
ด้านการดําเนินงานอื่น  00400

แผนงานงบกลาง  00410

งานงบกลาง

00411

งบกลาง

รวม

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตําบลโคกกรวด

อําเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

    งบ                          งาน

2,767,000 2,767,000

1,480,800 1,480,800

4,247,800 4,247,800รวม

งบกลาง

     งบกลาง

     บําเหน็จ/บํานาญ



ด้านบริหารงานทั่วไป  00100

แผนงานบริหารงานทั่วไป  00110

   งานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและ งานบริหารงานคลัง

งบ     งาน วิชาการ

00111 00112 00113

     เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320                      - -                       2,848,320             

     เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,557,360                      1,280,640                   2,983,800               8,821,800             

งบบุคลากร

อําเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

รวม

เทศบาลตําบลโคกกรวด

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

     เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,557,360                      1,280,640                   2,983,800               8,821,800             

     ค่าตอบแทน 484,000                        55,000                       201,170                 740,170

     ค่าใช้สอย 3,865,000                      390,000                     160,000                 4,415,000

     ค่าวัสดุ 1,140,000                      160,000                     310,000                 1,610,000

     ค่าสาธารณูปโภค 591,400                        10,000                       50,000                   651,400

     ค่าครุภัณฑ์ 69,400                          29,400                       59,000                   157,800                

     ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,300,000                      - -                       1,300,000             

     รายจ่ายอื่น 30,000                          - -                       30,000

185,000                        - -                       185,000

15,070,480                  1,925,040                 3,763,970             20,759,490          

งบลงทุน

งบดําเนินการ

งบรายจ่ายอื่น 

งบเงินอุดหนุน

     เงินอุดหนุน

รวม



ด้านบริหารงานทั่วไป  00100

แผนงานการรักษาความสงบภายใน  00120

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ รวม

รักษาความสงบภายใน

00121

     เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,625,040                      1,625,040                   

เทศบาลตําบลโคกกรวด

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

อําเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

    งบ                    งาน

งบบุคลากร

งบดําเนินการ

     ค่าตอบแทน 191,170                        191,170                     

     ค่าใช้สอย 300,000                        300,000                     

     ค่าวัสดุ 280,000                        280,000                     

     ค่าสาธารณูปโภค 5,000                           5,000                        

     ค่าครุภัณฑ์ 50,000                          50,000                       

     ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                              -                           

     รายจ่ายอื่น -                              -                           

-                              -                           

2,451,210                    2,451,210                 

งบรายจ่ายอื่น 

งบเงินอุดหนุน

งบลงทุน

     เงินอุดหนุน

รวม

งบดําเนินการ



ด้านบริการชุมชนและสังคม  00200

แผนงานการศึกษา  00210

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ รวม

การศึกษา

00211

     เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,252,460                      2,252,460                   

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตําบลโคกกรวด

อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

    งบ                    งาน

งบบุคลากร

งบดําเนินการ

     ค่าตอบแทน 125,730                        125,730                     

     ค่าใช้สอย 2,935,100                      2,935,100                   

     ค่าวัสดุ 2,304,000                      2,304,000                   

     ค่าสาธารณูปโภค 67,000                          67,000                       

     ค่าครุภัณฑ์ -                              -                           

     ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 534,600                        534,600.00                 

     รายจ่ายอื่น -                              -                           

3,560,000                      3,560,000.00               

11,778,890                  11,778,890                

งบเงินอุดหนุน

     เงินอุดหนุน

รวม

งบดําเนินการ

งบลงทุน

งบรายจ่ายอื่น 



ด้านบริการชุมชนและสังคม  00200

แผนงานสาธารณสุข  00220

งานบริหารทั่วไป งานบริหารสาธารณสุข รวม

เกี่ยวกับสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น

00221 00223

     เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,542,680 -                           2,542,680

-

งบบุคลากร

งบดําเนินการ

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตําบลโคกกรวด

อําเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

    งบ                    งาน

-

     ค่าตอบแทน 83,750 -                           83,750

     ค่าใช้สอย 360,000 1,020,000.00               1,380,000

     ค่าวัสดุ 25,000 205,000.00                 230,000

     ค่าสาธารณูปโภค 380,000 -                           380,000

-

     ค่าครุภัณฑ์ 12,000.00                      -                           12,000

     ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                              -                           -

-

     รายจ่ายอื่น -                              -                           -

-

-                              270,000.00                 270,000

3,403,430 1,495,000 4,898,430

งบดําเนินการ

งบลงทุน

งบรายจ่ายอื่น 

งบเงินอุดหนุน

     เงินอุดหนุน

รวม



ด้านบริหารงานทั่วไป  00100

แผนงานเคหะและชุมชน  00240

                       งานบริหารทั่วไป งานไฟฟ้า ถนน งานกําจัดขยะมูลฝอย

 งบ งาน เกี่ยวกับเคหะและชุมชน และสิ่งปฏิกูล

00241 00242 00113

     เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,425,620                      -                           2,127,000               4,552,620             

รวม

งบบุคลากร

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตําบลโคกกรวด

อําเภอเมืองนครราชสีมา    จังหวัดนครราชสีมา

งบดําเนินการ

     ค่าตอบแทน 192,900                        -                           306,870                 499,770                

     ค่าใช้สอย 180,000                        500,000                     994,000                 1,674,000             

     ค่าวัสดุ 280,000                        1,441,190                   740,000                 2,461,190             

     ค่าสาธารณูปโภค 5,000                           -                           -                       5,000                   

     ค่าครุภัณฑ์ 50,000                          -                           20,000                   70,000                 

     ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                              3,945,200                   -                       3,945,200             

     รายจ่ายอื่น -                              -                           -                       -                      

-                              250,000.00                 -                       250,000

รวม 3,133,520                    6,136,390                 4,187,870 13,457,780          

งบรายจ่ายอื่น 

งบเงินอุดหนุน

งบดําเนินการ

     เงินอุดหนุน

งบลงทุน



ด้านบริการชุมชนและสังคม  00200

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  00250

งานส่งเสริมและสนับสนุน รวม

ความเข้มแข็งของชุมชน

00252

     เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) -                              -                           

งบบุคลากร

งบดําเนินการ

    งบ                    งาน

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตําบลโคกกรวด

อําเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

     ค่าตอบแทน -                              -                           

     ค่าใช้สอย 1,820,000                      1,820,000                   

     ค่าวัสดุ -                              -                           

     ค่าสาธารณูปโภค -                              -                           

     ค่าครุภัณฑ์ -                              -                           

     ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                              -                           

     รายจ่ายอื่น -                              -                           

-                              -                           

1,820,000                    1,820,000                 

งบดําเนินการ

งบลงทุน

งบรายจ่ายอื่น 

รวม

งบเงินอุดหนุน

     เงินอุดหนุน



ด้านบริการชุมชนและสังคม  00200

แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  00260

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม

00263

     เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) -                              -                           

-                              

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตําบลโคกกรวด

อําเภอเมืองนครราชสีมา    จังหวัดนครราชสีมา

    งบ                    งาน

งบบุคลากร

งบดําเนินการ -                              

     ค่าตอบแทน -                              -                           

     ค่าใช้สอย 1,100,000                      1,100,000                   

     ค่าวัสดุ -                              -                           

     ค่าสาธารณูปโภค -                              -                           

     ค่าครุภัณฑ์ -                              -                           

     ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                              -                           

     รายจ่ายอื่น -                              -                           

-                              -                           

1,100,000                    1,100,000                 รวม

งบเงินอุดหนุน

     เงินอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น 

งบดําเนินการ

งบลงทุน





ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น #REF!   บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร

และหมวดเงินอุดหนุน  แยกเป็น

งานบริหารงานทั่วไป รวม #REF! บาท

     งบบุคลากร รวม 6,509,160      บาท

แผนงานบริหารงานทั่วไป

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557

เทศบาลเมืองเมืองปัก

อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

     งบบุคลากร รวม 6,509,160      บาท

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,958,560 บาท

ประเภท  เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 915,840 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 28,800  บาท  

เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี  อัตราเดือนละ 15,840 บาท รวม  3  คน ตั้งจ่ายจากรายได้

ประเภท  เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 234,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 

6,000  บาท และค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ

4,500 บาท รวม 3 คน  ตั้งจ่ายจากรายได้ 

ประเภท  เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 234,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ

6,000 บาท  ค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 4,500 บาท

รวม 3 คน  ตั้งจ่ายจากรายได้

ประเภท  เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน 293,760 บาท



เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 10,080 บาท

เงินเดือนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  อัตราเดือนละ 7,200 บาท  จํานวน 2 คน ตั้งจ่ายจากรายได้ 

  ประเภท  เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 2,280,960 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 16 อัตรา

ในอัตราเดือนละ 10,080 บาท ต่อคน  ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาลในอัตราเดือนละ 15,840 บาท 

และค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล ในอัตราเดือนละ 12,960 บาท  ตั้งจ่ายจากรายได้ 

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,550,600      บาท

ประเภท  เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,970,700      บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ จํานวน  8   อัตรา

พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ตั้งจ่ายจากรายได้ 

ประเภท  เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 133,500         บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้บริหารแก่ปลัดเทศบาล อัตราเดือนละ

 5,600 บาท  และจ่ายเป็นค่าครองชีพแก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามประกาศ ก.ท.จ.

จังหวัด เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ฯ หมวด 3 ส่วนที่ 2

ว่าด้วยประโยชน์ตอบแทนอื่น และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน

เพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ. 2555

และเพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มตามคุณวุฒิสําหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่จะได้รับตาม

คุณวุฒิการศึกษาที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ตามประกาศ ก.ท.จ.นครราชีมา

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนและจํานวนเงินที่ปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ

หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะ 

สําหรับตําแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2554  และค่าตอบแทนพิเศษพนักงาน



เทศบาลผู้ได้รับเงินเดือนขั้นสูงของตําแหน่งตั้งจ่ายจากรายได้

ประเภท  ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 156,900         บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําในอัตราเดิม  จํานวน  1  อัตรา

พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี  ตั้งจ่ายจากรายได้ 

ประเภท  เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจํา จํานวน 6,300            บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพแก่ลูกจ้างประจําผู้มีสิทธิได้รับตามประกาศ 

ก.ท.จ.จังหวัด เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ฯ หมวด 3 ส่วนที่ 2

ว่าด้วยประโยชน์ตอบแทนอื่น และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่ม

การครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ  และลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ. 2548

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2551 และค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจําผู้ได้รับ

เงินเดือนขั้นสูงของตําแหน่ง รายนางจันทร์สมร  อินทวัฒน์วงษา  ตั้งจ่ายจากรายได้ เงินเดือนขั้นสูงของตําแหน่ง รายนางจันทร์สมร  อินทวัฒน์วงษา  ตั้งจ่ายจากรายได้ 

ประเภท  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 128,160         บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน  2  ราย  ตั้งจ่ายจากรายได้

ประเภท  เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  จํานวน 87,840           บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพแก่พนักงานจ้างผู้มีสิทธิได้รับตามประกาศ 

ก.ท.จ.จังหวัด เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ฯ หมวด 3 ส่วนที่ 2

ว่าด้วยประโยชน์ตอบแทนอื่น และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่ม

การครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ และลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ. 2555 ตั้งจ่ายจากรายได้  

ประเภท  เงินอื่น ๆ จํานวน 67,200           บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานเทศบาลสามัญผู้ที่ได้รับนอกเหนือจากเงินเดือน 

ตามคําสั่งเทศบาลตําบลเมืองปัก  ที่ 120/2549  ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2549 เรื่อง ให้จ่ายเงินประจํา

ตําแหน่งและเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ตั้งจ่ายจากรายได้



     งบดําเนินงาน รวม 2,413,000 บาท

หมวดค่าตอบแทน รวม 353,000 บาท

ประเภท  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ จํานวน 130,000 บาท

ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น

เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) และเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและ

ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 

ในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2555 

ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2556 ตั้งจ่ายจากรายได้

ประเภท  ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 15,000 บาทประเภท  ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการประชุมสภาเทศบาล  

เพื่อตรวจร่างรายงานการประชุมสภาเทศบาล ตรวจร่างเทศบัญญัติต่าง ๆ  ตั้งจ่ายจากรายได้ 

ประเภท  ค่าเช่าบ้าน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ 

ตั้งจ่ายจากรายได้ 

ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานและลูกจ้าง

ที่มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบฯ  ตั้งจ่ายจากรายได้

ประเภท  เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่นพนักงานและ 

ลูกจ้างประจํา  ตลอดจนบุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากรายได้

หมวดค่าใช้สอย รวม 990,000 บาท

ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 390,000 บาท



เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือต่างๆ ของเทศบาล ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ   

และค่าลงทะเบียน  เช่น ค่าลงทะเบียน ส.ท.ท. ค่าลงทะเบียนประชุมกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทําการอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน

ทําของและอื่นๆ จ้างเหมาทําความสะอาดสํานักงาน ค่าขนย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ตั้งจ่ายจากรายได้  

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 350,000 บาท

 - ค่ารับรอง   จํานวน  200,000  บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล สําหรับเป็น

ค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่ม  ค่าของขวัญ  ค่าพิมพ์เอกสาร  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง

รวมทั้งค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งจําเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง  เพื่อเป็นค่ารับรอง 

ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน  ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน  

และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลโดยตั้งตามเกณฑ์หนังสือและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลโดยตั้งตามเกณฑ์หนังสือ

กระทรวงมหาดไทยที่  มท  0808.4 / ว 2381  ลงวันที่  28  กรกฎาคม  2548 

ในอัตราไม่เกินปีละ 1 % ของรายได้จริงในปีงบประมาณที่ล่วงมา  โดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินที่มีผู้อุทิศ ให้ ( รับจริงปี 2555  

จํานวน 87,195,927.17 บาท  เงินที่มีผู้อุทิศให้  8,666 บาท เงินอุดหนุนทั่วไป 21,244,685 บาท 

เงินกู้  18,422,941 บาท และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 15,731,485 บาท  คํานวณร้อยละ 1 

หลังหักค่าใช้จ่ายเป็นวงเงิน 317,881.50 บาท  จึงตั้งไว้ 200,000  บาท ตั้งจ่ายจากรายได้ 

 - ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้

รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือระเบียบหรือหนังสือสั่งการ ฯ  จํานวน  150,000  บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่าง ๆ เพื่อใช้ในการรับรองและค่าบริการอื่น ๆ 

ซึ่งจําเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือ

อนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย

หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  ตั้งจ่ายจากรายได้   



ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

 -  โครงการจัดงานวันเทศบาล จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 

และวัสดุต่างๆในโครงการ ค่าจัดสถานที่ ค่าปัจจัยถวายพระ  ค่าเครื่องไทยธรรม ดอกไม้  

ค่าจ้างเหมาทําอาหาร สําหรับผู้ร่วมกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาด กิจกรรมสาธารณประโยชน์

ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ เอกสารเผยแพร่กิจกรรมและแนะนําหน่วยงานของเทศบาล 

ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์  และค่าใช้จ่ายอื่นตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

(แผนพัฒนาฯ หน้า 138 ข้อ 1)  

 -  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ จํานวน 100,000 บาท

รายจ่ายหมวดอื่น ๆ

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทาง เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทาง 

ค่าพาหนะเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นให้แก่นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี

เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานและลูกจ้าง

ที่มีคําสั่งให้ไปราชการทั้งในและต่างประเทศ  เป็นค่าของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัลต่าง ๆ

เป็นค่าซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา  ตั้งจ่ายจากรายได้ 

ประเภท  ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องปรับอากาศ  

เครื่องคอมพิวเตอร์  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  รถยนต์ของเทศบาล และอื่น ๆ  อุปกรณ์เครื่องมือ

เครื่องใช้ประจํารถ  เครื่องทําน้ําเย็น เป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ 

เช่น อาคารสํานักงาน  ตั้งจ่ายจากรายได้ 

หมวดค่าวัสดุ รวม 520,000 บาท

ประเภท ค่าวัสดุสํานักงาน จํานวน 230,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น น้ําดื่ม กระดาษ หมึกโรเนียว ปากกา  

ยางลบ ผ้าหมึกพิมพ์  กระดาษไข ผงหมึกถ่ายเอกสาร เครื่องดับเพลิง และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากรายได้



ประเภท ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่นสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า

อุปกรณ์เครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร แบตเตอรี่ ถ่านวิทยุมือถือและอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากรายได้ 

ประเภท  ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นวัสดุงานบ้านงานครัวเช่นไม้กวาด ผงซักฟอก น้ํายาดับกลิ่น

หรือน้ํายาทําความสะอาดเครื่องสุขภัณฑ์ แก้ว จาน ชาม ช้อนและอื่น ๆตั้งจ่ายจากรายได้

ประเภท  ค่าวัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ สี ทินเนอร์ ทราย ปูนและอื่นๆ ตั้งจ่ายจากรายได้

ประเภท  ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก

 ยางในและอื่น ๆ  ตั้งจ่ายจากรายได้ ยางในและอื่น ๆ  ตั้งจ่ายจากรายได้

ประเภท  ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าซ 

น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง น้ํามันจารบีและอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากรายได้

ประเภท  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ ได้แก่  ฟิล์ม  ม้วนเทป พู่กัน  สี   

และค่าล้างอัดและขยายภาพ  แผ่นซีดี  กระดาษเขียนโปสเตอร์ และอื่น ๆ  ตั้งจ่ายจากรายได้

ประเภท  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น Mouse  แผ่นวงจรอิเลคทรอนิค (Card ) 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หมึก กระดาษต่อเนื่องและอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากรายได้ 

หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 550,000 บาท

ประเภท  ค่าไฟฟ้า จํานวน 550,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในสํานักงานเทศบาลเมืองเมืองปักและ

ในกิจการของเทศบาล  ตั้งจ่ายจากรายได้  


