,978.56

43,000,000.00

43,000,000

เงิน มทบกองทุนบําเ น็จบํานาญข้าราชการ วน
ท้องถิ่น (กบท.)
เงินชวยคาครองชีพผ้รับบํานาญ (ชคบ.)

น้า : 1/41

วันที่พิมพ์ : 11/6/2563 09:55:43

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ทศบาลตาบล มื งคง
า ภ คง จัง วัดนครราช ีมา
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 43,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

7,514,500 บาท

งบบุคลากร

รวม

5,665,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

รวม

2,425,920 บาท

งิน ดื นนายก/ร งนายก

จานวน

695,520 บาท

า รับจาย ปน งิน ดื นนายก ทศมนตรี ละร งนายก
ทศมนตรี โดยจาย งิน ดื นนายก ทศมนตรี ัตรา ดื น
ละ 27,600 บาท ร งนายก ทศมนตรี จานวน 2 คน คน
ละ 15,180 บาท ต ดื น โดยตั้งตาม กณฑ์ ละตามบัญชี ัตรา
งิน ดื น คาต บ ทน ละประโยชน์ต บ ทน ยาง ื่น ข งนายก
ทศมนตรี ร งนายก ทศมนตรี มาชิก ภา ทศบาลที่ดารง
ตา นงประธาน ภา มาชิก ภา ทศบาลที่ดารงตา นงร ง
ประธาน ภา มาชิก ภา ทศบาล ลขานุการนายก ทศมนตรี ที่
ปรึกษานายก ทศมนตรี ละการจายคา บี้ย ลี้ยงประชุมกรรมการ
ภา ทศบาล พ.ศ. 2547
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งินคาต บ ทนประจาตา นงนายก/ร งนายก

จานวน

120,000 บาท

า รับจาย ปน งินคาต บ ทนประจาตา นงนายก ท ม
นตรี ละร งนายก ทศมนตรี โดยจาย งิน ดื นนายก
ทศมนตรี ใน ัตรา ดื นละ 4,000 บาท ร งนายก
ทศมนตรี จานวน 2 คน คนละ 3,000 บาท ต ดื น โดยตั้งตาม
กณฑ์ ละตามบัญชี ัตรา งิน ดื น คาต บ ทน ละประโยชน์
ต บ ทน ยาง ื่นข งนายก ทศมนตรี ร งนายก
ทศมนตรี มาชิก ภา ทศบาลที่ดารงตา นงประธาน
ภา มาชิก ภา ทศบาลที่ดารงตา นงร งประธาน ภา มาชิก
ภา ทศบาล ลาขานุการนายก ทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
ทศมนตรี ละการจายคา บี้ย ลี้ยงประชุมกรรมการ ภา ทศ
บาล พ.ศ. 2547
งินคาต บ ทนพิ ศษนายก/ร งนายก
จานวน

120,000 บาท

า รับจาย ปน งินคาต บ ทนพิ ศษนายก ทศมนตรี ละร ง
นายก ทศมนตรี โดยจาย งิน ดื นนายก ทศมนตรี ใน ัตรา ดื น
ละ 4,000 บาท ร งนายก ทศมนตรี จานวน 2 คน คน
ละ 3,000 บาท ต ดื น โดยตั้งตาม กณฑ์ ละตามบัญชี ัตรา งิน
ดื น คาต บ ทน ละประโยชน์ต บ ทน ยาง ื่น ข งนายก
ทศมนตรี ร งนายก ทศมนตรี มาชิก ภา ทศบาลที่ดารง
ตา นงประธาน ภา มาชิก ภา ทศบาลที่ดารงตา นงร ง
ประธาน ภา มาชิก ภา ทศบาล ลขานุการนายก ทศมนตรี ที่
ปรึกษานายก ทศมนตรี ละการจายคา บี้ย ลี้ยงประชุมกรรมการ
ภา ทศบาล พ.ศ. 2547
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งินคาต บ ทน มาชิก ภา งค์กรปกคร ง วนท้ งถิ่น
- คาต บ ทนราย ดื นประธาน ภา ทศบาล
า รับจาย ปนคาต บ ทนราย ดื นใ ้ประธาน ภา
ทศบาล ใน ัตรา ดื นละ 15,180 บาท ปน งิน 182,160
บาท โดยตั้งตาม กณฑ์ ละตามบัญชี ัตรา งิน ดื น คาต บ
ทน ละประโยชน์ต บ ทน ยาง ื่น ข งนายก ทศมนตรี ร ง
นายก ทศมนตรี มาชิก ภา ทศบาลที่ดารงตา นงประธาน
ภา มาชิก ภา ทศบาลที่ดารงตา นงร งประธาน ภา มาชิก
ภา ทศบาล ลขานุการนายก ทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
ทศมนตรี ละการจายคา บี้ย ลี้ยงประชุมกรรมการ ภา ทศ
บาล พ.ศ. 2547
- คาต บ ทนราย ดื นร งประธาน ภา ทศบาล
า รับจาย ปนคาต บ ทนราย ดื นใ ้ร งประธาน ภา
ทศบาล ใน ัตรา ดื นละ 12,420 บาท ปน งิน 149,040
บาท โดยตั้งตาม กณฑ์ ละตามบัญชี ัตรา งิน ดื น คาต บ
ทน ละประโยชน์ต บ ทน ยาง ื่น ข งนายก ทศมนตรี ร ง
นายก ทศมนตรี มาชิก ภา ทศบาลที่ดารงตา นงประธาน
ภา มาชิก ภา ทศบาลที่ดารงตา นงร งประธาน ภา มาชิก
ภา ทศบาล ลขานุการนายก ทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
ทศมนตรี ละการจายคา บี้ย ลี้ยงประชุมกรรมการ ภา ทศ
บาล พ.ศ. 2547
- คาต บ ทนราย ดื น มาชิก ภา ทศบาล
า รับจาย ปนคาต บ ทนราย ดื นใ ้ มาชิก ภา
ทศบาล จานวน 10 คน คนละ 9,660 บาทต ดื น ปน
งิน 1,159,200 บาท โดยตั้งตาม กณฑ์ ละตามบัญชี ัตรา งิน
ดื น คาต บ ทน ละประโยชน์ต บ ทน ยาง ื่น ข งนายก
ทศมนตรี ร งนายก ทศมนตรี มาชิก ภา ทศบาลที่ดารง
ตา นงประธาน ภา มาชิก ภา ทศบาลที่ดารงตา นงร ง
ประธาน ภา มาชิก ภา ทศบาล ลขานุการนายก ทศมนตรี ที่
ปรึกษานายก ทศมนตรี ละการจายคา บี้ย ลี้ยงประชุมกรรมการ
ภา ทศบาล พ.ศ. 2547

จานวน

1,490,400 บาท
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เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

รวม

3,239,080 บาท

งิน ดื นพนักงาน

จานวน

2,372,440 บาท

า รับจาย ปน งิน ดื นพนักงาน ทศบาล จานวน 7 ัตรา ละ
จาย ปน งินปรับปรุง งิน ดื นประจาปี
งิน พิ่มตาง ๆ ข งพนักงาน

จานวน

84,000 บาท

า รับจาย ปน งินคาต บ ทนราย ดื นข งปลัด ทศบาลระดับ
กลาง จานวน 1 ตา นง 12 ดื น ดื นละ 7,000 บาท ปน
งิน 84,000 บาท
งินประจาตา นง

จานวน

186,000 บาท

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน ทศบาลจัง วัด
นครราช ีมา ลงวันที่ 31 มีนาคม 2547
คาจ้างลกจ้างประจา

จานวน

236,640 บาท

า รับจาย ปนคาจ้างลกจ้างประจา จานวน 1 ัตรา ละจาย
ปน งินปรับปรุงคาจ้างประจาปี
คาต บ ทนพนักงานจ้าง

จานวน

324,000 บาท

- า รับจาย ปน งินประจาตา นงข งปลัด ทศบาล ระดับ
กลาง จานวน 1 ตา นง 12 ดื น ดื นละ 7,000 บาท ปน
งิน 84,000 บาท
- า รับจาย ปน งินประจาตา นงข งร งปลัด ทศบาล ระดับ
ต้น จานวน 1 ตา นง 12 ดื น ดื นละ 3,500 บาท ปน
งิน 42,000 บาท
- า รับจาย ปน งินประจาตา นงข ง ัว น้า านักปลัด
ทศบาล ระดับต้น จานวน 1 ตา นง 12 ดื น ดื นละ 3,500
บาท ปน งิน 42,000 บาท
- า รับจาย ปน งินประจาตา นงข ง วั น้าฝาย านวย
การ ระดับต้น จานวน 1 ตา นง 12 ดื น ดื นละ 1,500
บาท ปน งิน 18,000 บาท

า รับจาย ปนคาต บ ทนพนักงานจ้างทั่วไป จานวน 4 ัตรา
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งิน พิ่มตาง ๆข งพนักงานจ้าง

จานวน

36,000 บาท

รวม

1,789,500 บาท

รวม

178,500 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

2,000 บาท

า รับจาย ปนคา บี้ยประชุมกรรมการ ภา ทศบาล มื่ มีการ
ประชุม พื่ กิจการ ทศบาล ชน การตรวจรายงานการประชุม ภา
ทศบาล การตรวจราง ทศบัญญัติ ละการประชุม ื่น ๆ
คาต บ ทนการปฏิบัติงานน ก วลาราชการ
จานวน

3,000 บาท

า รับจาย ปนคาต บ ทนการปฏิบัติงานน ก วลาราชการ ก
พนักงาน ทศบาล ลกจ้าง ละพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานน ก วลา
ราชการ ตามระ บียบฯ
คา ชาบ้าน
จานวน

120,000 บาท

า รับจาย ปนคา ชาบ้านข งพนักาน ทศบาลที่มี ิทธิ บิกได้ตาม
ระ บียบฯ
งินชวย ลื การศึกษาบุตร
จานวน

43,500 บาท

า รับจาย ปน งิน พิ่มการคร งชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่ว
ไป จานวน 4 ัตรา
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาต บ ทนผ้ปฏิบัติราชการ ัน ปนประโยชน์ ก งค์กรปกคร ง วน
ท้ งถิ่น
า รับจาย ปน งินประโยชน์ต บ ทน ื่น ปนกรณีพิ ศษใ ้ ก
พนักงาน ทศบาล ลกจ้างประจา ละพนักงานจ้าง ข ง ทศบาล
ตาบล มื งคง
คา บี้ยประชุม

า รับจาย ปน งินชวย ลื การศึกษาบุตรพนักงาน ทศบาล ละ
ลกจ้างประจา ข ง านักปลัด ทศบาล ละคณะผ้บริ ารที่ ยใน
กณฑ์ที่จะต้ งจาย งินชวย ลื การศึกษาบุตรตามระ บียบฯ
ค่าใช้สอย

รวม

954,000 บาท

น้า : 6/41

วันที่พิมพ์ : 11/6/2563 09:55:43

รายจาย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจาย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริการ

จานวน

150,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 11/6/2563 09:55:43

- า รับจาย ปนรายจาย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริการ คาจ้าง
มาบริการ ทาที่จา ปน คาย้าย ครื่ งปรับ ากาศ คาปรับ
ปรุงกระ ไฟฟ้าขัดข้ ง คาจ้าง มาติดตั้ง Internet wifi คา
ธรรม นียมคาจ้าง มาใ ้ดา นินการ ื่น ๆ ฯลฯ
- า รับคาจ้าง มาบริการ คาจ้าง มาบุคคลภายน กดา นิน
การตาง ๆ ชน คาจ้าง มาดา นินคดี คาจ้าง มาบริการ ื่น ๆ
- า รับคารับวาร ารโดยจาย ปนคารับวาร าร ละ นัง ื พิมพ์
รายวัน
- า รับคาธรรม นียมตาง ๆ ชน คาธรรม นียมการทา ัญญาใช้
ิทธิ นื พื้นดินข งการรถไฟ คาลงทะ บียน ปพร. คาลง
ทะ บียน ันนิบาต ทศบาล งประ ทศไทย คา บี้ยประกัน คาใช้
จายในการดา นินคดี ละ ื่น ๆ
- า รับคาติดตั้งไฟฟ้า น้าประปา ละโทรศัพท์ ชน คาคิดตั้ง
ุปกรณ์ไฟฟ้า พิ่ม ติม
- า รับ ย็บ นัง ื ข้าปก นัง ื ตาง ๆ ละคาจ้างพิมพ์ข ง
ทศบาลตาบล มื งคง
- า รับคาโฆษณา ละ ผย พร โดยจาย ปนคาจัดทา ก าร ิ่ง
พิมพ์ ติก ก ร์ ื่น ๆ พื่ ผย พร กี่ยวกับงานประชา ัมพันธ์ข ง
ทศบาล ตล ดงาน าคัญตาง ๆ คาจ้าง มาโฆษณา ละ ผย พร
ขาวทางวิทยุ รื ิ่งพิมพ์ตาง ๆ ทา ก าร ผย พรประชา
ัมพันธ์งาน ละกิจการข ง ทศบาล ชน นัง ื วาร าร
ทศบาล ก ารคมื ผนพับ พื่ การประชา ัมพันธ์งาน
ทศบาล ผนปลิว คาขวัญคา ชิญ ปนต้น
- า รับคาจ้าง มาตก ตงด ลรักษาต้นไม้ นาม ญ้า วนไม้
ประดับ รื วน ย ม ใน าคาร ละ นามภายในบริ วณโดยร บ
ข ง านักงาน
- า รับคาใช้จายในการประกันภัยรถยนต์ราชการ
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รายจาย กี่ยวกับการรับร ง ละพิธีการ
2.1 คารับร ง
จานวน 10,000 บาท
- คารับร ง ผ้ที่มา ยี่ยม รื ตรวจงาน ทศบาล ละผ้ปฏิบัติ
งาน ทศบาล ละชมกิจการข ง ทศบาล ปนครั้งคราว โดยตั้งตาม
กณฑ์ใน ัตราไม กินปีละ 1% ข งงรายได้จริง ในปีงบประมาณที่
ลวงมาโดยไมรวม งิน ุด นุน งินก้ งินจายขาด งิน ะ ม ละ
งินที่มีผ้ ุทิศใ ้ ตามนัย นัง ื กระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ทศบาลมีรายได้
จริงในปีงบประมาณที่ลวงมา ปน งิน 37,284,940387 บาท ัก
งิน ุด นุนทั่วไป 17,521,034.00 บาท ัก งิน ุด นุน ฉพาะ
กิจ 99,000.00 บาท งินก้ - บาท งินที่มีผ้ ุทิศใ ้ - บาท คง
ลื ย ด งินที่นามาคานวณ 19,664,906.87 บาท ปีละ 1% ปน
งิน 196,649.07 บาท ตตั้งจายไว้ 10,000 บาท
2.2 คาใช้จายในพิธีทางศา นา/รัฐพิธี
จานวน 464,000
บาท
- การจัดงานรัฐพิธี ละวัน าคัญตาง ๆ พื่ จัดงานพระราช
พิธี ละรัฐพิธี ชน วันคล้ายวัน วรรคตพระบาท ม ด็จพระปรมิ
นทรม าภมิพล ดุลย ดช บรมนาถบพิตร , วันคล้ายวันพระราช
มภพพระบาท ม ด็จพระปรมินทรม าภมิพล ดุลย ดช บรม
นาถบพิตร , วันชาติ , วันพ งชาติ , วัน ฉลิมพระชนมพรรษา
พระบรมราชชนนีพันปี ลวง , วัน ฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท
ม ด็จพระ จ้า ย ัวม าวชิราลงกรณ บดินทร ทพยวรางกร , วัน
ฉลิมพระชนมพรรษา ม ด็จพระนาง จ้า ุทิดา พัชร ุธาพิมลลัก
ษณ พระบรมราชินี , วันปิยม าราช , วันที่ระลึกม าจักรีบรม
ราชวงศ์ , วันคล้ายวันพระราช มภพ ม ด็จพระกนิษฐาธิราช
จ้า กรม ม ด็จพระ ทพรัตนราช ุดาฯ ยามบรมราชกุมารี ฯลฯ
ละงานรัฐพิธี งานพระราชพิธีตาง ๆ ที่ กี่ยวข้ ง พื่ จาย ปนคา
ใช้จายในพิธี งฆ์ คาข้าว าร า าร ้งที่ใช้ในการทาบุญตัก
บาตร คาใช้จายในพิธี ปิด ละปิด คา ชา วที คา ชา ครื่ ง ียง วง
ดนตรี ละวงดุริยางค์ คา า าร ครื่ งดื่ม คาจ้าง มาบริการ คา
วั ดุ ุปกรณ์ตาง ๆ ชน คาจ้าง มา รงงาน คาโฆษณา ละคาใช้
จาย ื่น ๆ ที่จา ปน โดยถัวจายภายในวง งิน 464,000 บาท
(ปรากฎใน ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้าที่ 109
-110)

จานวน

474,000 บาท
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รายจาย กี่ยว นื่ งกับการปฏิบัติราชการที่ไม ข้าลักษณะรายจาย มวด
ื่นๆ
- คาใช้จายโครงการจัดงานวัน ทศบาล ในวันที่ 24 มษายน ข งทุก จานวน
ปี
โดยจาย ปนคาใช้จายในการจัดงานวัน ทศบาล โดยถัวจายในวง
งิน 10,000 บาท
(ปรากฎใน ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565
น้าที่ 110)
- คาใช้จายโครงการประชุมประชาคมจัดทา ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ จานวน
.2561 - 2565)
โดยจัดใ ้มีการประชุมประชาคม พื่ พิ่ม ติม ละ ปลี่ยน ปลง
ผนพัฒนาใ ้ ดคล้ งกับ ผนยุทธศา ตร์ชาติ ผนพัฒนา
ศรษฐกิจ ละ ังคม งชาติ ผนยุทธศา ตร์จัง วัด ละ พื่ ก้
ไขปัย าความ ดื ดร้ นข งประชาชน ครบทั้ง 5 ชุมชน โดยจาย
ปนคา า าร ละคาใช้จาย ื่น ๆ โดยถัวจายภายในวง
งิน 30,000 บาท
(ปรากฎใน ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565
น้าที่ 110)
- คาใช้จายโครงการ บรมใ ้ความร้ด้านกฎ มาย
จานวน
พื่ ดา นินการ บรมใ ้ความรุ้ กคณะผ้บริ าร มาชิก
ภา พนักงาน ทศบาล ลกจ้าง พนักงานจ้าง ละประชาชนใน ขต
ทศบาล โดยจาย ปนคาฝึก บรม วิทยากร า าร ก ารตาง ๆ
ละ ื่น ๆ ละตาม นัง ื านักงานยุติธรรมจัง วัด
นครราช ีมา ที่ ยธ 02048/ว 57 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2560
โดยถัวจายในวง งิน 10,000 บาท
(ปรากฎใน ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565
น้าที่ 109)
- คาใช้จายในการจัดการ ลื กตั้งนายก ทศมนตรี ละ มาชิก ภา จานวน
ทศบาลตาบล มื งคง
โดยจาย ปนคาใช้จายในการจัดการ ลื กตั้งนายก ทศมนตรี ละ
มาชิก ภา ทศบาลตาบล มื งคง โดยถัวจายในวง งิน 200,000
บาท
(ปรากฎใน ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565
น้าที่ 111)

10,000 บาท

30,000 บาท

10,000 บาท

200,000 บาท
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คาใช้จายในการ ดินทางไปราชการในราช าณาจักร

จานวน

30,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รวม

335,000 บาท

วั ดุ านักงาน

จานวน

30,000 บาท

า รับจาย ปนคาวั ดุ ุปกรณ์ ครื่ ง ขียน บบพิมพ์ ใช้ใน
านักงาน ชน กระดาษ มึก ทาค
มื นัง ื ระ บียบ กฎ มาย ก าร วาร าร ข ง
ทศบาล รับ นัง ื พิมพ์ ละ บบพิมพ์ กี่ยวกับงานทะ บียน
ราษฎร ฯลฯ
วั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ

จานวน

10,000 บาท

า รับจาย ปนคาวั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ ชน ุปกรณ์ไฟฟ้าตาง ๆ
ล ดไฟฟ้า ฟิว ์ ะไ ล ครื่ งขยาย ียง ครื่ ง ัด ทป ื่น ๆ
ละ ครื่ งรับ- งวิทยุ ื่ าร ชน บต ต รี่ ถาน วิทยุมื
ถื ฯลฯ
วั ดุงานบ้านงานครัว
จานวน

5,000 บาท

ปนคา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ ดินทาง ละคา ชาที่พักใน
การ ดินทาง
ไปราชการในราช าณาจักรข งคณะผ้บริ าร มาชิก ภา
ทศบาล พนักงาน ทศบาล ลกจ้างประจา พนักงานจ้าง ละ ข้า
รับการ ัมมนา การ บรม การทัศนศึกษาดงาน คาลง
ทะ บียน รื ปนคาขนย้ายในกรณีที่มีการโ น (ย้าย) ไปรับ
ราชการที่ ทศบาล ื่น ๆ ปน งิน 30,000 บาท
คาบารุงรักษา ละซ ม ซม
า รับจายคาใช้จาย คาบารุงรักษา รื ซ ม ซม
ครุภัณฑ์ ชน ซ ม ซม รถยนต์ รถยนต์ดับ พลิง รถ
จักรยานยนต์ ครื่ ง บน้า ครื่ งพิมพ์ดีด
ครื่ งโทร าร ครื่ งค มพิว ต ร์ โต๊ะประชุม ภา
ทศบาล ครื่ งปรับ ากาศ ละครุภัณฑ์ ื่น ๆ ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการข ง านักปลัด ทศบาล ที่ชารุด คาบารุงรักษา
รื ซ ม ซม ิ่งก ร้าง ชนซ ม ซม านักงาน ทศบาล ละ
ซ ม ซมทรัพย์ ิน ื่น ๆ
ค่าวัสดุ

า รับจาย ปนคาวั ดุงานบ้านงานครัว ชน ไม้กวาด ผงซัก
ฟ ก ปรง น้ายา ดับกลิ่น น้ายาล้างจาน ยาถพื้น ก้วน้า ชุด
ชุดกา ฟ จาน ละ ุปกรณ์ตาง ๆ
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วั ดุยานพา นะ ละขน ง

จานวน

20,000 บาท

า รับจาย ปนคายางน ก ยางใน น้ามัน บรก ัว
ทียน บต ต รี่ กุญ จตาง ๆ ะไ ลรถยนต์ ครื่ ง บน้าดับ
พลิง ตล ดจน ครื่ งมื ครื่ งใช้ในการบารุงรักษา รื ซ ม
ซม ละ ื่น ๆ ทด ทนที่ชารุด
วั ดุ ชื้ พลิง ละ ล ลื่น
จานวน

250,000 บาท

า รับจาย ปนคาวั ดุ ชื้ พลิง ละ ล ลื่น ชน น้ามัน ชื้
พลิง บนซิน น้ามันดี ซล น้ามันก๊าด ละน้ามัน ล ลื่น ื่น ๆ
พื่ ใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ละ ครื่ งจักร ื่น ๆ
วั ดุค มพิว ต ร์
จานวน

20,000 บาท

า รับจาย ปนคาวั ดุ ุปกรณ์ค มพิว ต ร์ ชน กระดาษพิมพ์
ต นื่ ง ัวพิมพ์ รื ถบพิมพ์ มึกค มพิว ต ร์ า รับ
ค มพิว ต ร์ ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค

รวม

322,000 บาท

จานวน

270,000 บาท

า รับจาย ปนคาไฟฟ้า านักงาน ทศบาล ศนย์ดับ พลิง
ทศบาล ประชุมตระกล ุข ป้ มยามตารวจ ละ นามกี า
นกประ งค์ ฯลฯ
คาน้าประปา คาน้าบาดาล
จานวน

15,000 บาท

า รับจาย ปนคาน้าประปาข ง านักงาน ทศบาล ศนย์ดับ พลิง
ทศบาล ประชุมตระกล ุข ป้ มยามตารวจ ทศบาลตาบล
มื งคง
คาบริการโทรศัพท์
จานวน

5,000 บาท

คาไฟฟ้า

า รับจาย ปนคาโทรศัพท์ านักงาน ทศบาลข ง ทศบาลตาบล
มื งคง
คาบริการไปรษณีย์
า รับจาย ปนคาไปรษณีย์โทร ลข คาธนาณัติ ละดวงตรา
ไปรษณีย์ยากร ละคาโทร ลขในการติดต ราชการข ง ทศบาล
ตาบล มื งคง

จานวน

2,000 บาท
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คาบริการ ื่ าร ละโทรคมนาคม

จานวน

30,000 บาท

รวม

20,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

40,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

40,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

า รับจาย ปนคาบริการโครงการ ครื ขาย Internet
ตาบล ระยะที่ 3 ตามยุทธศา ตร์ข งกลุมภารกิจด้านพัฒนา
ชุมชน ละ ง ริมการปกคร งท้ งถิ่น คาด ล ว็บไซต์ข ง
ทศบาล ละคาบริการ Internet wifi
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รายจาย ื่น
1. คาจ้างที่ปรึกษา
พื่ ศึกษา วิจัย ประ มินผล รื พัฒนาระบบตาง ๆ ซึ่งมิใช พื่
การจัด า รื ปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดิน ละ รื ิ่งก ร้าง พัฒนา
ระบบตาง ๆ ฯลฯ
(ปรากฏใน ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565
น้าที่ 110)

งิน ุด นุน งค์กรปกคร ง วนท้ งถิ่น
ุด นุนโครงการจัดตั้ง ถานที่กลางศนย์ปฏิบัติการรวมในการชวย
ลื ประชาชนข ง งค์กรปกคร ง วนท้ งถิ่น า ภ คง
(ปรากฏใน ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ
. 2561-2565 น้าที่ 113)
งิน ุด นุน วนราชการ
ุด นุนโครงการจัดงานรัฐพิธี ละวัน าคัญ
โดย ุด นุน านักงาน า ภ คง ที่ทาการปกคร ง า ภ คง
(ปรากฏใน ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565
น้าที่ 115)
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ุด นุนโครงการป้ งกัน ละ ก้ไขปัญ ายา พติด

จานวน

10,000 บาท

รวม

1,693,000 บาท

รวม

1,219,000 บาท

รวม

1,219,000 บาท

งิน ดื นพนักงาน

จานวน

1,039,000 บาท

า รับจาย ปน งิน ดื นพนักงาน ทศบาล จานวน 4 ัตรา ละ
จาย ปน งินปรับปรุง งิน ดื นประจาปี
งินประจาตา นง

จานวน

60,000 บาท

า รับจาย ปน งินประจาตา นงประ ภท านวยการระดับ
ต้น จานวน 2 ตา นง 12 ดื น ดื นละ 5,000 บาท ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงาน ทศบาลจัง วัดนครราช ีมา
คาต บ ทนพนักงานจ้าง

จานวน

108,000 บาท

า รับจาย ปนคาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป จานวน 2 ัตรา
งิน พิ่มตาง ๆข งพนักงานจ้าง

จานวน

12,000 บาท

รวม

474,000 บาท

รวม

110,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

า รับจาย ปนคาต บ ทนคณะกรรมการดา นินการซื้ รื การ
จ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง ละผ้ควบคุมงานก ร้างตาม
โครงการข ง ทศบาล ฯลฯ
คาต บ ทนการปฏิบัติงานน ก วลาราชการ
จานวน

5,000 บาท

โดย ุด นุนฝายความมั่นคง ที่ทาการปกคร ง า ภ คง
(ปรากฏใน ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565
น้าที่ 112)
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

า รับจาย ปน งิน พิ่มคาคร งชีพชั่วคราว พนักงานจ้างทั่ว
ไป จานวน 2 ัตรา
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาต บ ทนผ้ปฏิบัติราชการ ัน ปนประโยชน์ ก งค์กรปกคร ง วน
ท้ งถิ่น

า รับจาย ปนคาต บ ทนการปฏิบัติงานน ก วลาราชการ ก
พนักงาน ทศบาล ลกจ้างประจา ละพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงาน
น ก วลาราชการ ตามระ บียบฯ
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คา ชาบ้าน

จานวน

70,000 บาท

า รับจาย ปนคา ชาบ้านข งพนักงาน ทศบาล ตาม ิทธิที่ได้รับ
ตามระ บียบฯ
งินชวย ลื การศึกษาบุตร
จานวน

25,000 บาท

า รับจาย ปน งินชวย ลื การศึกษาบุตรพนักงาน ทศบาล ละ
ลกจ้างประจา ข งก งคลังที่ ยใน กณฑ์ชวย ลื การศึกษา
บุตร ตามระ บียบฯ
ค่าใช้สอย

รวม

105,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

2.1 โครงการจัดทา ละปรับปรุง ผนที่ภาษี ละทะ บียน ทรัพย์ ิน

จานวน

25,000 บาท

(ปรากฏใน ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้าที่ 111)
2.2 คาใช้จายในการ ดินทางไปราชการ

จานวน

35,000 บาท

ปนคา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ ดินทาง ละคา ชาที่พักใน
การ ดินทางไปราชการในราช าณาจักรข งพนักงาน
ทศบาล ลกจ้างประจา ละพนักงานจ้าง ฯลฯ
คาบารุงรักษา ละซ ม ซม

จานวน

15,000 บาท

รวม

80,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

า รับจาย ปนคาวั ดุ านักงาน ชน ครื่ ง ขียน บบพิมพ์ ใช้ใน
านักงาน กระดาษ มึก ฯลฯ คาจัดทาคมื นัง ื ที่ กี่ยวข้ ง
วั ดุค มพิว ต ร์
จานวน

30,000 บาท

รายจาย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจาย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริการ
า รับจาย ปนคา ย็บ นัง ื รื ข้าปก นัง ื คา
ธรรม นียม ละคาลงทะ บียนตาง ๆ คา มาบริการ ฯลฯ
รายจาย กี่ยว นื่ งกับการปฏิบัติราชการที่ไม ข้าลักษณะรายจาย มวด
ื่นๆ

า รับจาย ปนคาบารุงรักษา รื ซ ม ซม
ทรัพย์ ิน ครุภัณฑ์ ครื่ งโทร าร ชน ครื่ งค มพิว ต ร์ ครื่ ง
ปรับ ากาศ รถจักรยานยนต์ ละ ิ่งก ร้าง ื่น ๆ ข งก ง
คลัง ฯลฯ ที่ชารุด
ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน

า รับจาย ปนคาวั ดุค มพิว ต ร์ ชน ุปกรณ์
ค มพิว ต ร์ มึกค มพิว ต ร์ ผนซีดี ผนดิ ค์ ฯลฯ
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ค่าสาธารณูปโภค

รวม

179,000 บาท

คาไฟฟ้า

จานวน

156,000 บาท

า รับจาย ปนคาไฟฟ้าข งตลาด ด ทศบาลตาบล มื งคง
คาน้าประปา คาน้าบาดาล

จานวน

3,000 บาท

า รับจาย ปนคาน้าประปาข งตลาด ด ทศบาลตาบล มื งคง
คาบริการไปรษณีย์

จานวน

20,000 บาท

รวม

1,188,720 บาท

รวม

1,185,720 บาท

รวม

1,185,720 บาท

จานวน

318,960 บาท

คาจ้างลกจ้างประจา

จานวน

266,760 บาท

า รับจาย ปนคาจ้างลกจ้างประจา จานวน 1 ัตรา ละ
จาย ปน งินปรับปรุงคาจ้างประจาปี
คาต บ ทนพนักงานจ้าง

จานวน

540,000 บาท

า รับจาย ปนคาต บ ทนพนักงานจ้างทั่ว
ไป จานวน 5 ัตรา
งิน พิ่มตาง ๆข งพนักงานจ้าง

จานวน

60,000 บาท

รวม

3,000 บาท

รวม

3,000 บาท

จานวน

3,000 บาท

า รับจาย ปนคาไปรษณีย์โทร ลข คาธนาณัติ ละดวงตา
ไปรษณีย์ยากร ละคาโทร ลข ฯลฯ ในการติดต ราชการ ทศบาล
ตาบล มื งคง
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดื นพนักงาน
า รับจาย ปน งิน ดื นพนักงาน ทศบาล จานวน 1 ัตรา ละ
จาย ปน งินปรับปรุง งิน ดื นประจาปี

า รับจาย ปน งิน พิ่มการคร งชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่ว
ไป จานวน 5 ัตรา
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาต บ ทนการปฏิบัติงานน ก วลาราชการ
า รับจาย ปนคาต บ ทนการปฏิบัติงานน ก วลาราชการ ก
พนักงาน ทศบาล ลกจ้าง ละพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานน ก
วลาราชการ ตามระ บียบ ฯ
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวม

360,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

360,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รวม

310,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

า รับจาย ปนคายางน ก ยางใน น้ามัน บรก ัว
ทียน บต ต รี่ กุญ จตาง ๆ ะไ ลรถยนต์ ครื่ ง บน้าดับ
พลิง ตล ดจน ครื่ งมื ครื่ งใช้ในการบารุงรักษา รื ซ ม
ซม ละ ื่น ๆ ทด ทนที่ชารุด
วั ดุ ชื้ พลิง ละ ล ลื่น
จานวน

250,000 บาท

า รับจาย ปนคาวั ดุ ชื้ พลิง ละ ล ลื่น ชน น้ามัน ชื้
พลิง บนซิน น้ามันดี ซล น้ามันก๊าด ละน้ามัน ล ลื่น ื่น ๆ
พื่ ใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ละ ครื่ งจักร ื่น ๆ
วั ดุ ื่น
จานวน

50,000 บาท

คาบารุงรักษา ละซ ม ซม
า รับจายคาใช้จาย คาบารุงรักษา รื ซ ม ซม
ครุภัณฑ์ ชน ซ ม ซม รถยนต์ รถยนต์ดับ พลิง รถ
จักรยานยนต์ ครื่ ง บน้า ครื่ งพิมพ์ดีด ครื่ งโทร
าร ครื่ งค มพิว ต ร์ โต๊ะประชุม ภา ทศบาล ครื่ งปรับ
ากาศ ละครุภัณฑ์ ื่น ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการข ง านัก
ปลัด ทศบาล ที่ชารุด คาบารุงรักษา รื ซ ม ซม ิ่งก
ร้าง ชน ซ ม ซม านักงาน ทศบาล ละซ ม ซมทรัพย์ ิน
ื่น ๆ
ค่าวัสดุ
วั ดุยานพา นะ ละขน ง

า รับจาย ปนคาวั ดุ ื่น ๆ ที่ไม ข้าลักษณะรายจายประ ภท ื่น
ทาที่จา ปน ชน าย งน้าดับ พลิง น้ายาดับ พลิง คมี ข้ ยก
ทาง งน้า ัวฉีดน้าดับ พลิง าย บน้า ฯลฯ
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวม

7,369,700 บาท

รวม

5,660,900 บาท

รวม

5,660,900 บาท

งิน ดื นพนักงาน

จานวน

3,836,900 บาท

พนง.ก งการศึกษา 3 ัตรา ปน งิน 1,079,900 บาท
พนง.คร รร. นุบาล ทบาล 7 ัตรา 2,208,000 บาท
พนง.คร ผดด. 2 ัตรา 549,000 บาท
งิน พิ่มตาง ๆ ข งพนักงาน

จานวน

84,000 บาท

า รับจาย ปนคาต บ ทนราย ดื น พนง.คร รร
. นุบาล 2 ัตรา
งินประจาตา นง

จานวน

54,000 บาท

า รับจาย งินประจาตา นง พนง. ทศบาล 2 ตา นง
งินวิทยฐานะ

จานวน

318,000 บาท

- า รับจาย ปนวิทยฐานะ ชานาญการ ละชานาญการพิ ศษ ข้า
ราชการคร รร. นุบาล ทศบาลฯ 276,000 บาท
- า รับจาย ปนวิทยฐานะ ชานาญการ ละชานาญการ
พิ ศษ คร ผดด. ศนย์พัฒนา ด็ก ล็กฯ 42,000 บาท
คาต บ ทนพนักงานจ้าง
จานวน

1,224,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

-พนง.จ้างทั่วไป ทศบาลฯ 6 ัตรา 648,000 บาท
-พนง.จ้างภารกิจ/พนักงานจ้างทั่วไป รร. นุบาลฯ2
ัตรา 252,000บาท
-พนง.ทั่วไป ศพด. ทศบาลฯ 3 ัตรา 324,000 บาท
งิน พิ่มตาง ๆข งพนักงานจ้าง
-พนง.ทั่วไปก งการศึกษา 6 ัตรา 72,000 บาท
-พนง.จ้างภารกิจ/พนง.จ้างทั่วไป รร. นุบาลฯ 2 ัตรา 36,000
บาท
-พนง.จ้างทั่วไป ศพด.ทต.คง 3 ัตรา 36,000 บาท

จานวน

144,000 บาท
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งบดาเนินงาน

รวม

1,708,800 บาท

รวม

233,800 บาท

จานวน

3,000 บาท

า รับคาต บ ทนคณะกรรมการตรวจประ มินผลงานที่ กิดจาก
การปฏิบัติ น้าที่ข ง พนง.คร ทศบาลฯ ละ ื่นๆตามที่ได้รับม บ
มาย
คา ชาบ้าน
จานวน

132,000 บาท

- า รับ พนง. ทศบาลฯ ิทธิ บิกได้ตามระ บียบฯ 72,000 บาท
- า รับ พนง.คร รร. นุบาลฯ ิทธิ บิกได้ตามระ บียบฯ 60,000
บาท
งินชวย ลื การศึกษาบุตร
จานวน

98,800 บาท

ค่าตอบแทน
คาต บ ทนผ้ปฏิบัติราชการ ัน ปนประโยชน์ ก งค์กรปกคร ง วน
ท้ งถิ่น

- า รับบุตร พนง. ทศบาลฯก งการศึกษา 72,000 บาท
- า รับบุตร พนง.คร รร. นุบาลฯ 60,000 บาท
ค่าใช้สอย

รวม

1,413,000 บาท

จานวน

1,188,000 บาท

จานวน

180,000 บาท

รายจาย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจาย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริการ
-คาจ้าง มาบริการ ชน จ้าง มา รงงานจ้าง มา บ ิ่ง
ปฏิกล ดา นินการ ื่นๆ คารับวาร าร ย็บ นัง ื ข้าปก คา
ธรรม นียมตางๆฯลฯ
รายจาย กี่ยว นื่ งกับการปฏิบัติราชการที่ไม ข้าลักษณะรายจาย มวด
ื่นๆ
คาใช้จายโครงการ ง ริมพัฒนาศักยภาพนัก รียน
- า รับจาย ปนคาใช้จายในการจัดกิจกรรม า รับ ร้างทักษะ
การวายน้า า รับ ด็กนัก รียนใ ้ปล ดภัยจาก ุบัติ ตุทาง
น้า กิจกรรม ง ริมใ ้นัก รียน ข้ารวม ขงขันทักษะทาง
วิชาการ กี า ละกิจกรรม ื่นๆ รวมถึงคาใช้จาย ื่นๆที่จา ปน
า รับกิจกรรม ง ริมพัฒนาศักยภาพนัก รียน ข งโรง รียน
นุบาล ทศบาลตาบล มื งคง โดยถัวจายในวง
งิน 180,000 บาท (ปรากฏใน ผนพัฒนาท้ งถิ่น ้าปี น้า 107)
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รายจาย ปนคา ดินทางไปราชการ

จานวน

20,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

รวม

60,000 บาท

วั ดุ านักงาน

จานวน

25,000 บาท

- า รับจาย ปนคาวั ดุ านักงาน ละ ุปกรณ์ ครื่ ง ขียน บบ
พิมพ์ ใช้ใน านักงาน ชน กระดาษ มึก ฟ้ม ลวด ย็บ
กระดาษ นัง ื วาร าร ฯลฯ คาใช้จายในการจัดทาคมื
นัง ื ระ บียบ กฎ มาย ก ารข งก งการศึกษา
วั ดุงานบ้านงานครัว

จานวน

10,000 บาท

- า รับจาย ปนคาวั ดุงานบ้านงานครัว ชน ไม้กวาด ผงซัก
ฟ ก ปรง น้ายาดับกลิ่น น้ายาาล้างจาน น้ายาถพื้น น้ายา ช็ด
กระจก ก้วน้า ชุดกา ฟ ถ้วย จาน ชาม ก งการศึกษา
วั ดุค มพิว ต ร์

จานวน

25,000 บาท

รวม

2,000 บาท

จานวน

2,000 บาท

- า รับจาย ปนคาใช้จายในการ ดินทางไปราชการในราชาณา
จักร ปนคา บี้ย ลี้ย ดินทาง คาพา นะ ดินทาง ละคา ชาที่พัก
ในการ ดินทางไปราชการในราช าณาจักรข งพนักงาน
ทศบาล พนักงานจ้างก งการศึกษา ตาม ิทธิ ตาม
ระ บียบฯ 20,000 บาท
คาบารุงรักษา ละซ ม ซม
- า รับจาย ปนคาบารุงรักษา รื ซ ม ซมวั ดุ รื ซ ม ซม
ครุภัณฑ์ ชน ครื่ งโทร าร ครื่ งค มพิว ต ร์ ครื่ งปรับ
ากาศ ละครุภัณฑ์ ื่นๆ คาบารุงรักษา รื ซ ม ิ่งก
ร้าง ชน ซ ม ซม าคารศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาลตาบล มื ง
คง ละซ ม ซม ื่นๆ ทาที่จา ปนที่ใช้ในการปฏิบัติราชการข ง
ก งการศึกษาที่ชารุด
ค่าวัสดุ

- า รับจาย ปนคาวั ดุที่ใช้กับ ครื่ งค มพิว ต ร์ ชน ผน รื
จานบันทึกข้ มล ทปบันทึกข้ มล ัวพิมพ์ รื ถบพิมพ์ ตลับผง
มึก กระดาษต นื่ ง ผนกร ง ง าย ค บิ้ล Light pen มึก
า รับค มพิว ต ร์ ฯลฯ ข งก งการศึกษา
ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการไปรษณีย์
- า รับจาย ปนคาบริการไปรษณีย์ โทร ลข คาธนาณัติ ดวงตรา
ไปรษณีย์ยากร ละคาบริการติดต ื่ ารในการติดต ื่ าร
ราชการข งก งการศึกษา ทศบาลตาบล มื งคง ทางไปรษณีย์
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม

5,805,700 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

5,655,700 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

4,340,600 บาท

งิน ุด นุน า รับ ง ริมศักยภาพการจัดการศึกษาข งท้ งถิ่น คา จานวน
ปัจจัยพื้นฐาน า รับ ด็กนัก รียนยากจน

60,000 บาท

รายจาย กี่ยว นื่ งกับการปฏิบัติราชการที่ไม ข้าลักษณะรายจาย มวด
ื่นๆ

งิน ุด นุน า รับ ง ริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้ งถิ่น
- า รับจาย ปนคา ิน ต ร์ น็ต
โรง รียน ระบบ
Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL 9,600 บาท
- า รับจาย ปนคา ิน ต ร์ น็ต
โรง รียน ระบบ Wireless Fidelity :WiFi 7,200 บาท
- า รับจาย ปนคาใช้จายในการพัฒนา/ปรับปรุง ้ ง
มุด 100,000 บาท
- า รับจาย ปนคาใช้จายในการพัฒนาข้าราชการครโรง รียนใน
ังกัด ปท. 24,000 บาท
- า รับจาย ปนคาใช้จายในการปรับปรุง ลัก ตร ถานศึกษา
โรง รียนใน ังกัด ปท. 20,000 บาท
- า รับจาย ปนคาใช้จายในการพัฒนาครผ้ด ล ด็ก/ผ้ด ล ด็ก
ศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก 8,000 บาท
- า รับจาย ปนคาใช้จายในการพัฒนา ลง รียนร้ใน
โรง รียน 50,000 บาท
- า รับจาย ปนคาใช้จายในการรณรงค์ปกกันยา พติดใน ถาน
ศึกษา 21,000 บาท
- า รับจาย ปนคาใช้จายในการ ง ริมกิจกรรมรักการ านใน
ถานศึกษา ปท. 50,000 บาท
- า รับจาย ปนคาใช้จายในการจัดทาศนย์การ รียนร้ า รับ ด็ก
ปฐมวัยใน ถานศึกษา 50,000 บาท
- า รับจาย ปนคาใช้จายในการจัดการศึกษาโดยใช้โรง รียน ปน
ฐานในการพัฒนาท้ งถิ่น(SBMLD) 350,000 บาท

จานวน

689,800 บาท
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งิน ุด นุน า รับ นับ นุนคาใช้จายจัดการศึกษาตั้ง ตระดับ
นุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานโรง รียน นุบาล ทศบาลตาบล
มื งคง

จานวน

- า รับจาย ปนคาใช้จายในการจัดการศึกษาตั้ง ตระดับ นุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (คาจัดการ รียนการ นราย ัว, คา
นัง ื รียน, คา ุปกรณ์การ รียน ,คา ครื่ง บบนัก รียน ละคา
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผ้ รียน)
งิน ุด นุน า รับ นับ นุนคาใช้จายในการจัดการศึกษาจัดการ
จานวน
รียนการ น ด็ก ล็ก า รับ ด็ก ล็กศนย์พัฒนา ด็ก ล้ก ทศบาล
ตาบล มื งคง
- า รับจาย ปนคาใช้จายในการจัดการศึกษา า รับศนย์พัฒนา
ด็ก ล็ก (คาจัดการ รียนการ น ราย ัว ,คา นัง ื รียน ,คา
ุปกรณ์การ รียน, คา ครื่ ง บบนัก รียน ละคากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผ้ รียน)
งิน ุด นุน า รับ นับ นุน า ารกลางวัน โรง รียน นุบาล
จานวน
ทศบาลตาบล มื งคง
- า รับจาย ปนคา า ารกลางวัน า ารวาง ใ ้ ด็กนัก รียน รร
. นุบาล ทต. มื งคง
งิน ุด นุน า รับ นับ นุน า ารกลางวัน ศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก
จานวน
ทศบาลตาบล มื งคง
- า รับจาย ปนคา า ารกลางวัน า ารวาง ใ ้ ด็กนัก รียน ศพ
ด.ทต. มื งคง

1,436,900 บาท

165,300 บาท

1,724,000 บาท

264,600 บาท
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ค่าวัสดุ

รวม

1,265,100 บาท

จานวน

1,265,100 บาท

รวม

50,000 บาท

คาไฟฟ้า

จานวน

25,000 บาท

- า รับจาย ปนคาไฟฟ้าข งศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาลตาบล
มื งคง ละโรง รียน นุบาล ทศบาลตาบล มื งคง
คาน้าประปา คาน้าบาดาล

จานวน

25,000 บาท

รวม

150,000 บาท

รวม

150,000 บาท

โครงการซ ม ซม/ปรับปรุง าคาร รียน ละ าคารประก บโรง รียน จานวน
นุบาล ทศบาลตาบล มื งคง

150,000 บาท

คา า าร ริม (นม)
- า รับจาย ปนคา า าร ริม (นม) โรง รียนวันคร 2502 (จัด
รร า รับ ร.ร. ังกัด านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน ( พฐ.)จานวน 260 วัน 357,900 บาท (ปรากฏใน ผน
พัฒนาท้ งถิ่น ้าปี น้า 107)
- า รับจาย ปนคา า าร ริม(นม) โรง รียน นุบาล ทศบาล
ตาบล มื งคง (จัด รร า รับ ร.ร. ังกัด งค์กรปกคร ง วนท้ ง
ถิ่น) จานวน 260 วัน 788,900 บาท (ปรากฏใน ผนพัฒนาท้ ง
ถิ่น ้าปี น้า 106)
- า รับจาย ปนคา า าร ริม(นม) ศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาล
ตาบล มื งคง (จัด รร า รับศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก (ศพด.)ที่ ปท
.จัดตั้งขั้น ง ละรับถายโ น) จานวน 280 วัน 118,300
บาท (ปรากฏใน ผนพัฒนาท้ งถิ่น ้าปี น้า 106)
ค่าสาธารณูปโภค

- า รับจาย ปนคาน้าประปาข งศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาล
ตาบล มื งคง ละโรง รียน นุบาล ทศบาลตาบล มื งคง
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาบารุงรักษา ละปรับปรุงที่ดิน ละ ิ่งก ร้าง

- กี่ยวกับ งิน ุด นุน า รับ ง ริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ท้ งถิ่น
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งานศึกษาไม่กาหนดระดับ

รวม

804,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

100,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รวม

704,000 บาท

รวม

704,000 บาท

จานวน

704,000 บาท

รวม

805,800 บาท

รวม

609,800 บาท

รวม

609,800 บาท

จานวน

549,800 บาท

รายจาย กี่ยว นื่ งกับการปฏิบัติราชการที่ไม ข้าลักษณะรายจาย มวด
ื่นๆ
คาใช้จายโครงการจัดงานวัน ด็ก งชาติ ประจาปี 2563
- า รับจาย ปนคาใช้จายในการจัดงานวัน
ด็ก ประจาปี 2563 ชนจ้าง มาจัดทา า าร คา า าร ละ
ครื่ งดื่มคาวั ดุ คาจ้าง มา คาโฆษณา คาต บ ทน ละคาใช้
จาย ื่นๆที่จา ปน พื่ จัดกิจกรรมนันทนาการ การละ ลน บ็ด
ตล็ด ประกวดตางๆ จัดนิทรรศการ การ ดงดนตรี จับฉลากข ง
รางวัล โดยถัวจายในวง งิน 100,000 บาท
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งิน ุด นุน วนราชการ
งิน ุด นุน า รับ นับ นุน า ารกลางวัน โรง รียนวันคร 2502
- า รับจาย ุด นุนใ ้กับโรง รียนวันคร 2502 (โรง รียน ังกัด
านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( พฐ.) ัตรามื้
ละ 20 บาท/คน จานวน 200 วัน 704,000 บาท (ปรากฏใน ผน
พัฒนาท้ งถิ่น ้าปี น้า 114)
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดื นพนักงาน
า รับจาย ปน งิน ดื นพนักงาน ทศบาล จานวน 3
ัตรา ละจาย ปน งินปรับปรุง งิน ดื นประจาปี
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งินประจาตา นง

จานวน

60,000 บาท

รวม

196,000 บาท

รวม

126,000 บาท

จานวน

36,000 บาท

า รับจาย ปนคาต บ ทน กพนักงานตรวจ นื้ ัตว์ข ง ทศบาล
คาต บ ทนการปฏิบัติงานน ก วลาราชการ
จานวน

10,000 บาท

า รับจาย ปน งินประจาตา นงข งผ้ านวยการก ง
าธารณ ุข
ละ ิ่ง วดล้ มระดับต้น จานวน 1 ตา นง 12 ดื น ดื น
ละ 3,500 บาท
ปน งิน 42,000 บาท
า รับจาย ปน งินประจาตา นงข ง ัว น้าฝายบริ ารงาน
าธารณ ุข ระดับต้น จานวน 1 ตา นง 12 ดื น ดื น
ละ 1,500 บาท
ปน งิน 18,000 บาท
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน ทศบาลจัง วัด
นครราช ีมา
ลงวันที่ 31 มีนาคม 2547
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาต บ ทนผ้ปฏิบัติราชการ ัน ปนประโยชน์ ก งค์กรปกคร ง วน
ท้ งถิ่น

า รับจาย ปนคาต บ ทนการปฏิบัติงานน ก วลาราชการ ก
พนักงานพนักงาน ทศบาล ลกจ้างประจา ละพนักงานจ้างทั่ว
ไปที่จะปฏิบัติงานน ก วลาราชการตามระ บียบฯ
คา ชาบ้าน

จานวน

40,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

า รับจาย ปนคา ชาบ้านข งพนักงาน ทศบาลที่มี ิทธิ บิกได้
ตามระ บียบ ฯ
งินชวย ลื การศึกษาบุตร
า รับจาย ปน งินชวย ลื การศึกษาบุตรพนักงาน ทศบาล
ละลกจ้างประจา ข งก ง าธารณ ุข ละ ิ่ง วดล้ มที่ ยใน
กณฑ์ที่จะต้ งจาย งินชวย ลื การศึกษาบุตรตามระ บียบฯ
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ค่าใช้สอย

รวม

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รวม

40,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

รวม

2,270,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

2,270,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

1,650,000 บาท

จานวน

1,500,000 บาท

รายจาย กี่ยว นื่ งกับการปฏิบัติราชการที่ไม ข้าลักษณะรายจาย มวด
ื่นๆ
คาใช้จายในการ ดินทางไปราชการในราช าณาจักร
ปนคาลงทะ บียน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ ดิน
ทาง ละคา ชาที่
พักในการ ดินทางไปราชการในราช าณาจักรข งพนักงาน
ทศบาล ละลกจ้างประจา
ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน
า รับจาย ปนคาวั ดุ ุปกรณ์ ครื่ ง ขียน บบพิมพ์ใช้ใน
านัก
งาน ชน กระดาษ มึก ปากกา ดิน กรรไกร ยางลบ ฯ
ลฯ
วั ดุค มพิว ต ร์
า รับจาย ปนคาวั ดุ ุปกรณ์ค มพิว ต ร์ ชน มึก
ค มพิว ต ร์ ผนดิ ต์ ฯลฯ
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รายจาย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจาย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริการ
า รับคาจ้าง มาบริการ ทาที่จา ปน ชน คาจ้าง มา บ
น้า ียโรงฆา ัตว์ คาจ้าง มากลบขยะ คาจ้าง มาจ้าง บน้า
ียตลาด ด คาจ้าง มา ขียนป้ายประชา ัมพันธ์ คาจ้าง มาใ ้
ดา นินการ ื่น ๆ ฯลฯ
า รับคาจ้าง มาบริการ ชน คาจ้าง มาบุคคลภายน ก
ใ ้ทาความ ะ าด ละ ื่น ๆ
า รับคาใช้จายในการประกันภัยรถยนต์ราชการ

น้า : 26/41

วันที่พิมพ์ : 11/6/2563 09:55:43

คาบารุงรักษา ละซ ม ซม

จานวน

150,000 บาท

รวม

570,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

210,000 บาท

า รับจาย ปนรายจายตาง ๆ ดังนี้
คาบารุงรักษา รื ซ ม ซมครุภัณฑ์ ชน ซ ม ซมรถ
ยนต์ รถบรรทุกขยะ ครื่ งค มพิว ต ร์ ครื่ งพน ม ก
ควัน ครื่ งปรับ ากาศ ละครุภัณฑ์ ื่น ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติ
ราชการ ข งก ง าธารณ ุข ละ ิ่ง วดล้ ม
คาบารุงรักษา รื ซ ม ซม ิ่งก ร้าง ชน โรงฆา
ัตว์ ตลาด ด ละซ ม ซม ื่น ๆ ทาที่จา ปน
ค่าวัสดุ
วั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ
า รับจาย ปนคา ุปกรณ์ไฟฟ้าตาง ๆ ชน ล ด
ไฟฟ้า ฟิว ์ ฯลฯ า รับโรงฆา ัตว์ ทศบาล
วั ดุงานบ้านงานครัว
า รับจาย ปนคาไม้กวาด ถังขยะ ผงซักฟ ก น้ายาดับ
กลิ่น โซดาไฟ ถุงพลา ติก ายยาง าร ้ม คล รีน ฯลฯ

วั ดุก ร้าง
า รับจาย ปนคาวั ดุก ร้างตาง ๆ พื่ ซ ม ซม ตลาด ด
ทศบาล โรงฆา ัตว์ บ ขยะ
วั ดุยานพา นะ ละขน ง
า รับจาย ปนคายางน ก ยางใน น้ามัน บรก ัว ทียน
บต ต รี่ กุญ จตาง ๆ ะไ ลรถยนต์ ตล ดจน ครื่ งมื
ครื่ งใช้ในการบารุงรักษา รื ซ ม ซม ละ ื่น ๆ ทด ทนที่
ชารุด
วั ดุ ชื้ พลิง ละ ล ลื่น
า รับจาย ปนคาน้ามัน บนซิน น้ามันดี ซล ละน้ามัน ล
ลื่น นื่ ๆ พื่ ใช้กับรถยนต์ รถบรรทุกขยะ ครื่ งพน ม กควัน
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วั ดุวิทยาศา ตร์ รื การ พทย์

จานวน

100,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รวม

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

า รับจาย ปนคาวั ดุวิทยาศา ตร์ รื การ พทย์ ตาง ๆ
ชน วชภัณฑ์ วั ดุประจาศนย์บริการ าธารณ ุข น้ายาดับกลิ่น
ท ระบายน้า ทราย ะ บท น้ายาพนยุง ฯลฯ
วั ดุโฆษณา ละ ผย พร
า รับจาย ปนคาวั ดุ ุปกรณ์ในการจัดทาป้าย ละ ุปกรณ์
กี่ยวกับการ ผย พรขาว ารกิจกรรมด้าน าธารณ ุข
วั ดุ ครื่ ง ตงกาย
า รับจาย ปนคา ครื่ ง บบพนักงานประจารถบรรทุก
ขยะ ชน ชุดปฏิบัติการ ื้ - กาง กง ร ง ท้าบ๊ต ผ้าปิด
จมก ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค
คาน้าประปา คาน้าบาดาล
า รับจาย ปนคาน้าประปาโรงฆา ัตว์ ครื่ งกร งน้าดื่ม
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวม

120,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

120,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

120,000 บาท

1.1 คาใช้จายโครงการการป้ งกัน ละ ก้ไขปัญ าความรุน รงต
จานวน
ด็ก ตรี ละบุคคลในคร บครัว ละจัดตั้งศนย์ปร งด ง มานฉันท์
ระดับท้ งถิ่น

10,000 บาท

รายจาย กี่ยว นื่ งกับการปฏิบัติราชการที่ไม ข้าลักษณะรายจาย มวด
ื่นๆ

ลดความขัด ย้ง ริม ร้างความรัก ละความ ามัคคีข งประชาชน
ในชุมชน ละท้ งถิ่น ละ ง ริมใ ้ประชาชนปฏิบัติตาม นวทาง
ปรัชญา ศรษฐกิจพ พียง ตาม นัง ื ั่งการ ที่ นม 0023.3
/ว2737 ลงวันที่ 12 มิ.ย. 56 ละ นัง ื ั่งการ ดวนที่ ุด ที่ มท
0214/ว 1344 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2557 ละ นัง ื กรม ง
ริมการปกคร งท้ งถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 935 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2557 โดยจาย ปนคาใช้จายในการจัดกิจกรรมตาม
โครงการป้ งกัน ละ ก้ไขปัญ าความรุน รงต ด็ก ตรี ละ
บุคคลในคร บครัว ละจัดตั้งศนย์ปร งด ง มานฉันท์ระดับท้ ง
ถิ่น ลดความขัด ย้ง ริม ร้างความรัก ละความ ามัคคีข ง
ประชาชนในชุมชน ละท้ งถิ่น โดยถัวจายในวง งิน 10,000 บาท
(ปรากฏใน ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565
น้าที่ 86)
1.2 คาใช้จายโครงการ ารวจข้ มลความจา ปนพื้นฐาน (จปฐ.)
พื่ ใช้ประโยชน์ในการจัดทา ผนพัฒนาท้ งถิ่น ี่ปี โดยจาย ปน
คาใช้จายตาง ๆ ตามโครงการ า รับจายคาจ้างในการ ารวจใน
การจัด ก็บข้ มล ละคาใช้จายตาง ๆ ที่จา ปนโดยถัวจายในวง
งิน 10,000 บาท
(ปรากฏใน ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565
น้าที่ 84)

จานวน

10,000 บาท
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1.3 คาใช้จายโครงการบ้านท้ งถิ่นประชารัฐรวมใจ ทิดไท้ งค์ราชัน จานวน
ราชินี

100,000 บาท

โดยจาย ปนคาใช้จายตาง ๆ ตามโครงการ า รับจาย ปนคาก
ร้าง ซ ม ซมปรับปรุงที่ ย าศัยปรับปรุง ภาพการ ย าศัยข ง
ประชาชนผ้ด้ ยโ กา ผ้ยากไร้ ผ้พิการ รื ผ้ยากจน ละคาใช้
จายตาง ๆ ที่จา ปนโดยถัวจาย ในวง งิน 100,000 บาท
(ปรากฏใน ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565
น้าที่ 87)
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดื นพนักงาน

รวม

3,467,920 บาท

รวม

3,192,920 บาท

รวม

3,192,920 บาท

จานวน

1,100,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

จานวน

232,920 บาท

จานวน

1,620,000 บาท

า รับจาย ปน งิน ดื นพนักงาน ทศบาล จานวน 4
ตั รา ละจาย ปน งินปรับปรุง ดื นประจาปี
งินประจาตา นง
า รับจาย ปน งินประจาตา นงข
ชาง ระดับต้น จานวน 1 ตา นง 12
บาท ปน งิน 42,000 บาท
า รับจาย ปน งินประจาตา นงข
ละก ร้าง ระดับต้น จานวน 1 ตา
ละ 1,500 บาท ปน งิน 18,000 บาท

งผ้ านวยการก ง
ดื น ดื นละ 3,500
ง ัว น้าฝาย บบ ผน
นง 12 ดื น ดื น

คาจ้างลกจ้างประจา
า รับจายใ ้ลกจ้างประจา จานวน 1 ัตรา ปนคาจ้าง ละ
จาย ปน งินปรับปรุง งิน ดื นประจาปี
คาต บ ทนพนักงานจ้าง
า รับจาย ปนคาต บ ทนพนักงานจ้างทั่ว
ไป จานวน 16 ัตรา
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งิน พิ่มตาง ๆข งพนักงานจ้าง

จานวน

180,000 บาท

รวม

275,000 บาท

รวม

10,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

า รับจาย ปนคา ชาบ้านข งพนักงาน ทศบาล ตาม ิทธิที่
ได้รับตามระ บียบ ฯ
งินชวย ลื การศึกษาบุตร
จานวน

5,000 บาท

า รับจาย ปน งิน พิ่มการคร งชีพชั่วคราวพนักงานทั่ว
ไป จานวน 16 ัตรา
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คา ชาบ้าน

า รับจาย ปน งินคาชวย ลื การศึกษาบุตรพนักงาน
ทศบาล ละลกจ้างประจา ข งก งชาง ทศบาล ตามระ บียบฯ

ค่าใช้สอย

รวม

210,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รายจาย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจาย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริการ
คาจ้าง มาบริการ คาจ้าง มาบุคคลภายน ก การกระทา
ยางใด ยาง นึ่ง ซึ่งมิได้ ปนการดัด ปลง ต ติม ริม ร้าง
ครุภัณฑ์ รื ิ่งก ร้าง รื การจ้าง มา รงงานทา ิ่งข งตางๆ
รายจาย กี่ยว นื่ งกับการปฏิบัติราชการที่ไม ข้าลักษณะรายจาย มวด
ื่นๆ
คาใช้จายในการ ดินทางไปราชการในราช าณาจักร
า รับจาย ปนคารายจายตาง ๆ ดังนี้ คาใช้จายในการ ดิน
ทางไปราชการในราช าณาจักร ปนคา บี้ย ลี้ยงการ ดินทาง คา
พา นะ ดินทาง ละคา ชาที่พักในการ ดินทางไปราชการในราช
าณาจักรข งพนักงาน ทศบาล ละลกจ้างประจา
คาบารุงรักษา ละซ ม ซม
า รับจาย ปนคาใช้จายคาบารุงรักษา รื ซ ม ซมครุภัณฑ์
ตาง ๆ ชน ครื่ งตัด ญ้า ครื่ งมื ครื่ งจักรกล ละคาบารุง
รักษา รื ซ ม ซม ิ่งก ร้าง ละ ื่น ๆ ที่จา ปน
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ค่าวัสดุ

รวม

55,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม

5,700,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

700,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

700,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

จานวน

500,000 บาท

วั ดุ านักงาน
า รับจาย ปนคาวั ดุ ุปกรณ์ ครื่ ง ขียน บบพิมพ์ ใช้ใน
านักงาน ชน กระดาษ มึก ื่น ๆ คาใช้จายในการจัดทาค
มื นัง ื ระ บียบกฎ มาย ก ารข ง ทศบาล ก ารข ง
ทศบาล ละ ิ่งพิมพ์
วั ดุยานพา นะ ละขน ง
า รับจาย ปนคาวั ดุยานพา นะ ละขน ง ชน ยาง
น ก ยางในรถยนต์ จักรยานยนต์ น้ามัน บรก ัว ทียน
บต ต รี่ ตาง ๆ ะไ ลรถยนต์ ครื่ ง บน้า ละ ครื่ งจักร
ื่น ๆ
วั ดุค มพิว ต ร์
า รับจาย ปนคาวั ดุค มพิว ต ร์ ชน ปุ กรณ์
ค มพิว ต ร์ กระดาษพิมพ์ต นื่ ง ัวพิมพ์ รื ถบพิมพ์ มึก
ค มพิว ต ร์ ละ ื่น ๆ
งานไฟฟ้าถนน

วั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ
า รับจาย ปนคาวั ดุไฟฟ้าวิทยุ ุปกรณ์ไฟฟ้าตาง ๆ
ชน ล ดไฟฟ้า ายไฟฟ้า ฟิว ์ ดวงโคม
ุปกรณ์ บต ต รี่ ละ ุปกรณ์ไฟฟ้า ื่น ๆ
วั ดุก ร้าง
า รับจาย ปนคาวั ดุก ร้าง
ตางๆ ชน ิน ปน ทราย ไม้ วั ดุก ร้างในการซ ม ซม
ทรัพย์ ินในกรณี ทศบาลทา ง ชน ซ มผิวจราจร ทาง ท้า ละ
ิ่งก ร้าง ื่น ๆ ชน บต ต รี่ ถานวิทยุมื ถื ฯลฯ
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

5,000,000 บาท

รวม

5,000,000 บาท

จานวน

448,000 บาท

จานวน

1,340,000 บาท

คาก ร้าง ิ่ง าธารณปโภค
1. โครงการวางท ระบายน้า ค ล. พร้ มปรับปรุงผิวจราจร
ฟัลท์ติกค นกรีต ถนนคงคนครพิทักษ์ ซ ย 5
วางท ค ล. ขนาด 0.60 ม. ยาวประมาณ 60 ท น พร้ ม
บ พัก ค ล. 7 บ ละปรับปรุงผิวจราจร ฟัลท์ติก
ค นกรีต กว้าง ฉลี่ย 7 มตร ยาวประมาณ 75 มตร รื พื้นที่
ปรับปรุงไมน้ ยกวา 593 ตร.ม.
( บบ ลขที่ วศ 1/2563)
(ปรากฎใน ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้าที่ 81)
2. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ฟัลท์ติกค นกรีต ถนนคงคน
ครพิทักษ์ชวง ยก ลังศาล จ้าถึง ุด ขต (ซ ย 3)

ปรับปรุงผิวจราจร ฟัลท์ติกค นกรีต นา 0.04 ม. กว้าง
ฉลี่ย 10 ม. ยาวประมาณ 332 ม. รื พื้นที่ปรับปรุงไมน้ ย
กวา 3,453 ตร.ม. พร้ มตี ้น ครื่ ง มายจราจร
( บบ ลขที่ วศ 2/2563)
(ปรากฎใน ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้าที่ 76)
3. โครงการปรับปรุงภมิทัศน์ก ร้างผนังกันดินค นกรีต ริม ล็ก จานวน
ริม ้วยกุดรัง ชวงชุมชนคง ามัคคี
ก ร้างผนังกันดินค นกรีต ริม ล็ก ยาว 72 ม. ละก
ร้างทาง ท้า ค นกรีต ริม ล็ก กว้าง 2 ม. ยาว 72 ม. รื
พื้นที่ ค. .ล. ไมน้ ยกวา 144 ตร.ม.
( บบ ลขที่ วศ. 3/2563)
(ปรากฎใน ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้าที่ 100)
4. โครงการปรับปรุงภมิทัศน์ก ร้างผนังกันดินค นกรีต ริม ล็ก จานวน
ลา ้วยกุดรัง ชวง ะพาน พ็ชรรัตน์ - ะพาน ร. 10
ก ร้างผนังกันดินค นกรีต ริม ล็ก ยาว 300 ม.
( บบ ลขที่ วศ. 4/2563)
(ปรากฎใน ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้าที่ 100)

752,000 บาท

2,000,000 บาท
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5. โครงการปรับปรุง าคาร ประชุมตระกล ุข

จานวน

460,000 บาท

รวม

50,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

50,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รวม

291,060 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

291,060 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

291,060 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รื้ ถ น ้ งน้า ้ ง ก็บข ง ประชุมตระกล ุข ละก
ร้าง ้ งน้า พิ่ม ติม ขนาดกว้าง 5.5 ม. ยาว 4.2 ม.
( บบ ลขที่ วศ. 5/2563)
(ปรากฎใน ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้าที่ 77)
งานสวนสาธารณะ

วั ดุการ กษตร
า รับจาย ปนคาวั ดุการ กษตรตาง ๆ ชน ยากาจัดศัตร
พืช ปุ๋ย พันธ์ไม้ด กไม้ประดับ มีด กรรไกรตัดกิ่ง ื่น ๆ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รายจาย กี่ยว นื่ งกับการปฏิบัติราชการที่ไม ข้าลักษณะรายจาย มวด
ื่นๆ
1.1 คาใช้จายในโครงการ บรม ยาวชนไทย างไกลยา พติด
โดยจาย ปนคาใช้จายในการดา นินโครงการ บรม ยาวชน
ไทย
างไกลยา พติด ชน คา มนาคุณวิทยากร คา า าร คา
า ารวาง ละ ครื่ งดื่ม คาวั ดุ ละคาใช้จาย ื่น ๆ โดยถัวจาย
ภายในวง งิน 50,000 บาท
(ปรากฏใน ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้า 93)
1.2 คาใช้จายในโครงการกาจัดผักตบชวาลา ้วยกุดรัง
โดยจาย ปนคาใช้จายในการดา นินโครงการกาจัดผักตบชวา
ในลา ้วยกุดรังโดยถัวจายในวง งิน 100,000 บาท
(ปรากฏใน ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้า 102)
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1.3 คาใช้จายในโครงการคัด ยกขยะในชุมชน พื่ ิ่ง วดล้ ม

จานวน

โดยจาย ปนคาใช้จายในการดา นินโครงการคัด ยกขยะใน
ชุมชน พื่ ิ่ง วดล้ ม ชน คา มนาคุณวิทยากร คา า าร คา
า ารวาง ละ ครื่ งดื่ม คาวั ดุ ละคาใช้จาย ื่น ๆ โดยถัวจาย
ภายในวง งิน 25,000 บาท
(ปรากฏใน ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้า 102)
1.4 คาใช้จายในโครงการ ารวจข้ มลจานวน ัตว์ ละขึ้นทะ บียน จานวน
ัตว์ ตามโครงการ ัตว์ปล ดโรค คนปล ดภัยจากพิษ ุนัขบ้าตาม
ปณิธาน ศา ตรจารย์ดร. ม ด็จพระ จ้าลก ธ จ้าฟ้าจุ าภร
ณวลัยลักษณ์ ัครราชกุมารี

25,000 บาท

1,460 บาท

โดยจาย ปนคาใช้จายตางๆในการ ารวจข้ มลจานวน ัตว์
ละขึ้นทะ บียน ัตว์ตามโครงการ ัตว์ปล ดโรค คนปล ดภัยจาก
โรคพิษ ุนัขบ้าตามปณิธาน ศา ตรจารย์ดร. ม ด็จพระ จ้าลก ธ
จ้าฟ้าจุ าภรณวลัยลักษณ์ ัครราชกุมารีโดยถัวจายภายในวง
งิน 1,460 บาท
(ปรากฏใน ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้าที่ 95)
1.5 คาใช้จายในโครงการขับ คลื่ นโครงการ ัตว์ปล ดโรค คน
จานวน
ปล ดภัย จากโรคพิษ ุนัขบ้าตามโครงการ ัตว์ปล ดโรค คน
ปล ดภัยจากพิษ ุนัขบ้าตามปณิธาน ศา ตรจารย์ดร. ม ด็จพระ จ้า
ลก ธ จ้าฟ้าจุ าภรณวลัยลักษณ์ ัครราชกุมารี

14,600 บาท

โดยจาย ปนคาใช้จายตาง ๆ ในการขับ คลื่ นโครงการ ัตว์
ปล ดโรค คนปล ดภัยจากโรคพิษ ุนัขบ้าตามปณิธาน ศา ตร
จารย์ดร. ม ด็จพระ จ้าลก ธ จ้าฟ้าจุ าภรณวลัยลักษณ์ ัครราช
กุมารี โดยถัวจายภายในวง งิน 14,600 บาท
(ปรากฏใน ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้าที่ 96)
1.6 คาใช้จายในโครงการพระราชดาริด้าน าธารณ ุข
โดย ปนคาใช้จาย พื่ ขับ คลื่ นโครงการพระราชดาริด้าน
าธารณ ุข ในกิจกรรมตาง ๆ ใ ้มีความ มาะ มกับปัญ า ละ
บริบทข งพื้นที่ข งชุมชนทั้ง 5 ชุมชน ชุมชนละ 20,000
บาท รวม ปน งิน 100,000 บาท
(ปรากฏใน ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้าที่ 96)

จานวน

100,000 บาท
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รวม

30,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

30,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รวม

200,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

200,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

200,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

รายจาย กี่ยว นื่ งกับการปฏิบัติราชการที่ไม ข้าลักษณะรายจาย มวด
ื่นๆ
คาใช้จายโครงการจัดงานท้าว ุรนารี ประจาปี 2563
- า รับจาย ปนคาใช้จายในการจัดงานท้าว ุ
รนารี ประจาปี 2563 ชน ุปกรณ์ตางๆ ในการจัด ถานที่ จัด
นิทรรศการ คาจัดซื้ ละคาจ้าง มาตางๆ ในการจัดทา
โครงการฯ ละคาใช้จาย ื่นๆ ที่จา ปนโดยถัวจายในวง
งิน 30,000 บาท (ปรากฏใน ผนพัฒนาท้ งถิ่น ้าปี น้า 97)
งานกีฬาและนันทนาการ

รายจาย กี่ยว นื่ งกับการปฏิบัติราชการที่ไม ข้าลักษณะรายจาย มวด
ื่นๆ
คาใช้จายโครงการ ขงขันกี า ยาวชน ละประชาชน ประจาปี
2562
- า รับจาย ปนคาใช้จายในการจัดงานกี าประ ภท
ตางๆ ชน ฟุตซ ล ว ล ลย์บ ล ฯลฯ ชน จ้าง มาจัดทา นาม
กี า, คาจ้าง มาบริการตางๆ, คาจัดซื้ ุปกรณ์กี า, คาต บ
ทน ละคาใช้จาย ื่นๆ ที่จา ปน โดยถัวจายในวง
งิน 200,000 บาท (ปรากฏใน ผนพัฒนาท้ งถิ่น ้าปี น้า 99)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

260,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

260,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

260,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

- า รับจาย ปนคาใช้จายในการจัดงานประ พณีล ย
กระทง ชน งินรางวัล งิน นับ นุนการประกวดกระทง ขบวน
ละผ้ ข้าประกวดนางนพมาศ คาต บ ทนพิธีกร คาใช้จายใน
พิธี ปิด ละปิด คาวั ดุ ุปกรณ์ตางๆ คา ชา ครื่ ง ียง คา
ม ร พ วงดนตรี วงดุริยางค์ คา า าร ละ ครื่ งดื่ม คาประดับ
ตก ตงรถขบวน คาโฆษณา ละคาใช้จาย ื่นๆ ที่จา ปน โดย
ถัวจายในวง งิน 50,000 บาท (ปรากฏใน ผนพัฒนาท้ งถิ่น ้า
ปี น้า 97)
คาใช้จายโครงการจัดงานประ พณี งกรานต์ ประจาปี 2563
จานวน

100,000 บาท

- า รับจาย ปนคาใช้จายในการจัดงานประ พณี
งกรานต์ ประจาปี 2563 ชน คาจัดซื้ ุปกรณ์ ิ่งข งตางๆ ละ
คาจ้าง มาตางๆ งินรางวัล/ข งรางวัล งิน นับ นุนการ
ประกวดขบวน ผ้ ข้าประกวด ทพี งกรานต์ คาต บ ทนการ
ดง วงดนตรี/ดุริยางค์ คาใช้จายในพิธี งฆ์ คาใช้จายในพิธี ปิด
ละปิด คาใช้จายในพิธีรดน้าข พร ละคาจ้าง มาบริการ
ตางๆ ในการจัดทาโครงการฯ โดยถัวจายในวง
งิน 100,000 บาท (ปรากฏใน ผนพัฒนาท้ งถิ่น ้าปี น้า 97)
คาใช้จายโครงการจัดงานประ พณี ทียนพรรษา ประจาปี 2563 จานวน

50,000 บาท

รายจาย กี่ยว นื่ งกับการปฏิบัติราชการที่ไม ข้าลักษณะรายจาย มวด
ื่นๆ
คาใช้จายโครงการจัดงานประ พณีล ยกระทง ประจาปี 2562

- า รับจาย ปนคาใช้จายในการจัดงานประ พณี ข้า
พรรษา ประจาปี 2563 ชน คาจัดซื้ ุปกรณ์ ิ่งข งตางๆ ละคา
จ้าง มาบริการตางๆ คาต บ ทน ละคาใช้จาย ื่นๆ ที่จา ปน
ในการจัดทาโครงการฯ โดยถัวจายในวง
งิน 50,000 บาท (ปรากฏใน ผนพัฒนาท้ งถิ่น ้าปี น้า 97)
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คาใช้จายโครงการจัดงานวันขึ้นปีใ ม ประจาปี 2563

จานวน

30,000 บาท

- า รับจาย ปนคาใช้จายในการจัดงานวันขึ้นปี
ใ ม ประจาปี 2563 ชน คาวั ดุ ุปกรณ์ตางๆ คาใช้จายในพิธี
งฆ์ คาข้าว าร า าร ้งที่ใช้ในการตักบาตร คา า าร ละ
ครื่ งดื่ม ละคาใช้จาย ื่นๆ โดยถัวจายในวง
งิน 30,000 บาท (ปรากฏใน ผนพัฒนาท้ งถิ่น ้าปี น้า 97)
คาใช้จายโครงการจัดงานวัน าคัญทางศา นา ประจาปี 2563

จานวน

30,000 บาท

รวม

20,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

20,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

20,000 บาท

คาใช้จายโครงการ นุรักษ์พันธุกรรมพืช ัน นื่ งมาจาก พระราชดาริ จานวน
ม ด็จพระ ทพรัตนราช ุดาฯ ยามบรมราชกุมารี ( พ. ธ)

20,000 บาท

- า รับจาย ปนคาใช้จายในการจัดงานวัน าคัญทาง
ศา นา ประจาปี 2563 ชน จ้าง มาบริการตางๆ คาใช้จายใน
พิธี งฆ์ คาด กไม้ธป ทียน คาตก ตงรถขบวน คาโฆษณา คา
ต บ ทน ละคาใช้จาย ื่นๆ ที่จา ปน โดยถัวจายภายในวง
งิน 30,000 บาท (ปรากฏใน ผนพัฒนาท้ งถิ่น ้าปี น้า 98)
แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้

รายจาย กี่ยว นื่ งกับการปฏิบัติราชการที่ไม ข้าลักษณะรายจาย มวด
ื่นๆ

โดยจาย ปนคาใช้จายตาง ๆ ตามโครงการ นุรักษ์พันธุกรรมพืช
ัน นื่ งมาจากพระราชดาริ ม ด็จพระ ทพรัตนราช ุดาฯ ยาม
บรมราชกุมารี ( พ. ธ) โดยถัวจายในวง งิน 20,000 บาท
(ปรากฏใน ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565
น้าที่ 101)
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งิน มทบก งทุนประกัน ังคม

รวม

5,049,600 บาท

รวม

5,049,600 บาท

รวม

5,049,600 บาท

จานวน

235,000 บาท

จานวน

3,175,200 บาท

จานวน

768,000 บาท

พื่ จาย ปน งิน มทบก งทุนประกัน ังคม ใน ัตราร้ ยละ 5
ข งคาต บ ทนพนักงานจ้างที่ ทศบาลจายใ ้ กพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ ละพนักงานจ้างทั่วไป ในโครงการกรณีประ บ
ันตราย รื จ็บปวย ทุพพลภาพ ตาย ละคล ดบุตร ใน
โครงการกรณี ง คราะ ์บุตร ละชราภาพ ละโครงการกรณีวาง
งานตามพระราชบัญญัติประกัน ังคมพ.ศ. 2553 ละ ก้ไข พิ่ม
ติม
บี้ยยังชีพผ้ ง ายุ
พื่ จาย ปนคา บี้ยยังชีพผ้ ง ายุใน ขตชุมชน ทศบาลตาบล มื ง
คงตามโครงการ ร้าง ลักประกันรายได้ กผ้ ง ายุ ตามระ บียบ
กระทรวงม าดไทยวาด้วย ลัก กณฑ์การจาย บี้ยชีพผ้ ง ายุข ง
งค์กรปกคร ง วนท้ งถิ่น พ.ศ. 2552 ละตาม นัง ื กรม ง
ริมการปกคร งท้ งถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที่ 5
กรกฎาคม 2561
(ปรากฏใน ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565
น้าที่ 90)
บี้ยยังชีพคนพิการ
พื่ จาย ปนคา บี้ยยังชีพผ้พิการใน ขตชุมชน ทศบาลตาบล มื ง
คงตามโครงการ นับ นุนการ ริม ร้าง วั ดิการทาง ังคมใ ้ ก
ผ้พิการ ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาด้วย ลัก กณฑ์การ
จาย งิน บี้ยความพิการใ ้คนพิการข ง งค์กรปกคร ง วนท้ ง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ละตาม นัง ื กรม ง ริมการ
ปกคร งท้ งถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที่ 5
กรกฎาคม 2561
(ปรากฏใน ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565
น้าที่ 90)
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บี้ยยังชีพผ้ปวย ด ์

จานวน

42,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่ จาย ปนคาใช้จายตาง ๆ กี่ยวกับการจัดการจราจร ภายใน
ขต ทศบาลตาบล มื งคง ชน คาจัดซื้ วั ดุ ุปกรณ์ กี่ยวกับการ
จราจร คาจ้างทา ี ตี ้นช งทางจราจร ฯลฯ ละ ื่น ๆ ที่
กี่ยวข้ ง
6.2 โครงการก งทุน ลักประกัน ุขภาพ ทศบาลตาบล มื งคง
จานวน

92,000 บาท

พื่ จาย ปนคา บี้ยยังชีพผ้ปวย ด ์ใน ขตชุมชน ทศบาลตาบล
มื งคง จานวน 7 คน คนละ 500 บาท / ดื น/ปี ปน
งิน 42,000 บาท ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาด้วยการ
จาย งิน ง คราะ ์ พื่ การยังชีพข ง งค์กรปกคร ง วนท้ ง
ถิ่น พ.ศ. 2548 ละตาม นัง ื กรม ง ริมการปกคร งท้ ง
ถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
(ปรากฏใน ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565
น้าที่ 91)
าร งจาย
พื่ จาย ปนคาชวย ลื ประชาชนผ้ประ บ ุทกภัย ภัย ล้ง ภัย
นาว ัคคีภัย รื ภัยพิบัติ ื่น ฯลฯ ในกรณีที่จา ปน ละไม
ามารถคาดการณ์ลวง น้าได้
รายจายตามข้ ผกพัน
6.1 คาใช้จายในการจัดการจราจร

พื่ จาย ปน งิน มทบระบบ ลักประกัน ุขภาพใน ทศบาลตาบล
มื งคง พื่ นับ นุน ละ ง ริมการจัดบริการ าธารณ ุขข ง
ประชาชนใน ขต ทศบาลตาบล มื งคง ตาม นัง ื จัง วัด
นครราช ีมา ที่ นม 0037.4/60 ลงวันที่ 13 มกราคม 2553
(ปรากฏใน ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565
น้าที่ 92)
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6.3 โครงการก งทุน วั ดิการชุมชน ทศบาลตาบล มื งคง

จานวน

140,000 บาท

จานวน

34,500 บาท

พื่ จาย ปน งิน มทบ พื่ ง ริม นับ นุนก งทุน วั ดิการ
ชุมชน ทศบาลตาบล มื งคง ตาม นัง ื กระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 ิง าคม 2553
(ปรากฏใน ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2563
น้าที่ 91)
6.4 จายชาระคาบารุง มาคม ันนิบาต ทศบาล งประ ทศไทย
พื่ จาย ปนคาบารุง มาคม ันนิบาต ทศบาล งประ ทศ
ไทย ตามข้ บังคับ มาคม ันนิบาต ทศบาล งประ ทศไทย พ.ศ
. 2556 มวดที่ 3 ข้ 16 กา นดใ ้ มาชิก ามัญต้ งชาระคา
บารุง มาคม ันนิบาต ทศบาล งประ ทศไทย ปนรายปี ละ
ตาม นัง ื มาคม ันนิบาต ทศบาล งประ ทศไทย ( .ท.ท
.) ที่ .ท.ท. 747/2561 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561
การคานวณ “นารายรับจริงประจาปีที่ผานมา ยก ว้น งินก้ งิน
จายขาด ะ ม ละ งิน ุด นุนทุกประ ภท ละนารายรับจริง
คณ 0.00167 ละใน วนจุดทศนิยมมากกวา 2 ตา นง ใ ้ตัด
ลื 2 ตา นง”
รายรับจริงประจาปีที่ผานมา x 0.00167
= 20,644,097.94 x 0.00167
= 34,475.64 บาท
(ตั้งจายไว้ 34,500 บาท)
(ปรากฏใน ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565
น้าที่ 111 )
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งิน มทบก งทุนบา น็จบานาญข้าราชการ วนท้ งถิ่น (กบท.)

จานวน

420,000 บาท

จานวน

32,900 บาท

พื่ จาย ปน งิน มทบก งทุนบา น็จบานาญข้าราชการ วนท้ ง
ถิ่น ( ทศบาล ) ใน ัตราร้ ยละ 2 ข งรายได้ในงบประมาณราย
จายประจาปี ( ละงบประมาณรายจาย พิ่ม ติม กรณีจาย
จากรายได้ข ง ทศบาล )โดยไมรวมรายได้จากพันธบัตร งิน
ก้ งินที่มีผ้ ุทิศใ ้ ละ งิน ุด นุน (ทั่วไป ละ ฉพาะกิจ) ตาม
นัง ื กระทรวงม าดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1187 ลงวันที่ 24
พฤษภาคม 2542
คานวณ 2% x ( ประมาณการรายรับ ประจาปีงบ
ประมาณ 2562 - งิน ุด นุนทั่วไป )
2% x ( 43,000,000 – 22,000,000 )
2% x 21,000,000 = 420,000 บาท
งินชวยคาคร งชีพผ้รับบานาญ (ชคบ.)
พื่ จาย ปน งินคาชวย ลื คาคร งชีพผ้รับบานาญ ( ช.ค.บ
. ) ตาม นัง ื ั่งการกระทรวงม าดไทยฯ พ.ศ. 2522 รายละ
ไม กิน 200 บาท ช.ค.บ. พิ่มร้ ยละ 39 ช.ค.บ. พิ่มตาม
ระ บียบกระทรวงม าดไทยฯ
( ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2534 ช.ค.บ. พิ่มตามระ บียบกระทรวง
ม าดไทยฯ
( ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. 2535 ช.ค.บ. พิ่มตามระ บียบกระทรวง
ม าดไทยฯ
( ฉบับที่ 8 ) พ.ศ. 2538 ช.ค.บ. พิ่มตามระ บียบกระทรวง
ม าดไทยฯ
(ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2549 ช.ค.บ. พิ่มตามระ บียบกระทรวง
ม าดไทยฯ
(ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2551 ละช.ค.บ. พิ่มตามระ บียบกระทรวง
ม าดไทยฯ
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2554 ละ พิ่ม ติมตามระ บียบกระทรวง
ม าดไทยวาด้วย
งินชวยคาคร งชีพผ้รับบานาญข งข้าราชการ วนท้ งถิ่น (ฉบับ
ที่ 16) พ.ศ. 2558
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เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
6.1 ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการจราจร

10,000

6.2 โครงการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ทศบาลตาบล มืองคง

92,000

6.3 โครงการกองทุน
สวัสดิการชุมชน ทศบาล
ตาบล มืองคง
งบกลาง

งบกลาง

6.4 จ่ายชาระค่าบารุง
สมาคมสันนิบาต
ทศบาลแห่งประ ทศ
ไทย
บี้ยยังชีพผู้ป่วย อดส์
งินสมทบกองทุนประกัน
สังคม
บี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

140,000

34,500

42,000
235,000
3,175,200

งินสมทบกองทุนบา หน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

420,000

สารองจ่าย

100,000

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
สุข
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
6.1 ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการจราจร

10,000

6.2 โครงการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ทศบาลตาบล มืองคง

92,000

6.3 โครงการกองทุน
สวัสดิการชุมชน ทศบาล
ตาบล มืองคง
งบกลาง

งบกลาง

6.4 จ่ายชาระค่าบารุง
สมาคมสันนิบาต
ทศบาลแห่งประ ทศ
ไทย
บี้ยยังชีพผู้ป่วย อดส์
งินสมทบกองทุนประกัน
สังคม
บี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

140,000

34,500

42,000
235,000
3,175,200

งินสมทบกองทุนบา หน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

420,000

สารองจ่าย

100,000
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

บี้ยยังชีพคนพิการ
งบกลาง

งบกลาง

งินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บานาญ (ชคบ.)

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
สุข

768,000
32,900

งินค่าตอบแทนประจา
ตาแหน่งนายก/รองนายก
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
งิน ดือนนายก/รองนายก
งินค่าตอบแทนพิ ศษ
นายก/รองนายก
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

งบบุคลากร

1,620,000

1,224,000

งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

งิน พิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง
งิน ดือนพนักงาน

84,000
180,000
1,100,000

144,000
549,800

งินวิทยฐานะ

งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

3,836,900
318,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจา

232,920

งินประจาตาแหน่ง

60,000

60,000

54,000

5,000

40,000

98,800

งินช่วย หลือการศึกษาบุตร
ค่า บี้ยประชุม
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

บี้ยยังชีพคนพิการ
งบกลาง

งบกลาง

768,000

งินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บานาญ (ชคบ.)

32,900

งินค่าตอบแทนประจา
ตาแหน่งนายก/รองนายก
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

120,000

120,000

งินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,490,400

1,490,400

งิน ดือนนายก/รองนายก

695,520

695,520

งินค่าตอบแทนพิ ศษ
นายก/รองนายก

120,000

120,000

432,000

3,816,000

84,000

168,000

60,000

48,000

432,000

318,960

3,411,440

9,217,100

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

งบบุคลากร

540,000

งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

งิน พิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง
งิน ดือนพนักงาน
งินวิทยฐานะ
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
งินประจาตาแหน่ง

งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวม

งินช่วย หลือการศึกษาบุตร
ค่า บี้ยประชุม

318,000
266,760

236,640

736,320

246,000

420,000

68,500

212,300

2,000

2,000
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าตอบแทน

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อัน ป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่า ช่าบ้าน

5,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอก วลาราชการ
รายจ่าย พื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่าย กี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ
รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

- ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
งานวัน ทศบาล ในวันที่
24 มษายน ของทุกปี
- ค่าใช้จ่ายโครงการ
ประชุมประชาคมจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 - 2565)
- ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมให้ความรู้ด้าน
กฎหมาย

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
สุข

36,000

3,000

40,000

132,000

10,000
100,000

1,500,000

1,188,000
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าตอบแทน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อัน ป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

รวม

20,000

59,000

190,000

367,000

8,000

21,000

รายจ่าย พื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

180,000

2,968,000

รายจ่าย กี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

474,000

474,000

- ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
งานวัน ทศบาล ในวันที่
24 มษายน ของทุกปี

10,000

10,000

- ค่าใช้จ่ายโครงการ
ประชุมประชาคมจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 - 2565)

30,000

30,000

- ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมให้ความรู้ด้าน
กฎหมาย

10,000

10,000

ค่า ช่าบ้าน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอก วลาราชการ

3,000

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

- ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการ ลือกตั้งนายก
ทศมนตรี และสมาชิก
สภา ทศบาลตาบล มือง
คง
1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการ
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงต่อ
ด็ก สตรีและบุคคลใน
ครอบครัว และจัดตั้ง
ศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์ระดับท้องถิ่น
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

1.1 ค่าใช้จ่ายใน
โครงการอบรม ยาวชน
ไทยห่างไกลยา สพติด

10,000

50,000

1.2 ค่าใช้จ่ายโครงการ
สารวจข้อมูลความจา
ป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
1.2 ค่าใช้จ่ายใน
โครงการกาจัดผัก
ตบชวาลาห้วยกุดรัง
1.3 ค่าใช้จ่ายโครงการ
บ้านท้องถิ่นประชารัฐ
ร่วมใจ ทิดไท้องค์ราชัน
ราชินี

10,000

100,000

100,000

แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
สุข
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
- ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการ ลือกตั้งนายก
ทศมนตรี และสมาชิก
สภา ทศบาลตาบล มือง
คง

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

200,000

รวม

200,000

1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการ
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงต่อ
ด็ก สตรีและบุคคลใน
ครอบครัว และจัดตั้ง
ศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์ระดับท้องถิ่น

10,000

1.1 ค่าใช้จ่ายใน
โครงการอบรม ยาวชน
ไทยห่างไกลยา สพติด

50,000

1.2 ค่าใช้จ่ายโครงการ
สารวจข้อมูลความจา
ป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

10,000

1.2 ค่าใช้จ่ายใน
โครงการกาจัดผัก
ตบชวาลาห้วยกุดรัง

100,000

1.3 ค่าใช้จ่ายโครงการ
บ้านท้องถิ่นประชารัฐ
ร่วมใจ ทิดไท้องค์ราชัน
ราชินี

100,000

หน้า : 9/26

วันที่พิมพ์ : 11/6/2563 09:56:51

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

1.3 ค่าใช้จ่ายใน
โครงการคัดแยกขยะใน
ชุมชน พื่อสิ่งแวดล้อม

25,000

1.4 ค่าใช้จ่ายใน
โครงการสารวจข้อมูล
จานวนสัตว์และขึ้น
ทะ บียนสัตว์ ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากพิษ
สุนัขบ้าตามปณิธาน
ศาสตรจารย์ดร.สม ด็จ
พระ จ้าลูก ธอ จ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี

1,460

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
สุข

หน้า : 10/26

วันที่พิมพ์ : 11/6/2563 09:56:51

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

1.3 ค่าใช้จ่ายใน
โครงการคัดแยกขยะใน
ชุมชน พื่อสิ่งแวดล้อม

25,000

1.4 ค่าใช้จ่ายใน
โครงการสารวจข้อมูล
จานวนสัตว์และขึ้น
ทะ บียนสัตว์ ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากพิษ
สุนัขบ้าตามปณิธาน
ศาสตรจารย์ดร.สม ด็จ
พระ จ้าลูก ธอ จ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี

1,460

หน้า : 11/26

วันที่พิมพ์ : 11/6/2563 09:56:51

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

1.5 ค่าใช้จ่ายใน
โครงการขับ คลื่อน
โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้าตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า
ตามปณิธาน ศาสตร
จารย์ดร.สม ด็จพระ จ้า
ลูก ธอ จ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

14,600

1.6 ค่าใช้จ่ายใน
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข

100,000

2.1 โครงการจัดทาและ
ปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะ บียน ทรัพย์สิน
2.2 ค่าใช้จ่ายในการ
ดินทางไปราชการ
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่ง
ขันกีฬา ยาวชนและ
ประชาชน ประจาปี
2562

200,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
สุข

หน้า : 12/26

วันที่พิมพ์ : 11/6/2563 09:56:51

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

1.5 ค่าใช้จ่ายใน
โครงการขับ คลื่อน
โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้าตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า
ตามปณิธาน ศาสตร
จารย์ดร.สม ด็จพระ จ้า
ลูก ธอ จ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวม

14,600

1.6 ค่าใช้จ่ายใน
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข

100,000

2.1 โครงการจัดทาและ
ปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะ บียน ทรัพย์สิน

25,000

25,000

2.2 ค่าใช้จ่ายในการ
ดินทางไปราชการ

35,000

35,000

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่ง
ขันกีฬา ยาวชนและ
ประชาชน ประจาปี
2562

200,000

หน้า : 13/26

วันที่พิมพ์ : 11/6/2563 09:56:51

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
งานท้าวสุรนารี
ประจาปี 2563

30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
งานประ พณีลอยกระทง
ประจาปี 2562

50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
งานประ พณีสงกรานต์
ประจาปี 2563

100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
งานประ พณีแห่ ทียน
พรรษา ประจาปี 2563

50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
งานวันขึ้นปีใหม่
ประจาปี 2563

30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
งานวัน ด็กแห่งชาติ
ประจาปี 2563
ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
งานวันสาคัญทางศาสนา
ประจาปี 2563
ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
สริมพัฒนาศักยภาพนัก
รียน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
สุข

100,000

30,000

180,000

หน้า : 14/26

วันที่พิมพ์ : 11/6/2563 09:56:51

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
งานท้าวสุรนารี
ประจาปี 2563

30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
งานประ พณีลอยกระทง
ประจาปี 2562

50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
งานประ พณีสงกรานต์
ประจาปี 2563

100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
งานประ พณีแห่ ทียน
พรรษา ประจาปี 2563

50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
งานวันขึ้นปีใหม่
ประจาปี 2563

30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
งานวัน ด็กแห่งชาติ
ประจาปี 2563

100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
งานวันสาคัญทางศาสนา
ประจาปี 2563

30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
สริมพัฒนาศักยภาพนัก
รียน

180,000

หน้า : 15/26

วันที่พิมพ์ : 11/6/2563 09:56:51

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
ค่าใช้จ่ายโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
นื่องมาจาก พระราช
ดาริสม ด็จพระ ทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ)
ค่าใช้จ่ายในการ ดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักร

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
สุข

20,000

10,000

30,000

งินอุดหนุนสาหรับส่ง
สริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาของท้อง
ถิ่น ค่าปัจจัยพื้นฐาน
สาหรับ ด็กนัก รียนยาก
จน

60,000

งินอุดหนุนสาหรับส่ง
สริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาท้องถิ่น

689,800

งินอุดหนุนสาหรับสนับ
สนุนค่าใช้จ่ายจัดการ
ศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโรง รียน
อนุบาล ทศบาลตาบล
มืองคง

1,436,900

หน้า : 16/26

วันที่พิมพ์ : 11/6/2563 09:56:51

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
นื่องมาจาก พระราช
ดาริสม ด็จพระ ทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ)
ค่าใช้จ่ายในการ ดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักร

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวม

20,000

30,000

70,000

งินอุดหนุนสาหรับส่ง
สริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาของท้อง
ถิ่น ค่าปัจจัยพื้นฐาน
สาหรับ ด็กนัก รียนยาก
จน

60,000

งินอุดหนุนสาหรับส่ง
สริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาท้องถิ่น

689,800

งินอุดหนุนสาหรับสนับ
สนุนค่าใช้จ่ายจัดการ
ศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโรง รียน
อนุบาล ทศบาลตาบล
มืองคง

1,436,900

หน้า : 17/26

วันที่พิมพ์ : 11/6/2563 09:56:51

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าใช้สอย

งบดาเนินงาน

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
สุข

งินอุดหนุนสาหรับสนับ
สนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาจัดการ
รียนการสอน ด็ก ล็ก
สาหรับ ด็ก ล็กศูนย์
พัฒนา ด็ก ล้ก ทศบาล
ตาบล มืองคง

165,300

งินอุดหนุนสาหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวัน
โรง รียนอนุบาล
ทศบาลตาบล มืองคง

1,724,000

งินอุดหนุนสาหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนา ด็ก ล็ก
ทศบาลตาบล มืองคง

264,600

รายจ่าย ป็นค่า ดินทาง
ไปราชการ

20,000

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

100,000

วัสดุ ครื่องแต่งกาย
ค่าวัสดุ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

150,000
30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

30,000

100,000

วัสดุคอมพิว ตอร์

10,000

25,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

200,000

10,000

วัสดุ ชื้อ พลิงและหล่อลื่น

25,000

210,000

25,000

หน้า : 18/26

วันที่พิมพ์ : 11/6/2563 09:56:51

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าใช้สอย

งบดาเนินงาน

แผนงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

งินอุดหนุนสาหรับสนับ
สนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาจัดการ
รียนการสอน ด็ก ล็ก
สาหรับ ด็ก ล็กศูนย์
พัฒนา ด็ก ล้ก ทศบาล
ตาบล มืองคง

165,300

งินอุดหนุนสาหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวัน
โรง รียนอนุบาล
ทศบาลตาบล มืองคง

1,724,000

งินอุดหนุนสาหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนา ด็ก ล็ก
ทศบาลตาบล มืองคง

264,600

รายจ่าย ป็นค่า ดินทาง
ไปราชการ

20,000

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

50,000

65,000

วัสดุ ครื่องแต่งกาย
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
ค่าวัสดุ

รวม

390,000
30,000

20,000

160,000

วัสดุคอมพิว ตอร์

50,000

110,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

10,000

220,000

250,000

710,000

วัสดุ ชื้อ พลิงและหล่อลื่น

10,000

250,000

หน้า : 19/26

วันที่พิมพ์ : 11/6/2563 09:56:51

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
สุข

วัสดุงานบ้านงานครัว

100,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

100,000

ค่าอาหาร สริม (นม)
ค่าวัสดุ

วัสดุการ กษตร
วัสดุก่อสร้าง

1,265,100
50,000
500,000

วัสดุโฆษณาและ ผยแพร่
วัสดุสานักงาน

งบดาเนินงาน

10,000

10,000
10,000

15,000

15,000

25,000

50,000

25,000

วัสดุอื่น
ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
ค่าไฟฟ้า

25,000

ค่าบริการไปรษณีย์

2,000

ค่าบริการโทรศัพท์
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

1. โครงการวางท่อ
ระบายน้า คสล. พร้อม
ปรับปรุงผิวจราจรแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน
คงคนครพิทักษ์ ซอย 5

448,000

หน้า : 20/26

วันที่พิมพ์ : 11/6/2563 09:56:51

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

วัสดุงานบ้านงานครัว

5,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

1,265,100

วัสดุการ กษตร

50,000

วัสดุก่อสร้าง

510,000

วัสดุโฆษณาและ ผยแพร่

10,000

วัสดุสานักงาน

งบดาเนินงาน

วัสดุอื่น

ค่าสาธารณูปโภค

115,000
100,000

ค่าอาหาร สริม (นม)
ค่าวัสดุ

รวม

80,000
50,000

135,000
50,000

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

30,000

30,000

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

18,000

93,000

426,000

451,000

ค่าบริการไปรษณีย์

22,000

24,000

ค่าบริการโทรศัพท์

5,000

5,000

ค่าไฟฟ้า

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

1. โครงการวางท่อ
ระบายน้า คสล. พร้อม
ปรับปรุงผิวจราจรแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน
คงคนครพิทักษ์ ซอย 5

448,000

หน้า : 21/26

วันที่พิมพ์ : 11/6/2563 09:56:51

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

2. โครงการปรับปรุงผิว
จราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนนคงคน
ครพิทักษ์ช่วงแยกหลัง
ศาล จ้าถึงสุด ขต (ซอย
3)

1,340,000

3. โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ก่อสร้างผนังกันดิน
คอนกรีต สริม หล็กริม
ห้วยกุดรัง ช่วงชุมชนคง
สามัคคี

752,000

4. โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ก่อสร้างผนังกันดิน
คอนกรีต สริม หล็ก
ลาห้วยกุดรัง ช่วงสะ
พาน พ็ชรรัตน์ - สะพาน
ร. 10

2,000,000

5. โครงการปรับปรุง
อาคารหอประชุม
ตระกูลสุข
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

460,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
สุข

หน้า : 22/26

วันที่พิมพ์ : 11/6/2563 09:56:51

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

2. โครงการปรับปรุงผิว
จราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนนคงคน
ครพิทักษ์ช่วงแยกหลัง
ศาล จ้าถึงสุด ขต (ซอย
3)

1,340,000

3. โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ก่อสร้างผนังกันดิน
คอนกรีต สริม หล็กริม
ห้วยกุดรัง ช่วงชุมชนคง
สามัคคี

752,000

4. โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ก่อสร้างผนังกันดิน
คอนกรีต สริม หล็ก
ลาห้วยกุดรัง ช่วงสะ
พาน พ็ชรรัตน์ - สะพาน
ร. 10

2,000,000

5. โครงการปรับปรุง
อาคารหอประชุม
ตระกูลสุข
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

460,000

หน้า : 23/26

วันที่พิมพ์ : 11/6/2563 09:56:51

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

โครงการซ่อมแซม/ปรับ
ปรุงอาคาร รียนและ
อาคารประกอบโรง รียน
อนุบาล ทศบาลตาบล
มืองคง

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
สุข

150,000

รายจ่ายอื่น
1. ค่าจ้างที่ปรึกษา
งินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
อุดหนุนโครงการจัดตั้ง
สถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติ
การร่วมในการช่วย
หลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นอา ภอคง

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

งินอุดหนุนส่วนราชการ
งินอุดหนุนสาหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวัน
โรง รียนวันครู 2502
อุดหนุนโครงการจัดงาน
รัฐพิธี และวันสาคัญ
อุดหนุนโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา สพ
ติด

704,000

หน้า : 24/26

วันที่พิมพ์ : 11/6/2563 09:56:51

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

โครงการซ่อมแซม/ปรับ
ปรุงอาคาร รียนและ
อาคารประกอบโรง รียน
อนุบาล ทศบาลตาบล
มืองคง

รวม

150,000

รายจ่ายอื่น
1. ค่าจ้างที่ปรึกษา

20,000

20,000

20,000

20,000

งินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
อุดหนุนโครงการจัดตั้ง
สถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติ
การร่วมในการช่วย
หลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นอา ภอคง
งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

งินอุดหนุนส่วนราชการ
งินอุดหนุนสาหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวัน
โรง รียนวันครู 2502

704,000

อุดหนุนโครงการจัดงาน
รัฐพิธี และวันสาคัญ

10,000

10,000

อุดหนุนโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา สพ
ติด

10,000

10,000

หน้า : 25/26

วันที่พิมพ์ : 11/6/2563 09:56:51

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

แผนงาน
รวม

5,049,600

20,000

490,000

291,060

9,217,920

แผนงานสังคม
สงเคราะห์
120,000

แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
สุข
3,075,800

13,979,400

หน้า : 26/26

วันที่พิมพ์ : 11/6/2563 09:56:51

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป
รวม

1,548,720

9,207,500

รวม
43,000,000

