
รายละเออียดงบประมาณรายจจ่ายทททั่วไป 

เทศบาลตตาบลกงรถ
อตาเภอหห้วยแถลง  จทงหวทดนครราชสอีมา

ประมาณการรายจจ่ายรวมทททั้งสสทั้น 722,154 บาท  จจ่ายจากรายไดห้จทดเกก็บเอง หมวดภาษอีจทดสรร 
และหมวดเงสนออุดหนอุนทททั่วไป  แยกเปป็น

แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง รวม

จตานวน
เพพพื่อจจ่ายเปป็นเงงินสมทบกองททุนประกกันสกังคม ตามหนกังสพอสสานกักงาน

ททพื่ปฏงิบกัตงิงานในสกังกกัดเทศบาลตสาบลกงรถ

จตานวน
เพพพื่อจจ่ายเปป็นเงงินสงเคราะหห์เพพพื่อการยกังชทพผผผู้ปป่วยเอดสห์ททพื่อยผจ่ในพพพื้นททพื่เขต

ตามระเบทยบกระทรวงมหาดไทยวจ่าดผู้วยการจจ่ายเงงินสงเคราะหห์

จตานวน
เพพพื่อจจ่ายเปป็นเงงินสสารองจจ่ายในกรณทฉทุกเฉงินเรจ่งดจ่วนหรพอจสาเปป็นตผู้อง
รทบดสาเนงินการ และเปป็นภารกงิจของเทศบาลตสาบลกงรถ หรพอกรณท
ตกัพื้งงบประมาณรายจจ่ายไวผู้ แตจ่ไมจ่เพทยงพอจจ่ายตามความเหมาะสม
และเพพพื่อจจ่ายเปป็นเงงินสสารอง จจ่ายในกงิจการสสาคกัญบางประการซซพื่งเทศบาล
ไมจ่ไดผู้ตกัพื้งงบประมาณเพพพื่อการนกัพื้นไวผู้แตจ่มทความจสาเปป็นตผู้องเบงิกจจ่าย
ตกัพื้งตามระเบทยบกระทรวงมหาดไทยวจ่าดผู้วยวงิธทงบประมาณขององคห์กร

การปป้องกกันและบรรเทาสาธารณภกัยตจ่างๆ ททพื่เกงิดขซพื้น

แกผู้ไขปปัญหาอทุทกภกัยนสพื้าทจ่วมฉกับพลกัง นสพื้าปป่าไหลหลากและแผจ่นดงิน
ถลจ่ม 

ประจตาปปีงบประมาณ พ.ศ.2559

1. เงสนสมทบกองทอุนประกทนสทงคม(110300)

กจ.,กท.,และ ก.อบต.ดจ่วนททพื่สทุด ททพื่ มท 0809.5/ว 9 ลงวกันททพื่ 22 
มกราคม 2557 และพระราชบกัญญกัตงิประกกันสกังคม พ.ศ.2533
  - สสาหรกับพนกักงานจผู้างตามภารกงิจ และพนกักงานจผู้างทกัพื่วไป

2. เบอีทั้ยยทงชอีพผผห้ปป่วยโรคเอดสส(110900)

เทศบาลตสาบลกงรถ รายละ 500 บาท ตจ่อเดพอน จสานวน 2 ราย

เพพพื่อการยกังชทพขององคห์กรปกครองสจ่วนทผู้องถงิพื่น พ.ศ. 2548 

3. เงสนสตารองจจ่าย(111000)

ปกครองสจ่วนทผู้องถงิพื่น พ.ศ. 2541 หมวด 2 ขผู้อ 19 หรพอกรณท

ตามหนกังสพอกระทรวงมหาดไทย ดจ่วนมาก ททพื่ มท 0313.4/ว667
ลงวกันททพื่ 12 มทนาคม 2545 , หนกังสพอกรมสจ่งเสรงิมการปกครอง
สจ่วนทผู้องถงิพื่น ดจ่วนมาก ททพื่ มท 0808.3/ว323 ลงวกันททพื่ 15
มทนาคม 2547 และหนกังสพอกระทรวงมหาดไทย ททพื่ มท 0843.3/
12079 ลงวกันททพื่ 13 กรกฎาคม 2548 เรพพื่องการปป้องกกันและ



จตานวน
ประมาณการไวผู้เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าใชผู้จจ่ายตามขผู้อผผกพกันตจ่างๆ ของเทศบาลตสาบลกงรถ แยกเปป็น

จตานวน

จตานวน
เพพพื่อจจ่ายเปป็นเงงินสมทบกองททุนหลกักประกกันสทุขภาพ ระดกับทผู้องถงิพื่นเทศบาลตสาบลกงรถ

จตานวน
เพพพื่อจจ่ายเปป็นเงงินชจ่วยพงิเศษ ชจ่วยคจ่าทสาศพ กรณทขผู้าราชการ พนกักงานเทศบาล ลผกจผู้างประจสา
เทศบาลตสาบลกงรถ ถซงแกจ่ความตายในระหวจ่างรกับราชการ 

จตานวน
เพพพื่อจจ่ายสมทบกองททุนบสาเหนน็จบสานาญ ขผู้าราชการสจ่วนทผู้องถงิพื่น
ตามพระราชบกัญญกัตงิบสาเหนน็จ บสานาญขผู้าราชการสจ่วนทผู้องถงิพื่น

ใหผู้คสานวณตกัพื้งจจ่ายในอกัตรารผู้อยละสอง ของประมาณการรายไดผู้
งบประมาณทกัพื่วไปประจสาปปีงบประมาณนกัพื้น ยกเวผู้นเงงินกผผู้ เงงินททพื่มทผผผู้อทุทงิศ

เทศบาลตสาบลกงรถ ประมาณการรายรกับทกัพื่วไป ซซพื่งยกเวผู้นเงงินกผผู้ และ
เงงินททพื่มทผผผู้อทุทงิศใหผู้และเงงินอทุดหนทุนจากรกัฐบาลแลผู้ว ตามหนกังสพอกรมสจ่งเสรงิม

4. รายจจ่ายตามขห้อผผกพทน(111100)

 - คจ่าบตารอุงสทนนสบาตเทศบาลแหจ่งประเทศไทย
เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าบสารทุงสมาคมสกันนงิบาตเทศบาลแหจ่งประเทศไทย(ส.ท.ท.)ตามระเบทยบฯ กสาหนด
โดยพงิจารณาการตกัพื้งงบประมาณ ตามหนกังสพอกระทรวงมหาดไทย ททพื่ มท.0313.4/ว3889
ลงวกันททพื่ 29 พฤศจงิกายน 2538(ไดผู้กสาหนดคจ่าบสารทุงสมาคมสกันนงิบาตเทศบาลแหจ่งประเทศไทย
เปป็นรายปปีในอกัตรารผู้อยละเศษหนซพื่งสจ่วนหกของรายรกับจรงิงปปีททพื่ลจ่วงมาแลผู้ว)และหนกังสพอ
กระทรวงมหาดไทย ดจ่วนมาก ททพื่ มท 0313.4/ว2787 ลงวกันททพื่ 18 พฤศจงิกายน 2542
(ใหผู้เทศบาลและเมพองพกัทยาตกัพื้งงบประมาณรายจจ่ายคจ่าบสารทุงสมาคมสกันนงิบาตแหจ่งประเทศไทย
ตามขผู้อบกังคกับสมาคม ส.ท.ท.

 - เงสนสมทบกองทอุนหลทกประกทนสอุขภาพในระดทบทห้องถสทั่นหรรือพรืทั้นทอีทั่เทศบาลตตาบลกงรถ

รผู้อยละ 50 ของคจ่าบรงิการสาธารณสทุขททพื่ไดผู้รกับจากสสานกักงานหลกักประกกันสทุขภาพแหจ่งชาตงิ (สปสช.) 

5. เงสนชจ่วยพสเศษ(111200)

6. เงสนสมทบกองทอุนบตาเหนก็จบตานาญขห้าราชการสจ่วนทห้องถสทั่น(กบท.)(120100)       

พ.ศ. 2500 และตามกฎกระทรวง ฉบกับททพื่ 4 (พ.ศ. 2542)

ใหผู้ และเงงินอทุดหนทุนจากรกัฐบาล  และในปปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

การปกครองสจ่วนทผู้องถงิพื่น ททพื่ มท.0805.5/ว33 ลงวกันททพื่ 29 สงิงหาคม2556



รายละเออียดงบประมาณรายจจ่ายทททั่วไป 1

เทศบาลตตาบลกงรถ
อตาเภอหห้วยแถลง  จทงหวทดนครราชสอีมา

แผนงานงบกลาง
722,154 บาท
51,500 บาท

12,000 บาท

181,654 บาท



165,000 บาท 2

30,000 บาท

135,000 บาท

30,000 บาท

          31,450,000 

282,000 บาท
(2%x55,500,000-11,000,000-13,000,000-50,000)

                 28.00 



รายละเออียดงบประมาณรายจจ่ายทททั่วไป 

เทศบาลตตาบลกงรถ
อตาเภอหห้วยแถลง  จทงหวทดนครราชสอีมา

ประมาณการรายจจ่ายรวมทททั้งสสทั้น 6,897,468 บาท  จจ่ายจากรายไดห้จทดเกก็บเอง หมวดภาษอีจทดสรร 
และหมวดเงสนออุดหนอุนทททั่วไป  แยกเปป็น

แผนงานบรสหารงานทททั่วไป
งานบรสหารทททั่วไป รวม

งบบอุคลากร รวม
รวม

จตานวน

จตานวน
เพพพื่อจจ่ายเปป็นเงงินคจ่าตอบแทนประจสาตสาแหนจ่งใหผู้นายกเทศมนตรท

และจจ่ายเปป็นเงงินคจ่าตอบแทนประจสาตสาแหนจ่งใหผู้รองนายกเทศมนตรท 

จตานวน
เพพพื่อจจ่ายเปป็นเงงินคจ่าตอบแทนพงิเศษใหผู้นายกเทศมนตรท

และจจ่ายเปป็นเงงินคจ่าตอบแทนประจสาตสาแหนจ่งใหผู้รองนายกเทศมนตรท 

จตานวน
เพพพื่อจจ่ายเปป็นเงงินคจ่าตอบแทนรายเดพอน ใหผู้แกจ่ เลขานทุการนายก

ประจตาปปีงบประมาณ พ.ศ.2559

หมวดเงสนเดรือน(ฝป่ายการเมรือง) (521000)
1. ประเภท เงสนเดรือนนายกเทศมนตรอี/รองนายกเทศมนตรอี(210100)

เพพพื่อจจ่ายเปป็นเงงินเดพอนใหผู้นายกเทศมนตรท เดพอนละ 27,600 บาท 
12 เดพอน เปป็นเงงิน 331,200 บาท และจจ่ายเปป็นเงงินเดพอนรองนายก
เทศมนตรท เดพอนละ 15,180 บาท 2 คน เปป็นเงงิน 364,320 บาท

2. ประเภท เงสนคจ่าตอบแทนประจตาตตาแหนจ่งนายกเทศมนตรอี/รองนายกเทศมนตรอี(210200) 

เดพอนละ 4,000 บาท 12 เดพอน เปป็นเงงิน 48,000 บาท 

เดพอนละ 3,000 บาท 12 เดพอน 2 คน เปป็นเงงิน 72,000 บาท 

3. ประเภท คจ่าตอบแทนพสเศษนายกเทศมนตรอี/รองนายกเทศมนตรอี(210300)                

เดพอนละ 4,000 บาท 12 เดพอน เปป็นเงงิน 48,000 บาท 

เดพอนละ 3,000 บาท 12 เดพอน 2 คน เปป็นเงงิน 72,000 บาท 

4. ประเภท คจ่าตอบแทนเลขานอุการนายกเทศมนตรอี/ทอีทั่ปรรึกษานายกเทศมนตรอี(210400)     

เทศมนตรท เดพอนละ 9,660 บาท 12 เดพอน เปป็นเงงิน 115,920 บาท
และททพื่ปรซกษานายกเทศมนตรท เดพอนละ 6,900 บาท 12 เดพอน
เปป็นเงงิน 82,800 บาท



จตานวน
เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าตอบแทนรายเดพอน ใหผู้แกจ่ ประธานสภาเทศบาล

เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าตอบแทนรายเดพอน ใหผู้แกจ่ รองประธานสภาเทศบาล

เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าตอบแทนรายเดพอน ใหผู้แกจ่ สมาชงิกสภาเทศบาล

รวม
จตานวน

แยกเปป็น งานบรงิหารทกัพื่วไป งานธทุรการ งานการเจผู้าหนผู้าททพื่ งานพกัฒนาชทุมชน งานทะเบทยนราษฎรห์  

จตานวน
เพพพื่อจจ่ายเปป็นเงงินเพงิพื่มตจ่างๆ สสาหรกับพนกักงานเทศบาลตสาบลกงรถ ไดผู้แกจ่ เงงินตอบแทนนอกเหนพอ
จากเงงินเดพอน เงงินเพงิพื่มการครองชทพชกัพื่วคราว เงงินตอบแทนพงิเศษสสาหรกับพนกักงานผผผู้ไดผู้รกับเงงินเดพอน

จตานวน

และคจ่าตอบแทนพงิเศษของพนกักงานททพื่ควรไดผู้รกับตามระเบทยบฯ กสาหนด

จตานวน
เพพพื่อจจ่ายเปป็นเงงินคจ่าจผู้างพนกักงานจผู้าง เทศบาลตสาบลกงรถ แยกเปป็น งานบรงิหารทกัพื่วไป 

จตานวน

5. ประเภท คจ่าตอบแทนสมาชสกสภาเทศบาล(210600)

เดพอนละ 15,180 บาท 12 เดพอน เปป็นเงงิน 182,160 บาท

เดพอนละ 12,420 บาท 12 เดพอน เปป็นเงงิน 149,040 บาท

เดพอนละ 9,660 บาท 12 เดพอน 10 คน เปป็นเงงิน 1,159,200 บาท

หมวดเงสนเดรือน(ฝป่ายประจตา)(522000)
1. ประเภท เงสนเดรือนพนทกงานเทศบาล(220100)

เพพพื่อจจ่ายเปป็นเงงินเดพอนและเงงินปรกับปรทุงเงงินเดพอนพนกักงานเทศบาลตสาบลกงรถ จสานวน 5 อกัตรา

งานนงิตงิการ (สสานกักปลกัดเทศบาล)

2. ประเภท เงสนเพสทั่มตจ่างๆ ของพนทกงานเทศบาล (220200)

ถซงขกัพื้นสผงสทุดของอกันดกับ เงงินเพงิพื่มตามวทุฒงิ และเงงินอพพื่นๆ (สสานกักปลกัดเทศบาล)

3. ประเภท เงสนประจตาตตาแหนจ่ง(220300)
เพพพื่อจจ่ายเปป็นเงงินประจสาตสาแหนจ่งสสาหรกับปลกัดเทศบาล/รองปลกัดเทศบาล/นกักบรงิหารงานทกัพื่วไป

4. ประเภท คจ่าจห้างพนทกงานจห้าง(220600)

งานธทุรการ งานพกัฒนาชทุมชน งานนโยบายและแผน (สสานกักปลกัดเทศบาล)

5. ประเภท เงสนเพสทั่มตจ่างๆ ของพนทกงานจห้าง (220700)
เพพพื่อจจ่ายเปป็นเงงินเพงิพื่มการครองชทพชกัพื่วคราว,เงงินททพื่จจ่ายเพงิพื่มเปป็นคจ่าตอบแทนพงิเศษและเงงินเพงิพื่มอพพื่น ๆ
ใหผู้แกจ่พนกักงานจผู้างเทศบาลตสาบลกงรถ (สสานกักปลกัดเทศบาล)



งบดตาเนสนการ รวม
รวม

จตานวน
เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าตอบแทนเจผู้าหนผู้าททพื่อพพื่นหรพอบทุคคลภายนอกผผผู้ปฏงิบกัตงิราชการอกันเปป็นประโยชนห์
แกจ่องคห์กรปกครองสจ่วนทผู้องถงิพื่น หรพอคณะกรรมการททพื่แตจ่งตกัพื้งตามระเบทยบกฎหมายเกทพื่ยวกกับ
เทศบาลหรพอเงงินตอบแทนรางวกัลกรรมการสอบแขจ่งขกัน สอบคกัดเลพอกหรพอคกัดเลพอกขผู้าราชการ
เทศบาลตสาบลกงรถ เพพพื่อจจ่ายใหผู้แกจ่คณะกรรมการสอบแขจ่งขกัน สอบคกัดเลพอก หรพอคกัดเลพอก
ขผู้าราชการเทศบาลตสาบลกงรถ

จตานวน
เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าเบทพื้ยประชทุมกรรมการททพื่สภาเทศบาลแตจ่งตกัพื้งขซพื้น 
ตามระเบทยบกระทรวงมหาดไทยวจ่าดผู้วยเงงินเดพอน เงงินคจ่าตอบแทน
และประโยชนห์ตอบแทนอยจ่างอพพื่นของนายกเทศมนตรท 
รองนายกเทศมนตรท ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชงิกสภาเทศบาล เลขานทุการนายกเทศมนตรท ททพื่ปรซกษานายก
เทศมนตรท และการจจ่ายคจ่าเบทพื้ยประชทุมกรรมการสภาเทศบาล 

จตานวน

และพนกักงานจผู้างททพื่ปฏงิบกัตงิงานนอกเวลาราชการหรพอในวกันหยทุดราชการตามคสาสกัพื่งของเทศบาล

จตานวน
เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าเชจ่าบผู้านใหผู้แกจ่พนกักงานเทศบาล ททพื่มทสงิทธงิเบงิกไดผู้ตามระเบทยบกระทรวงมหาดไทย

จตานวน
เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าชจ่วยเหลพอการศซกษาบทุตรของพนกักงานเทศบาลและลผกจผู้างประจสาททพื่มทสงิทธงิเบงิกไดผู้
ตามระเบทยบกระทรวงมหาดไทยวจ่าดผู้วยเงงินสวกัสดงิการเกทพื่ยวกกับการศซกษาของบทุตรพนกักงาน 

หมวด คจ่าตอบแทน(531000)
1. ประเภท คจ่าตอบแทนผผห้ปฏสบทตสราชการอทนเปป็นประโยชนสแกจ่ทห้องถสทั่น(310100)           

2. ประเภท คจ่าเบอีทั้ยประชอุม(310200)

พ.ศ. 2554 ประกาศ ณ วกันททพื่ 16 กกันยายน พ.ศ. 2554 
มทผลบกังคกับใชผู้ตกัพื้งแตจ่วกันททพื่ 1 เมษายน 2554 เปป็นตผู้นไป   

3. ประเภท คจ่าตอบแทนการปฏสบทตสงานนอกเวลาราชการ(310300)
เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าปฏงิบกัตงิงานนอกเวลาราชการแกจ่พนกักงานเทศบาล,ลผกจผู้างประจสา 

4. ประเภท คจ่าเชจ่าบห้าน(310400)

วจ่าดผู้วยคจ่าเชจ่าบผู้านของขผู้าราชการสจ่วนทผู้องถงิพื่น พ.ศ.2548 แกผู้ไขเพงิพื่มเตงิมถซง(ฉบกับททพื่ 2)พ.ศ.2551 

5. ประเภท เงสนชจ่วยเหลรือการศรึกษาบอุตร(310500)

สจ่วนทผู้องถงิพื่น พ.ศ.2541 และแกผู้ไขเพงิพื่มเตงิมถซง(ฉบกับททพื่ 3) พ.ศ.2549



รวม
จตานวน
จตานวน

คจ่าซกักฟอก คจ่าตกักสงิพื่งปฏงิกผล คจ่าระวาง คจ่าโฆษณาและเผยแพรจ่ คจ่าธรรมเนทยมและคจ่าเบทพื้ยประกกัน
คจ่าใชผู้จจ่ายในการดสาเนงินคดททางศาล คจ่าจผู้างเหมาบรงิการ คจ่าตงิดตกัพื้งไฟฟป้า คจ่าตงิดตกัพื้งประปา 
คจ่าตงิดตกัพื้งโทรศกัพทห์ คจ่าประกกันภกัยยานพาหนะและขนสจ่ง  คจ่าจผู้างเหมาในการปรกับปรทุงเวปไซดห์
ของทางราชการ คจ่าจผู้างเหมาแรงงานททพื่เปป็นประโยชนห์แกจ่องคห์กรปกครองสจ่วนทผู้องถงิพื่น ฯลฯ

รวม
จตานวน

และคจ่าใชผู้จจ่ายเกทพื่ยวกกับการรกับรองและพงิธทการตจ่างๆ และเพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าเลทพื้ยงรกับรอง
ในการประชทุมสภาทผู้องถงิพื่นหรพอคณะกรรมการหรพอคณะอนทุกรรมการททพื่ไดผู้รกับการแตจ่งตกัพื้ง
ตามกฎหมายหรพอตามระเบทยบฯหรพอหนกังสพอสกัพื่งการของกระทรวงมหาดไทยหรพอการประชทุม
ระหวจ่างองคห์กรปกครองสจ่วนทผู้องถงิพื่นกกับองคห์กรปกครองสจ่วนทผู้องถงิพื่นหรพอองคห์กรปกครอง
สจ่วนทผู้องถงิพื่นกกับรกัฐวงิสาหกงิจหรพอเอกชน ตามหนกังสพอสกัพื่งการกระทรวงมหาดไทย ททพื่ มท 

โดยไมจ่รวมรายไดผู้จากเงงินอทุดหนทุนเฉพาะกงิจ เงงินกผผู้ เงงินจจ่ายขาดเงงินสะสมและเงงินททพื่มทผผผู้อทุทงิศใหผู้

รวม
จตานวน

เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าธรรมเนทยมและคจ่าลงทะเบทยนในการฝฝึกอบรมสกัมมนาทางวงิชาการ การประชทุมเชงิง
ปฏงิบกัตงิการ ของสมาชงิกสภาเทศบาล ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล เลขานทุการ
สภาเทศบาล นายกเทศมนตรท รองนายกเทศมนตรท เลขานทุการนายกเทศมนตรท ททพื่ปรซกษานายก

รวมถซงผผผู้แทนชทุมชน ฯลฯ ททพื่ไปฝฝึกอบรมเพพพื่อประโยชนห์สาธารณะของเทศบาล

จตานวน
เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าเบทพื้ยเลทพื้ยงเดงินทาง คจ่าพาหนะ คจ่าเชจ่าททพื่พกัก คจ่าผจ่านทางดจ่วนพงิเศษ ฯลฯ สสาหรกับ
คณะผผผู้บรงิหารเทศบาล สมาชงิกสภาเทศบาล พนกักงานเทศบาล ลผกจผู้างประจสาและพนกักงานจผู้าง
และผผผู้ททพื่เดงินทางไปราชการททพื่มงิไดผู้เปป็นเจผู้าหนผู้าททพื่ทผู้องถงิพื่นททพื่ไดผู้รกับคสาสกัพื่งใหผู้เดงินทางไปราชการ
และมทสงิทธงิเบงิกจจ่ายไดผู้ตามระเบทยบฯ

จตานวน
เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าใชผู้จจ่ายคจ่าวารสาร หนกังสพอพงิมพห์รายวกัน นงิตยสาร และสงิพื่งพงิมพห์ตจ่างๆ
ททพื่เกทพื่ยวขผู้องในสสานกักงานและคจ่าใชผู้จจ่ายอพพื่นๆ ททพื่จสาเปป็น ฯลฯ

หมวด คจ่าใชห้สอย(532000)
1. ประเภท รายจจ่ายเพรืทั่อใหห้ไดห้มาซรึทั่งบรสการ(320100)

 -  เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าใชผู้จจ่ายเพพพื่อใหผู้ไดผู้มาซซพื่งบรงิการตจ่างๆ ไดผู้แกจ่ คจ่าเยน็บหนกังสพอหรพอเขผู้าปกหนกังสพอ 

2. ประเภท รายจจ่ายเกอีทั่ยวกทบการรทบรองและพสธอีการ(320200)
 -  เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่ารกับรอง ในการเลทพื้ยงรกับรอง ในการตผู้อนรกับบทุคคลหรพอคณะบทุคคล

0808.4/ว2381 ลงวกันททพื่ 28กรกฎาคม 2548 เรพพื่องการตกัพื้งงบประมาณรายจจ่ายคจ่ารกับรอง
หรพอคจ่าเลทพื้ยงรกับรองขององคห์กรปกครองสจ่วนทผู้องถงิพื่นซซพื่งใหผู้ตกัพื้งไดผู้ไมจ่เกงิน ปปีละ 1%ของรายไดผู้จรงิง

3. ประเภทรายจจ่ายเกอีทั่ยวเนรืทั่องกทบการปฏสบทตสราชการทอีทั่ไมจ่เขห้าลทกษณะรายจจ่ายหมวดอรืทั่นๆ(320300)
 - คจ่าธรรมเนอียมและคจ่าลงทะเบอียนตจ่างๆ

เทศมนตรท พนกักงานเทศบาล ลผกจผู้างประจสาและพนกักงานจผู้าง สกังกกัดสสานกักปลกัดเทศบาล อปพร.

 - คจ่าใชห้จจ่ายในการเดสนทางไปราชการ

 - คจ่าวารสาร หนทงสรือพสมพสรายวทน นสตยสาร และสสทั่งพสมพสตจ่างๆ



จตานวน
เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าใชผู้จจ่ายในการเลพอกตกัพื้งนายกเทศมนตรทตสาบลกงรถและสมาชงิกสภาเทศบาล

หนจ่วยเลพอกตกัพื้งตามททพื่คณะกรรมการกสาหนดเพพพื่อเปป็นคจ่าวกัสดทุอทุปกรณห์ตจ่าง ๆ เชจ่น หทบบกัตร คผหา 
คจ่าตอบแทนคณะกรรมการการเลพอกตกัพื้ง เจผู้าหนผู้าททพื่ททพื่ชจ่วยเหลพองานเลพอกตกัพื้ง เจผู้าหนผู้าททพื่นกับคะแนน 
คจ่าเครพพื่องเขทยนแบบพงิมพห์ คจ่าประชาสกัมพกันธห์การเลพอกตกัพื้ง ฯลฯ และคจ่าใชผู้จจ่ายอพพื่น ๆ อกันเกทพื่ยวเนพพื่องกกับการเลพอกตกัพื้ง

จตานวน
ดผงานของคณะผผห้บรสหารและสมาชสกสภาเทศบาลและตทวแทนชอุมชน

และคจ่าใชผู้จจ่ายอพพื่นๆททพื่จสาเปป็นในการฝฝึกอบรมและศซกษาดผงาน โดยมทวกัตถทุประสงคห์เพพพื่อเสรงิมสรผู้าง
ความรผผู้และประสบการณห์ในการบรงิหารจกัดการในองคห์กร

จตานวน
พนทกงานเทศบาล ลผกจห้างประจตาและพนทกงานจห้าง ตามระเบอียบและกฎหมายของเทศบาล
 เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าใชผู้จจ่ายในการฝฝึกอบรมและสกัมมนาของพนกักงานเทศบาล  ลผกจผู้างประจสา
และพนกักงานจผู้าง เทศบาลตสาบลกงรถ ตลอดจนคจ่าใชผู้จจ่ายอพพื่นๆททพื่จสาเปป็นในการฝฝึกอบรม
และศซกษาดผงาน โดยมทวกัตถทุประสงคห์เพพพื่อเสรงิมสรผู้างความรผผู้และประสบการณห์ในการบรงิหาร
จกัดการในองคห์กร ตลอดจนการสรผู้างความรกัก ความสามกัคคทในองคห์กร

จตานวน
เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าใชผู้จจ่ายในการจกัดงาน คจ่าตอบแทน คจ่าจผู้างเหมาบรงิการ คจ่าจกัดนงิทรรศการ 
สงิพื่งพงิมพห์ วกัสดทุอทุปกรณห์ คจ่าของขวกัญหรพอของรางวกัล และคจ่าใชผู้จจ่ายอพพื่นๆ ททพื่จสาเปป็น  ฯลฯ

จตานวน

เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าบสารทุงรกักษาและซจ่อมแซมครทุภกัณฑห์ ทรกัพยห์สงินใหผู้สามารถใชผู้งานไดผู้ตามปกตงิ
เชจ่น รถยนตห์ รถจกักรยานยนตห์ เครพพื่องพงิมพห์ดทด เครพพื่องอกัดสสาเนา เครพพื่องคอมพงิวเตอรห์
เครพพื่องถจ่ายเอกสาร เครพพื่องปรกับอากาศ พกัดลม ตผผู้เยน็น ตผผู้เกน็บเอกสาร โตต๊ะ เกผู้าอทพื้และครทุภกัณฑห์อพพื่นๆ
ททพื่ใชผู้ปฏงิบกัตงิงานของเทศบาลตสาบลกงรถททพื่ชสารทุด

 - คจ่าใชห้จจ่ายในการดตาเนสนการเลรือกตททั้งผผห้บรสหารทห้องถสทั่นหรรือสมาชสกสภาทห้องถสทั่น              

ตสาบลกงรถ(กรณทแทนตสาแหนจ่งวจ่าง)รวมถซงคจ่าตอบแทนสสาหรกับคณะกรรมการเลพอกตกัพื้ง/

ปรากฏอยผจ่ในแผนพกัฒนาสามปปี (พ.ศ.2559-2561) หนผู้าททพื่ 106 ขผู้อ 18

 - โครงการอบรมความรผห้เกอีทั่ยวกทบหลทกการบรสหารจทดการและการพทฒนาองคสกรและททศนศรึกษา

 -  เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าใชผู้จจ่ายในการฝฝึกอบรมและสกัมมนาของผผผู้บรงิหารและสมาชงิกสภาเทศบาล

ปรากฏอยผจ่ในแผนพกัฒนาสามปปี (พ.ศ.2559-2561) หนผู้าททพื่ 102 ขผู้อ 7

 -  โครงการอบรมดผงาน  เพรืทั่อเพสทั่มประสสทธสภาพการทตางานของผผห้บรสหาร 

ปรากฏอยผจ่ในแผนพกัฒนาสามปปี (พ.ศ.2559-2561) หนผู้าททพื่ 102 ขผู้อ 7

 - โครงการเทศบาลพบประชาชน

4. ประเภท คจ่าบตารอุงรทกษาและซจ่อมแซม(รายจจ่ายเพรืทั่อซจ่อมแซมบตารอุงรทกษาเพรืทั่อใหห้สามารถ
      ใชห้งานไดห้ตามปกตส  (320400)



รวม
จตานวน

เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าจกัดซพพื้อวกัสดทุสสานกักงานททพื่จสาเปป็นในการใชผู้ในสสานกักงานอาทงิ 
อทุปกรณห์ เครพพื่องเขทยน แบบพงิมพห์ สงิพื่งพงิมพห์ททพื่ไดผู้จากการซพพื้อหรพอจผู้างพงิมพห์
ททพื่ใชผู้ในสสานกักงาน เชจ่น กระดาษ หมซก ปากกา ดงินสอ กรรไกร ยางลบ ฯลฯ

จตานวน
เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าไมผู้กวาด ผงซกักฟอก แปรง นสพื้ายาดกับกลงิพื่น แกผู้วนสพื้า ชทุดกาแฟ จาน กระดาษชสาระ
และอทุปกรณห์ตจ่างๆ ฯลฯ

จตานวน
เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าจกัดซพพื้อวกัสดทุคอมพงิวเตอรห์ เชจ่น แผจ่นดงิสกห์ โปรแกรมและอพพื่นๆเกทพื่ยวกกับคอมพงิวเตอรห์
ตลอดจนวกัสดทุ เครพพื่องมพอ เครพพื่องใชผู้ในการบสารทุงรกักษาหรพอซจ่อมแซม ฯลฯ
วกัสดทุตจ่างๆและอพพื่นๆ ทดแทนททพื่ชสารทุด

จตานวน
เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่านสพื้ามกันเบนซงิน นสพื้ามกันดทเซล นสพื้ามกันกต๊าด และนสพื้ามกันหลจ่อลพพื่นอพพื่นๆเพพพื่อใชผู้กกับ
รถจกักรยานยนตห์และรถยนตห์สจ่วนกลางของเทศบาลตสาบลกงรถ

จตานวน
เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าฟฟิลห์มรผปถจ่าย มผู้วนเทป ชสาระคจ่าอกัดภาพ รผปถจ่ายททพื่ไดผู้จากการลผู้าง อกัดขยาย 
ปป้ายผผู้า สทพผจ่กกัน เปป็นตผู้น

จตานวน
เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่านสพื้าดพพื่ม และวกัสดทุอพพื่น ๆ ททพื่เปป็นวกัสดทุโดยสภาพ สสาหรกับใชผู้ในกงิจการของเทศบาล

รวม
จตานวน

เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่ากระแสไฟฟป้าอาคารสสานกักงานเทศบาลตสาบลกงรถ

จตานวน
เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่านสพื้าประปาททพื่ใชผู้ในอาคารสสานกักงานเทศบาลตสาบลกงรถ

หมวด คจ่าวทสดอุ(533000)
1. ประเภท วทสดอุสตานทกงาน(330100)

2. ประเภท วทสดอุงานบห้านงานครทว(330300)

3. ประเภท วทสดอุคอมพสวเตอรส (331400)

4. ประเภท วทสดอุเชรืทั้อเพลสงและหลจ่อลรืทั่น(330800)

5. ประเภท วทสดอุโฆษณาและเผยแพรจ่(331100)

6. ประเภท วทสดอุอรืทั่นๆ(331700)

รวมถซงสงิพื่งของททพื่มทลกักษณะคงทนถาวรและมทราคาตจ่อหนจ่วยหรพอตจ่อชทุดไมจ่เกงิน 5,000 บาท

หมวด คจ่าสาธารณผปโภค(534000)
1. ประเภท คจ่าไฟฟฟ้า(340100)

2. ประเภท คจ่านตทั้าประปา(340200)



จตานวน
เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าใชผู้บรงิการโทรศกัพทห์ททพื่ใชผู้ในราชการ

จตานวน
เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าสจ่งหนกังสพอทางไปรษณทยห์ คจ่าธนาณกัตงิ ฯลฯ ททพื่ใชผู้ในราชการ

จตานวน
เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าวงิทยทุสพพื่อสาร คจ่าสพพื่อสารผจ่านดาวเททยม คจ่าใชผู้จจ่ายเกทพื่ยวกกับการใชผู้ระบบองินเตอรห์เนน็ต
 และคจ่าสพพื่อสารอพพื่นๆ ททพื่เกงิดขซพื้นเกทพื่ยวกกับการใชผู้บรงิการททพื่ใชผู้ในราชการ 

งบลงทอุน รวม
รวม
รวม
ตททั้งไวห้
ตททั้งไวห้
ตททั้งไวห้
ตททั้งไวห้
ตททั้งไวห้
ตททั้งไวห้

รวม
ตททั้งไวห้

และอทุปกรณห์ของกระทรวงเทคโนโลยทสารสนเทศและการสพพื่อสารหรพอตามแนวทางการจกัดหา
ระบบคอมพงิวเตอรห์ททพื่กระทรวงมหาดไทยกสาหนด เพพพื่อใหผู้มทเครพพื่องมพอเครพพื่องใชผู้ททพื่ทกันสมกัย
และเพทยงพอในการปฏงิบกัตงิงาน 

ตททั้งไวห้

โดยมทคทุณลกักษณะพพพื้นฐานตามราคามาตรฐานกลางคอมพงิวเตอรห์และอทุปกรณห์ของกระทรวง
เทคโนโลยทสารสนเทศและการสพพื่อสาร หรพอตามแนวทางการจกัดหาระบบคอมพงิวเตอรห์
ททพื่กระทรวงมหาดไทยกสาหนด เพพพื่อใหผู้มทเครพพื่องมพอเครพพื่องใชผู้ททพื่ทกันสมกัยและเพทยงพอในการ
ปฏงิบกัตงิงาน สาหรกับใชผู้ในกงิจการของเทศบาลตสาบลกงรถ

3. ประเภท คจ่าโทรศทพทส(340300)

4. ประเภท คจ่าไปรษณอียส (340400)

5. ประเภท คจ่าบรสการทางโทรคมนาคม (340500)

หมวด ครอุภทณฑส(541000)
1. ประเภท ครอุภทณฑสสตานทกงาน(441100)

 - โตต๊ะอเนกประสงคส(พทบไดห้)              จตานวน  10  ตทว
 - เกห้าออีทั้พลาสตสกแขก็ง                     จตานวน 100  ตทว
 - เครรืทั่องโปรเจก็คเตอรส                     จตานวน  1  เครรืทั่อง
 - ตผห้เหลก็กเกก็บเอกสาร                     จตานวน  3   ตผห้
 - โตต๊ะพรห้อมเกห้าออีทั้บอุคลากร C3            จตานวน  1  ชอุด
 - คจ่าจทดซรืทั้อเครรืทั่องปรทบอากาศ            จตานวน   2  เครรืทั่อง
  เพพพื่อใชผู้เปป็นเครพพื่องปรกับอากาศ(แอรห์)ชนงิดตงิดผนกัง  ขนาด 18,000 บทททยผ
  ฉลากประหยกัดไฟเบอรห์ 5 (ราคาตามมาตรฐานครทุภกัณฑห์ ปปี 58)

2. ประเภท ครอุภทณฑสคอมพสวเตอรส
 - คอมพสวเตอรสสตาหรทบงานประมวลผล แบบทอีทั่ 2 
เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าจกัดซพพื้อเครพพื่องคอมพงิวเตอรห์สสาหรกับงานประมวลผล แบบททพื่ 2 (จอขนาดไมจ่นผู้อย
กวจ่า 18 นงิพื้ว) จสานวน 1 เครพพื่อง โดยมทคทุณลกักษณะพพพื้นฐานตามราคามาตรฐานกลางคอมพงิวเตอรห์

 - เครรืทั่องสตารองไฟขนาดไมจ่นห้อยกวจ่า 1kva  
เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าจกัดซพพื้อเครพพื่องสสารองไฟ  ขนาดไมจ่นผู้อยกวจ่า 1 kva  จสานวน  1  เครพพื่อง 



ตททั้งไวห้

โดยมทคทุณลกักษณะพพพื้นฐานตามราคามาตรฐานกลางคอมพงิวเตอรห์และอทุปกรณห์ของกระทรวงฯ

ตททั้งไวห้
เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าจกัดซพพื้อเครพพื่องคอมพงิวเตอรห์แบบพกพา

รวม
รวม
ตททั้งไวห้

เพพพื่อทสาการสสารวจความพซงพอใจของผผผู้รกับบรงิการในการกสาหนดประโยชนห์ตอบแทนอพพื่น
เปป็นกรณทพงิเศษ สสาหรกับพนกักงจ่านเทศบาล ลผกจผู้างประจสาและพนกักงานจผู้างของเทศบาล

 - เครรืทั่องปรสทั้นเตอรสสอี จตานวน 1 เครรืทั่อง  
เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าจกัดซพพื้อเครพพื่องปรงิพื้นทห์เตอรห์สท  จสานวน  1  เครพพื่อง 

 - คอมพสวเตอรสแบบพกพา (โนต๊ตบอุต๊ค)  จตานวน 1 เครรืทั่อง

จสานวน 1 เครพพื่อง โดยมทคทุณลกักษณะพพพื้นฐานตามราคามาตรฐานกลางคอมพงิวเตอรห์

งบรายจจ่ายอรืทั่น (550000)
รายจจ่ายอรืทั่น (551000)
1. คจ่าจห้างเหมาหนจ่วยงานหรรือสถาบทนทอีทั่เปป็นกลาง



รายละเออียดงบประมาณรายจจ่ายทททั่วไป 1

เทศบาลตตาบลกงรถ
อตาเภอหห้วยแถลง  จทงหวทดนครราชสอีมา

แผนงานบรสหารงานทททั่วไป
6,897,468 บาท
5,086,968 บาท
2,624,640 บาท

695,520 บาท

120,000 บาท

120,000 บาท

198,720 บาท



1,490,400 บาท 2

2,462,328 บาท
1,746,328 บาท

40,000 บาท

126,000 บาท

450,000 บาท

100,000 บาท



1,579,000 บาท 3
164,000 บาท
20,000 บาท

10,000 บาท

20,000 บาท

84,000 บาท

30,000 บาท



800,000 บาท 4
120,000 บาท
120,000 บาท

30,000 บาท
        30,000 บาท

500,000 บาท
80,000 บาท

40,000 บาท

30,000 บาท 5



30,000 บาท

250,000 บาท

50,000 บาท

20,000 บาท

150,000 บาท



290,000 บาท
40,000 บาท

30,000 บาท 6

40,000 บาท

150,000 บาท

20,000 บาท

10,000 บาท

325,000 บาท
180,000 บาท

5,000 บาท



15,000 บาท

5,000 บาท

120,000 บาท 7

211,500 บาท
211,500 บาท
136,000 บาท
15,000 บาท
30,000 บาท
20,000 บาท
15,000 บาท
10,000 บาท
46,000 บาท

75,500 บาท
30,000 บาท

5,500 บาท



10,000 บาท 8

30,000 บาท

20,000 บาท
20,000 บาท
20,000 บาท



รายละเออียดงบประมาณรายจจ่ายทททั่วไป 

เทศบาลตตาบลกงรถ
อตาเภอหห้วยแถลง  จทงหวทดนครราชสอีมา

ประมาณการรายจจ่ายรวมทททั้งสสทั้น 520,000 บาท  จจ่ายจากรายไดห้จทดเกก็บเอง หมวดภาษอีจทดสรร 
และหมวดเงสนออุดหนอุนทททั่วไป  แยกเปป็น

แผนงานบรสหารงานทททั่วไป
งานวางแผนสถสตสและวสชาการ รวม

งบบอุคลากร รวม
รวม

จตานวน
เพพพื่อจจ่ายเปป็นเงงินเดพอนและเงงินปรกับปรทุงเงงินเดพอนพนกักงานเทศบาลตสาบลกงรถ 

จตานวน
เพพพื่อจจ่ายเปป็นเงงินเพงิพื่มตจ่างๆ สสาหรกับพนกักงานเทศบาลตสาบลกงรถ ไดผู้แกจ่ เงงินตอบแทนนอกเหนพอ
จากเงงินเดพอน เงงินเพงิพื่มการครองชทพชกัพื่วคราว เงงินตอบแทนพงิเศษสสาหรกับพนกักงานผผผู้ไดผู้รกับเงงินเดพอน

จตานวน
เพพพื่อจจ่ายเปป็นเงงินคจ่าจผู้างพนกักงานจผู้าง เทศบาลตสาบลกงรถ แยกเปป็น งานบรงิหารทกัพื่วไป 

จตานวน

งบดตาเนสนการ รวม
รวม
รวม

จตานวน
เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าใชผู้จจ่ายเกทพื่ยวกกับการดสาเนงินงานตามโครงการฯ เชจ่น 
คจ่าใชผู้จจ่ายเกทพื่ยวกกับการจกัดการฝฝึกอบรม ประชทุม สกัมมนา  คจ่าอาหาร  
คจ่าอาหารวจ่างและเครพพื่องดพพื่ม คจ่าเชจ่าททพื่พกัก คจ่าลงทะเบทยน 
คจ่าสมนาคทุณวงิทยากร คจ่าพาหนะและคจ่าใชผู้จจ่ายอพพื่นๆ  ททพื่จสาเปป็น

ประจตาปปีงบประมาณ พ.ศ.2559

หมวดเงสนเดรือน(ฝป่ายประจตา)(522000)
1. ประเภท เงสนเดรือนพนทกงานเทศบาล(220100)

จสานวน1อกัตรา งานวางแผนสถงิตงิและวงิชาการ  (สสานกักปลกัดเทศบาล)

2. ประเภท เงสนเพสทั่มตจ่างๆ ของพนทกงานเทศบาล (220200)

ถซงขกัพื้นสผงสทุดของอกันดกับ เงงินเพงิพื่มตามวทุฒงิ และเงงินอพพื่นๆ (สสานกักปลกัดเทศบาล)

3. ประเภท คจ่าจห้างพนทกงานจห้าง(220600)

งานวางแผนสถงิตงิและวงิชาการ  (สสานกักปลกัดเทศบาล)

4. ประเภท เงสนเพสทั่มตจ่างๆ ของพนทกงานจห้าง (220700)
เพพพื่อจจ่ายเปป็นเงงินเพงิพื่มการครองชทพชกัพื่วคราว,เงงินททพื่จจ่ายเพงิพื่มเปป็นคจ่าตอบแทนพงิเศษและเงงินเพงิพื่มอพพื่น ๆ
ใหผู้แกจ่พนกักงานจผู้างเทศบาลตสาบลกงรถ (สสานกักปลกัดเทศบาล)

หมวด คจ่าใชห้สอย(532000)
1. ประเภท รายจจ่ายเกอีทั่ยวเนรืทั่องกทบการปฏสบทตสราชการทอีทั่ไมจ่เขห้าลทกษณะรายจจ่ายหมวดอรืทั่นๆ

 - โครงการสนทบสนอุนการจทดทตาแผนพทฒนาตตาบล แผนสามปปี และประชาคมตตาบล

ปรากฏอยผจ่ในแผนพกัฒนาสามปปี (พ.ศ.2559-2561) หนผู้าททพื่ 59 ขผู้อ 12



รายละเออียดงบประมาณรายจจ่ายทททั่วไป 

เทศบาลตตาบลกงรถ
อตาเภอหห้วยแถลง  จทงหวทดนครราชสอีมา

แผนงานบรสหารงานทททั่วไป
520,000 บาท
490,000 บาท
490,000 บาท
290,000 บาท

10,000 บาท

180,000 บาท

10,000 บาท

30,000 บาท 3
30,000 บาท
30,000 บาท
30,000 บาท

  



รายละเออียดงบประมาณรายจจ่ายทททั่วไป 

เทศบาลตตาบลกงรถ
อตาเภอหห้วยแถลง  จทงหวทดนครราชสอีมา

ประมาณการรายจจ่ายรวมทททั้งสสทั้น 1,453,240 บาท  จจ่ายจากรายไดห้จทดเกก็บเอง หมวดภาษอีจทดสรร 
และหมวดเงสนออุดหนอุนทททั่วไป  แยกเปป็น

แผนงานบรสหารงานทททั่วไป
งานบรสหารงานคลทง รวม

งบบอุคลากร รวม
รวม

จตานวน
เพพพื่อจจ่ายเปป็นเงงินเดพอนและเงงินปรกับปรทุงเงงินเดพอนพนกักงานเทศบาลตสาบลกงรถ 

จตานวน
เพพพื่อจจ่ายเปป็นเงงินเพงิพื่มคจ่าครองชทพชกัพื่วคราว หรพอเงงินตอบแทนนอกเหนพอ
จากเงงินเดพอน เงงินตอบแทนพงิเศษสสาหรกับพนกักงานผผผู้ไดผู้รกับเงงินเดพอน
ถกังขกัพื้นสผงสทุดของอกันดกับ และเงงินปรกับเพงิพื่มตามวทุฒงิหรพอเงงินเพงิพื่มอพพื่นๆ 
ททพื่เขผู้าลกักษณะรายจจ่ายประเภทนทพื้

จตานวน
เพพพื่อจจ่ายเปป็นเงงินประจสาตสาแหนจ่งของพนกักงานเทศบาล  ตสาแหนจ่ง

จตานวน

จตานวน

จตานวน

จตานวน

ประจตาปปีงบประมาณ พ.ศ.2559

หมวดเงสนเดรือน(ฝป่ายประจตา)(522000)
1. ประเภท  เงสนเดรือนพนทกงานเทศบาล(220100)

จสานวน 3 อกัตรา พรผู้อมทกัพื้งเงงินปรกับปรทุงเงงินเดพอน งานบรงิหารงานคลกัง (กองคลกัง)

2. ประเภท เงสนเพสทั่มตจ่างๆ ของพนทกงานเทศบาล (220200)

3. ประเภท เงสนประจตาตตาแหนจ่ง(220300)

นกักบรงิหารงานคลกัง ระดกับ 6 จสานวน 1 อกัตรา 

4. ประเภท คจ่าจห้างลผกจห้างประจตา(220400)
เพพพื่อจจ่ายเปป็นเงงินคจ่าจผู้างและเงงินปรกับปรทุงคจ่าจผู้างลผกจผู้างประจสากองคลกัง จสานวน 1 อกัตรา

5. ประเภท เงสนเพสทั่มตจ่างๆ ของพนทกงานจห้าง (220500)
เพพพื่อจจ่ายเปป็นเงงินเพงิพื่มการครองชทพชกัพื่วคราว,เงงินททพื่จจ่ายเพงิพื่มเปป็นคจ่าตอบแทนพงิเศษและเงงินเพงิพื่มอพพื่น ๆ
ใหผู้แกจ่ลผกจผู้างประจสาเทศบาลตสาบลกงรถ จสานวน 1 อกัตรา (กองคลกัง)

6. ประเภท คจ่าจห้างพนทกงานจห้าง(220600)
เพพพื่อจจ่ายเปป็นเงงินคจ่าจผู้างพนกักงานจผู้าง เทศบาลตสาบลกงรถ งานบรงิหารงานคลกัง(กองคลกัง)

7. ประเภท เงสนเพสทั่มตจ่างๆ ของพนทกงานจห้าง (220700)
เพพพื่อจจ่ายเปป็นเงงินเพงิพื่มการครองชทพชกัพื่วคราว,เงงินททพื่จจ่ายเพงิพื่มเปป็นคจ่าตอบแทนพงิเศษและเงงินเพงิพื่มอพพื่น ๆ
ใหผู้แกจ่พนกักงานจผู้างเทศบาลตสาบลกงรถ (กองคลกัง)



งบดตาเนสนการ รวม
รวม

เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าตอบแทนเจผู้าหนผู้าททพื่อพพื่นหรพอบทุคคลภายนอกผผผู้ปฏงิบกัตงิราชการอกันเปป็นประโยชนห์
แกจ่องคห์กรปกครองสจ่วนทผู้องถงิพื่น หรพอคณะกรรมการททพื่แตจ่งตกัพื้งตามระเบทยบกฎหมายเกทพื่ยวกกับ
เทศบาลหรพอเงงินตอบแทนรางวกัลกรรมการสอบแขจ่งขกัน สอบคกัดเลพอกหรพอคกัดเลพอกขผู้าราชการ
เทศบาลตสาบลกงรถ เพพพื่อจจ่ายใหผู้แกจ่คณะกรรมการสอบแขจ่งขกัน สอบคกัดเลพอก หรพอคกัดเลพอก
ขผู้าราชการเทศบาลตสาบลกงรถ

จตานวน
เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าเชจ่าบผู้านใหผู้แกจ่พนกักงานเทศบาล ททพื่มทสงิทธงิเบงิกไดผู้ตามระเบทยบกระทรวงมหาดไทย

จตานวน
เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าชจ่วยเหลพอการศซกษาบทุตรของพนกักงานเทศบาลและลผกจผู้างประจสาททพื่มทสงิทธงิเบงิกไดผู้
ตามระเบทยบกระทรวงมหาดไทยวจ่าดผู้วยเงงินสวกัสดงิการเกทพื่ยวกกับการศซกษาของบทุตรพนกักงาน 

รวม
จตานวน
จตานวน

คจ่าซกักฟอก คจ่าตกักสงิพื่งปฏงิกผล คจ่าระวาง คจ่าโฆษณาและเผยแพรจ่ คจ่าธรรมเนทยมและคจ่าเบทพื้ยประกกัน
คจ่าใชผู้จจ่ายในการดสาเนงินคดททางศาล คจ่าจผู้างเหมาบรงิการ คจ่าตงิดตกัพื้งไฟฟป้า คจ่าตงิดตกัพื้งประปา 
คจ่าตงิดตกัพื้งโทรศกัพทห์ คจ่าประกกันภกัยยานพาหนะและขนสจ่ง คจ่าจผู้างเหมาแรงงาน ฯลฯ

จตานวน
จตานวน

เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าเบทพื้ยเลทพื้ยงเดงินทาง คจ่าพาหนะ คจ่าเชจ่าททพื่พกัก คจ่าทางดจ่วนตจ่างๆ ฯลฯ 
สสาหรกับคณะผผผู้บรงิหารเทศบาล สมาชงิกสภาเทศบาล พนกักงานเทศบาล ลผกจผู้างประจสา 
พนกักงานจผู้างและผผผู้ททพื่เดงินทางไปราชการททพื่มงิไดผู้เปป็นเจผู้าหนผู้าททพื่ทผู้องถงิพื่นททพื่ไดผู้รกับคสาสกัพื่งใหผู้เดงินทาง
ไปราชการและมทสงิทธงิเบงิกจจ่ายไดผู้ตามระเบทยบฯ

จตานวน
เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าธรรมเนทยมและคจ่าลงทะเบทยนในการฝฝึกอบรมสกัมมนา ของพนกักงานเทศบาล
ของกองคลกัง 

หมวด คจ่าตอบแทน(531000)
1. ประเภท คจ่าตอบแทนผผห้ปฏสบทตสราชการอทนเปป็นประโยชนสแกจ่ทห้องถสทั่น(310100)    จสานวน

2. ประเภท คจ่าเชจ่าบห้าน(310400)

วจ่าดผู้วยคจ่าเชจ่าบผู้านของขผู้าราชการสจ่วนทผู้องถงิพื่น พ.ศ.2548 แกผู้ไขเพงิพื่มเตงิมถซง(ฉบกับททพื่ 2)พ.ศ.2551 

3. ประเภท เงสนชจ่วยเหลรือการศรึกษาบอุตร(310500)

สจ่วนทผู้องถงิพื่น พ.ศ.2541 และแกผู้ไขเพงิพื่มเตงิมถซง(ฉบกับททพื่ 3) พ.ศ.2549

หมวด คจ่าใชห้สอย(532000)
1. ประเภท รายจจ่ายเพรืทั่อใหห้ไดห้มาซรึทั่งบรสการ(320100)

 - เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าใชผู้จจ่ายเพพพื่อใหผู้ไดผู้มาซซพื่งบรงิการตจ่างๆ ไดผู้แกจ่ คจ่าเยน็บหนกังสพอหรพอเขผู้าปกหนกังสพอ 

2. ประเภท รายจจ่ายเกอีทั่ยวเนรืทั่องกทบการปฏสบทตสราชการทอีทั่ไมจ่เขห้าลทกษณะรายจจ่ายหมวดอรืทั่นๆ
 - คจ่าใชห้จจ่ายในการเดสนทางไปราชการ

 - คจ่าธรรมเนอียมและคจ่าลงทะเบอียนตจ่างๆ



จตานวน
เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าใชผู้จจ่ายเกทพื่ยวกกับโครงการ  เชจ่น  คจ่าตอบแทนเจผู้าหนผู้าททพื่
จกัดเกน็บขผู้อมผล คจ่ารกับรอง คจ่าวกัสดทุอทุปกรณห์ คจ่าจผู้างเหมาบรงิการ 
และคจ่าใชผู้จจ่ายอพพื่นๆ ททพื่เกทพื่ยวขผู้องในการปรกับปรทุงขผู้อมผลระบบแผนททพื่ภาษท 

รวม
จตานวน

เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าวกัสดทุอทุปกรณห์ เครพพื่องเขทยน แบบพงิมพห์ ใชผู้ในสสานกักงาน เชจ่น กระดาษ หมซก 
ปากกา ดงินสอ กรรไกร ยางลบ ฯลฯ

จตานวน
เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าจกัดซพพื้อวกัสดทุคอมพงิวเตอรห์ เชจ่น แผจ่นดงิสกห์ โปรแกรมและอพพื่นๆ
เกทพื่ยวกกับคอมพงิวเตอรห์ตลอดจนวกัสดทุ เครพพื่องมพอ เครพพื่องใชผู้ในการบสารทุงรกักษา
หรพอซจ่อมแซมวกัสดทุตจ่างๆและอพพื่นๆ ทดแทนททพื่ชสารทุด

 - โครงการปรทบปรอุงการจทดทตาแผนทอีทั่ภาษอีและทะเบอียนทรทพยสสสนและภผมสศาสตรส

ปรากฏอยผจ่ในแผนพกัฒนาสามปปี (พ.ศ.2559-2561) หนผู้าททพื่ 119 ขผู้อ 2

หมวด คจ่าวทสดอุ(533000)
1. ประเภท วทสดอุสตานทกงาน(330100)

2. ประเภท วทสดอุคอมพสวเตอรส (331400)



รายละเออียดงบประมาณรายจจ่ายทททั่วไป 

เทศบาลตตาบลกงรถ
อตาเภอหห้วยแถลง  จทงหวทดนครราชสอีมา

แผนงานบรสหารงานทททั่วไป
1,453,240 บาท
1,086,240 บาท
1,086,240 บาท

732,240 บาท

10,000 บาท

42,000 บาท

160,000 บาท

10,000 บาท

120,000 บาท

12,000 บาท



367,000 บาท
107,000 บาท
10,000 บาท

72,000 บาท

25,000 บาท

210,000 บาท
80,000 บาท
80,000 บาท

130,000 บาท
20,000 บาท

50,000 บาท



60,000 บาท

50,000 บาท
30,000 บาท

20,000 บาท



รายละเออียดงบประมาณรายจจ่ายทททั่วไป 

เทศบาลตตาบลกงรถ
อตาเภอหห้วยแถลง  จทงหวทดนครราชสอีมา

ประมาณการรายจจ่ายรวมทททั้งสสทั้น 150,000 บาท  จจ่ายจากรายไดห้จทดเกก็บเอง หมวดภาษอีจทดสรร 
และหมวดเงสนออุดหนอุนทททั่วไป  แยกเปป็น

แผนงานการรทกษาความสงบภายใน
งานปฟ้องกทนภทยฝป่ายพลเรรือนและระงทบอทคคอีภทย รวม

งบดตาเนสนการ รวม
รวม

จตานวน
จตานวน

สถานททพื่ ดกังนทพื้

จตานวน
เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าใชผู้จจ่ายในการดสาเนงินโครงการฯ เชจ่น คจ่ารกับรอง คจ่าวกัสดทุ 
อทุปกรณห์ตจ่างๆ ในการตกัพื้งจทุดตรวจบรงิการประชาชนในนชจ่วงเทศกาลปปีใหมจ่ 
และคจ่าใชผู้จจ่ายอพพื่นๆ ททพื่เกทพื่ยวขผู้องกกับการดสาเนงินงานตามโครงการฯ ททพื่จสาเปป็น ฯลฯ   

จตานวน
เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าใชผู้จจ่ายในการดสาเนงินโครงการฯ เชจ่น คจ่ารกับรอง คจ่าวกัสดทุ 
อทุปกรณห์ตจ่างๆ ในการตกัพื้งจทุดตรวจบรงิการประชาชนในนชจ่วงเทศกาลสงกรานตห์
และคจ่าใชผู้จจ่ายอพพื่นๆ ททพื่เกทพื่ยวขผู้องกกับการดสาเนงินงานตามโครงการฯ ททพื่จสาเปป็น    

จตานวน
เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าจกัดซพพื้อจกัดหาครพพื่องใชผู้ในการดกับเพลงิงเทศบาลตสาบลกงรถ

ประจตาปปีงบประมาณ พ.ศ.2559

หมวด คจ่าใชห้สอย(532000)
1. ประเภท รายจจ่ายเพรืทั่อใหห้ไดห้มาซรึทั่งบรสการ(320100)

 - โครงการฝฝึกอบรม (จทดตททั้ง/ทบทวน)และททศนศรึกษาดผงาน อปพร.
เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าใชผู้จจ่ายในการฝฝึกอบรม อปพร. และศซกษาดผงานนอก

          - คจ่าวกัสดทุ อปทุกรณห์ตจ่างๆ ในการดสาเนงินงานและสสาหรกับพงิธทการ
          - คจ่าพาหนะประเภทตจ่างๆ สสาหรกับการเดงินทางไปฝฝึกอบรมและศซกษาดผงาน
          - คจ่าตอบแทนวงิทยากรหรพอผผผู้ททพื่เกทพื่ยวขผู้องในการดสาเนงินงาน
          - คจ่าใชผู้จจ่ายอพพื่น ททพื่เกทพื่ยวขผู้องกกับการฝฝึกอบรมทบทวน อปพร.และศซกษาดผงาน
ปรากฏอยผจ่ในแผนพกัฒนาสามปปี (พ.ศ.2559-2561) หนผู้าททพื่ 56 ขผู้อ 5

 - โครงการปฟ้องกทนและลดออุบทตสเหตอุทางถนนในชจ่วงเทศกาลปปีใหมจ่        

ปรากฏอยผจ่ในแผนพกัฒนาสามปปี (พ.ศ.2559-2561) หนผู้าททพื่ 55 ขผู้อ 2

 - โครงการปฟ้องกทนและลดออุบทตสเหตอุทางถนนในชจ่วงเทศกาลสงกรานตส     

ปรากฏอยผจ่ในแผนพกัฒนาสามปปี (พ.ศ.2559-2561) หนผู้าททพื่ 55 ขผู้อ 2

 - โครงการจทดซรืทั้อ/จทดหาเครรืทั่องใชห้ในการดทบเพลสง เทศบาลตตาบลกงรถ

ปรากฏอยผจ่ในแผนพกัฒนาสามปปี (พ.ศ.2559-2561) หนผู้าททพื่ 69 ขผู้อ 2



รายละเออียดงบประมาณรายจจ่ายทททั่วไป 

เทศบาลตตาบลกงรถ
อตาเภอหห้วยแถลง  จทงหวทดนครราชสอีมา

แผนงานการรทกษาความสงบภายใน
150,000 บาท

150,000 บาท 3
150,000 บาท
150,000 บาท
30,000 บาท

35,000 บาท

35,000 บาท

50,000 บาท



รายละเออียดงบประมาณรายจจ่ายทททั่วไป 

เทศบาลตตาบลกงรถ
อตาเภอหห้วยแถลง  จทงหวทดนครราชสอีมา

ประมาณการรายจจ่ายรวมทททั้งสสทั้น 150,000 บาท  จจ่ายจากรายไดห้จทดเกก็บเอง หมวดภาษอีจทดสรร 
และหมวดเงสนออุดหนอุนทททั่วไป  แยกเปป็น

แผนงานสทงคมสงเคราะหส
งานสวทสดสการสทงคมและสทงคมสงเคราะหส รวม

งบดตาเนสนการ รวม
รวม
รวม

จตานวน
เพพพื่อเปป็นคจ่าใชผู้จจ่ายศซกษาดผงานเพพพื่อพกัฒนาดผู้านคทุณธรรม จรงิยธรรม ของผผผู้สผงอายทุ

คจ่าสถานททพื่และและคจ่าใชผู้จจ่ายอพพื่นททพื่จสาเปป็นในโครงการ ฯลฯ

จตานวน
เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าใชผู้จจ่ายในฝฝึกอาชทพใหผู้กกับผผผู้พงิการในตสาบลกงรถ
เชจ่น คจ่าวงิทยากร คจ่าอาหาร เครพพื่องดพพื่ม  คจ่าวกัสดทุ อทุปกรณห์ คจ่าสถานททพื่และ
คจ่าใชผู้จจ่ายอพพื่นๆททพื่จสาเปป็น ฯลฯ ในพพพื้นททพื่เขตเทศบาลตสาบลกงรถ

จตานวน
เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าใชผู้จจ่ายในการจกัดอบรมสจ่งเสรงิมอาชทพกลทุจ่มแมจ่บผู้านตสาบลกงรถ 
เชจ่น คจ่าวงิทยากร คจ่าอาหาร เครพพื่องดพพื่ม  คจ่าวกัสดทุ อทุปกรณห์ คจ่าสถานททพื่และ
คจ่าใชผู้จจ่ายอพพื่นๆททพื่จสาเปป็น ฯลฯ โดยถพอปฏงิบกัตงิตามหนกังสพอกรมสจ่งเสรงิม

ประจตาปปีงบประมาณ พ.ศ.2559

หมวด คจ่าใชห้สอย(532000)
1. ประเภท รายจจ่ายเกอีทั่ยวเนรืทั่องกทบการปฏสบทตสราชการทอีทั่ไมจ่เขห้าลทกษณะรายจจ่ายหมวดอรืทั่นๆ

 - โครงการศรึกษาดผงานเพรืทั่อเสรสมสรห้างคอุณภาพของผผห้สผงอายอุในเขต ทต.กงรถ 

ในเขต ทต.กงรถ เชจ่น คจ่าวงิทยากร คจ่าอาหาร เครพพื่องดพพื่ม  คจ่าวกัสดทุ อทุปกรณห์ 

ปรากฏอยผจ่ในแผนพกัฒนาสามปปี (พ.ศ.2559-2561) หนผู้าททพื่ 62 ขผู้อ 4

 - โครงการฝฝึกอาชอีพใหห้กทบผผห้พสการในตตาบลกงรถ

ปรากฏอยผจ่ในแผนพกัฒนาสามปปี (พ.ศ.2559-2561) หนผู้าททพื่ 54 ขผู้อ 15

 - โครงการอบรม สจ่งเสรสมอาชอีพกลอุจ่มแมจ่บห้านตตาบลกงรถ

การปกครองสจ่วนทผู้องถงิพื่น ดจ่วนททพื่สทุด ททพื่ นม 0891.4/ว1659  ลงวกันททพื่ 24 สงิงหาคม 2553 
ปรากฏอยผจ่ในแผนพกัฒนาสามปปี (พ.ศ.2559-2561) หนผู้าททพื่ 54 ขผู้อ 14



รายละเออียดงบประมาณรายจจ่ายทททั่วไป 

เทศบาลตตาบลกงรถ
อตาเภอหห้วยแถลง  จทงหวทดนครราชสอีมา

แผนงานสทงคมสงเคราะหส
150,000 บาท
150,000 บาท
150,000 บาท
150,000 บาท
100,000 บาท

20,000 บาท

30,000 บาท



รายละเออียดงบประมาณรายจจ่ายทททั่วไป 

เทศบาลตตาบลกงรถ
อตาเภอหห้วยแถลง  จทงหวทดนครราชสอีมา

ประมาณการรายจจ่ายรวมทททั้งสสทั้น 1,160,000 บาท  จจ่ายจากรายไดห้จทดเกก็บเอง หมวดภาษอีจทดสรร 
และหมวดเงสนออุดหนอุนทททั่วไป  แยกเปป็น

แผนงานเคหะและชอุมชน
งานบรสหารทททั่วไปเกอีทั่ยวกทบเคหะและชอุมชน รวม

งบบอุคลากร รวม
รวม

จตานวน

แยกเปป็นงานบรงิหารทกัพื่วไปเกทพื่ยวกกับเคหะและชทุมชน งานไฟฟป้าถนน กองชจ่าง เทศบาลตสาบลกงรถ

จตานวน
เพพพื่อจจ่ายเปป็นเงงินเพงิพื่มตจ่างๆ สสาหรกับพนกักงานเทศบาลตสาบลกงรถ ไดผู้แกจ่ เงงินตอบแทนนอกเหนพอ
จากเงงินเดพอน เงงินเพงิพื่มการครองชทพชกัพื่วคราว เงงินตอบแทนพงิเศษสสาหรกับพนกักงานผผผู้ไดผู้รกับเงงินเดพอน

จตานวน
เพพพื่อจจ่ายเปป็นเงงินประจสาตสาแหนจ่งสสาหรกับนกักบรงิหารงานชจ่างและคจ่าตอบแทนพงิเศษของพนกักงาน
ททพื่ควรไดผู้รกับตามระเบทยบฯ กสาหนด

งบดตาเนสนการ รวม
รวม

เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าตอบแทนเจผู้าหนผู้าททพื่อพพื่นหรพอบทุคคลภายนอกผผผู้ปฏงิบกัตงิราชการอกันเปป็นประโยชนห์
แกจ่องคห์กรปกครองสจ่วนทผู้องถงิพื่น หรพอคณะกรรมการททพื่แตจ่งตกัพื้งตามระเบทยบกฎหมายเกทพื่ยวกกับ
เทศบาลหรพอเงงินตอบแทนรางวกัลกรรมการสอบแขจ่งขกัน สอบคกัดเลพอกหรพอคกัดเลพอกขผู้าราชการ
เทศบาลตสาบลกงรถ เพพพื่อจจ่ายใหผู้แกจ่คณะกรรมการสอบแขจ่งขกัน สอบคกัดเลพอก หรพอคกัดเลพอก
ขผู้าราชการเทศบาลตสาบลกงรถ

จตานวน
เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าเชจ่าบผู้านใหผู้แกจ่พนกักงานเทศบาล ททพื่มทสงิทธงิเบงิกไดผู้ตามระเบทยบกระทรวงมหาดไทย

ประจตาปปีงบประมาณ พ.ศ.2559

หมวดเงสนเดรือน(ฝป่ายประจตา)(522000)
1. ประเภท เงสนเดรือนพนทกงานเทศบาล(220100)

เพพพื่อจจ่ายเปป็นเงงินเดพอนและเงงินปรกับปรทุงเงงินเดพอนพนกักงานเทศบาลตสาบลกงรถ จสานวน3อกัตรา

2. ประเภท เงสนเพสทั่มตจ่างๆ ของพนทกงานเทศบาล (220200)

ถซงขกัพื้นสผงสทุดของอกันดกับ เงงินเพงิพื่มตามวทุฒงิ และเงงินอพพื่นๆ (กองชจ่าง)

3. ประเภท เงสนประจตาตตาแหนจ่ง(220300)

หมวด คจ่าตอบแทน(531000)
1. ประเภท คจ่าตอบแทนผผห้ปฏสบทตสราชการอทนเปป็นประโยชนสแกจ่ทห้องถสทั่น(310100)    จสานวน

2. ประเภท คจ่าเชจ่าบห้าน(310400)

วจ่าดผู้วยคจ่าเชจ่าบผู้านของขผู้าราชการสจ่วนทผู้องถงิพื่น พ.ศ.2548 แกผู้ไขเพงิพื่มเตงิมถซง(ฉบกับททพื่ 2)พ.ศ.2551 



จตานวน
เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าชจ่วยเหลพอการศซกษาบทุตรของพนกักงานเทศบาลและลผกจผู้างประจสาททพื่มทสงิทธงิเบงิกไดผู้
ตามระเบทยบกระทรวงมหาดไทยวจ่าดผู้วยเงงินสวกัสดงิการเกทพื่ยวกกับการศซกษาของบทุตรพนกักงาน 

รวม
จตานวน
จตานวน

คจ่าซกักฟอก คจ่าตกักสงิพื่งปฏงิกผล คจ่าระวาง คจ่าโฆษณาและเผยแพรจ่ คจ่าธรรมเนทยมและคจ่าเบทพื้ยประกกัน
คจ่าใชผู้จจ่ายในการดสาเนงินคดททางศาล คจ่าจผู้างเหมาบรงิการ คจ่าตงิดตกัพื้งไฟฟป้า คจ่าตงิดตกัพื้งประปา 
คจ่าตงิดตกัพื้งโทรศกัพทห์ คจ่าประกกันภกัยยานพาหนะและขนสจ่ง คจ่าจผู้างเหมาแรงงาน ฯลฯ

รวม
จตานวน

เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าธรรมเนทยมและคจ่าลงทะเบทยนในการฝฝึกอบรมสกัมมนาตจ่างๆ ของพนกักงาน
เทศบาลของกองชจ่าง

จตานวน
เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าเบทพื้ยเลทพื้ยงเดงินทาง คจ่าพาหนะ คจ่าเชจ่าททพื่พกัก คจ่าผจ่านทางดจ่วนพงิเศษ ฯลฯ สสาหรกับ
คณะผผผู้บรงิหารเทศบาล สมาชงิกสภาเทศบาล พนกักงานเทศบาล ลผกจผู้างประจสา และพนกักงานจผู้าง
และผผผู้ททพื่เดงินทางไปราชการททพื่มงิไดผู้เปป็นเจผู้าหนผู้าททพื่ทผู้องถงิพื่นททพื่ไดผู้รกับคสาสกัพื่งใหผู้เดงินทางไปราชการ
และมทสงิทธงิเบงิกจจ่ายไดผู้ตามระเบทยบฯ

จตานวน

เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าซจ่อมแซมทรกัพยห์สงิน บสารทุงรกักษา ครทุภกัณฑห์สสานกักงานหรพอปรกับปรทุงทรกัพยห์สงิน
ประเภทททพื่ดงินและสงิพื่งกจ่อสรผู้างตจ่างๆ ททพื่อยผจ่ในความรกับผงิดชอบโดยการจผู้างเหมา ใชผู้แรงงาน ฯลฯ
เชจ่น เกรดปรกับแตจ่งผงิวจราจร ททพื่ชสารทุดเสทยหายในพพพื้นททพื่เทศบาลตสาบลกงรถ

รวม
จตานวน

เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าวกัสดทุอทุปกรณห์ เครพพื่องเขทยน แบบพงิมพห์ ใชผู้ในสสานกักงาน เชจ่น กระดาษ หมซก 
ปากกา ดงินสอ กรรไกร ยางลบ ฯลฯ

3. ประเภท เงสนชจ่วยเหลรือการศรึกษาบอุตร(310500)

สจ่วนทผู้องถงิพื่น พ.ศ.2541 และแกผู้ไขเพงิพื่มเตงิมถซง(ฉบกับททพื่ 3) พ.ศ.2549

หมวด คจ่าใชห้สอย(532000)
1. ประเภท รายจจ่ายเพรืทั่อใหห้ไดห้มาซรึทั่งบรสการ(320100)

 - เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าใชผู้จจ่ายเพพพื่อใหผู้ไดผู้มาซซพื่งบรงิการตจ่างๆ ไดผู้แกจ่ คจ่าเยน็บหนกังสพอหรพอเขผู้าปกหนกังสพอ 

2. ประเภท รายจจ่ายเกอีทั่ยวเนรืทั่องกทบการปฏสบทตสราชการทอีทั่ไมจ่เขห้าลทกษณะรายจจ่ายหมวดอรืทั่นๆ
 - คจ่าธรรมเนอียมและคจ่าลงทะเบอียนตจ่างๆ

 - คจ่าใชห้จจ่ายในการเดสนทางไปราชการ

3. ประเภท คจ่าบตารอุงรทกษาและซจ่อมแซม(รายจจ่ายเพรืทั่อซจ่อมแซมบตารอุงรทกษาเพรืทั่อใหห้สามารถ
              ใชห้งานไดห้ตามปกตส  (320400)

หมวด คจ่าวทสดอุ(533000)
1. ประเภท วทสดอุสตานทกงาน(330100)



จตานวน
เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าวกัสดทุกจ่อสรผู้าง ในการซจ่อมแซมโครงสรผู้างพพพื้นฐานสาธารณะและสงิพื่งกจ่อสรผู้างอพพื่นๆ
ในภารกงิจของเทศบาล เชจ่น หงินคลทุก องิฐ หงิน ปผน ทราย เหลน็ก ทจ่อระบายนสพื้า สกังสะสท ฯลฯ

จตานวน
เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าจกัดซพพื้อวกัสดทุคอมพงิวเตอรห์ เชจ่น แผจ่นดงิสกห์ โปรแกรมและอพพื่นๆเกทพื่ยวกกับ
คอมพงิวเตอรห์ตลอดจนวกัสดทุ เครพพื่องมพอ เครพพื่องใชผู้ในการบสารทุงรกักษาหรพอซจ่อมแซม
วกัสดทุตจ่างๆและอพพื่นๆ ทดแทนททพื่ชสารทุด ฯลฯ

2. ประเภท วทสดอุกจ่อสรห้าง(330600)

3. ประเภท วทสดอุคอมพสวเตอรส (331400)



รายละเออียดงบประมาณรายจจ่ายทททั่วไป 

เทศบาลตตาบลกงรถ
อตาเภอหห้วยแถลง  จทงหวทดนครราชสอีมา

แผนงานเคหะและชอุมชน
1,160,000 บาท

733,000 บาท
733,000 บาท
681,000 บาท

10,000 บาท

42,000 บาท

427,000 บาท
97,000 บาท
10,000 บาท

72,000 บาท



15,000 บาท

110,000 บาท
10,000 บาท
10,000 บาท

50,000 บาท
40,000 บาท

10,000 บาท

50,000 บาท

220,000 บาท
10,000 บาท



200,000 บาท

10,000 บาท



รายละเออียดงบประมาณรายจจ่ายทททั่วไป 

เทศบาลตตาบลกงรถ
อตาเภอหห้วยแถลง  จทงหวทดนครราชสอีมา

ประมาณการรายจจ่ายรวมทททั้งสสทั้น 2,787,000 บาท  จจ่ายจากรายไดห้จทดเกก็บเอง หมวดภาษอีจทดสรร 
และหมวดเงสนออุดหนอุนทททั่วไป  แยกเปป็น

แผนงานเคหะและชอุมชน
งานไฟฟฟ้า ถนน รวม 2,787,000 บาท

งบดตาเนสนการ รวม 30,000 บาท
รวม 30,000 บาท

จตานวน 30,000 บาท
เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าวกัสดทุไฟฟป้าและวงิทยทุ เชจ่นสายไฟฟป้า หลอดไฟฟป้า ปลกัลั๊กไฟ สายขยายเสทยง
และอพพื่นๆ ฯลฯ

งบลงทอุน รวม 2,757,000 บาท
รวม 2,757,000 บาท
รวม 2,457,000 บาท

จตานวน           225,000 บาท

จทุดเรงิพื่มตผู้นโครงการฯ จากถนนคอนกรทตเดงิม จทุดสงิพื้นสทุดโครงการฯบผู้านนางลสาพซง แกผู้วพะเนาวห์

จตานวน           250,000 บาท

จทุดเรงิพื่มตผู้นโครงการฯ จากบผู้านนางอรงิยา วงิเศษดท  จทุดสงิพื้นสทุดโครงการฯบผู้านบผู้านนายทองออน โพธงิธิ์เกตทุ

จตานวน           250,000 บาท

จทุดเรงิพื่มตผู้นโครงการฯ จากททพื่นานายธวกัชชกัย บทุญคสา  จทุดสงิพื้นสทุดโครงการฯคผณทรกัพยห์รทสอรห์ท

ประจตาปปีงบประมาณ พ.ศ.2559

หมวด คจ่าวทสดอุ(533000)
1. ประเภท วทสดอุไฟฟฟ้าและวสทยอุ(330200)

หมวดคจ่าทอีทั่ดสนและสสทั่งกจ่อสรห้าง(542000)
1. ประเภท คจ่ากจ่อสรห้างสสทั่งสาธารณผปโภค(420900)

  - คจ่ากจ่อสรห้างสสทั่งสาธารณผปโภค
1.1 โครงการกจ่อสรห้างถนน คสล. สายจากบห้านนายเขอียว-บห้านนางลตาพรึง
บห้านซจ่าเลรือด หมผจ่ทอีทั่ 3 ต.กงรถ อ.หห้วยแถลง จ.นครราชสอีมา
เพพพื่อกจ่อสรผู้างถนน คสล. กวผู้าง 4.00 เมตร ยาว 111.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ไหลจ่ทางหงินคลทุกกวผู้างเฉลทพื่ย 0.20 เมตร หรพอพพพื้นททพื่คอนกรทตไมจ่นผู้อยกวจ่า 444 ตารางเมตร
พรผู้อมวางทจ่อ คสล.ขนาด 0.30 เมตร จสานวน 6 ทจ่อน ปป้ายโครงการ 1 ปป้าย

(รายละเอทยดตามแบบททพื่เทศบาลกสาหนด แบบเลขททพื่ ท.กร.1/2558)
ปรากฏอยผจ่ในแผนพกัฒนาสามปปี (พ.ศ.2559-2561) หนผู้าททพื่ 33 ขผู้อ17

1.2 โครงการกจ่อสรห้าง ถนน คสล. สายจากบห้านนางอรสยา วสเศษดอี - 
บห้านนายทองออน โพธสธิ์เกตอุ บห้านหนองซตา หมผจ่ทอีทั่ 8 ต.กงรถ อ.หห้วยแถลง จ.นครราชสอีมา
เพพพื่อกจ่อสรผู้างถนน คสล. กวผู้าง  5.00  เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา  0.15  เมตร
ไหลจ่ทางหงินคลทุกกวผู้างเฉลทพื่ย 0.30 เมตร หรพอพพพื้นททพื่คอนกรทตไมจ่นผู้อยกวจ่า 500.00 ตารางเมตร
ปป้ายโครงการ 1 ปป้าย

(รายละเอทยดตามแบบททพื่เทศบาลกสาหนด แบบเลขททพื่ ท.กร.2/2558)
ปรากฏอยผจ่ในแผนพกัฒนาสามปปี (พ.ศ.2559-2561) หนผู้าททพื่ 38 ขผู้อ37
1.3 โครงการกจ่อสรห้างถนน คสล.สายจากบห้านนางลตาพอง แยห้มกระโทก -
ถนนสาย 226 บห้านสอีทั่แยก หมผจ่ทอีทั่ 6   ต.กงรถ อ.หห้วยแถลง จ.นครราชสอีมา
เพพพื่อกจ่อสรผู้างถนน คสล. กวผู้าง  5.00  เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา  0.15  เมตร
ไหลจ่ทางหงินคลทุกกวผู้างเฉลทพื่ย 0.30 เมตร หรพอพพพื้นททพื่คอนกรทตไมจ่นผู้อยกวจ่า 500.00 ตารางเมตร
ปป้ายโครงการ 1 ปป้าย



จตานวน           250,000 บาท

จทุดเรงิพื่มตผู้นโครงการฯ จากถนนคอนกรทตเดงิม  จทุดสงิพื้นสทุดโครงการฯ บผู้านนายมานงิตยห์ ภมรพพช

จตานวน           500,000 บาท

จทุดเรงิพื่มตผู้นโครงการฯ จากหนผู้าโรงเรทยนบผู้านกงรถ จทุดสงิพื้นสทุดโครงการฯ บผู้านนางบกัว สมใส

จตานวน           150,000 บาท

จตานวน           100,000 บาท

จตานวน           232,000 บาท

(รายละเอทยดตามแบบททพื่เทศบาลกสาหนด แบบเลขททพื่ ท.กร.3/2558)
ปรากฏอยผจ่ในแผนพกัฒนาสามปปี (พ.ศ.2559-2561) หนผู้าททพื่ 37 ขผู้อ32

1.4 โครงการกจ่อสรห้างถนน คสล. สายจากบห้านหสนโคน(สอุด คสล.เกจ่า) -
หนห้าวทดบห้านหนองบทวรอง บห้านหนองบทวรอง หมผจ่ทอีทั่ 4  ต.กงรถ อ.หห้วยแถลง จ.นครราชสอีมา
เพพพื่อกจ่อสรผู้างถนน คสล. กวผู้าง  5.00  เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา  0.15  เมตร
ไหลจ่ทางหงินคลทุกกวผู้างเฉลทพื่ย 0.30 เมตร หรพอพพพื้นททพื่คอนกรทตไมจ่นผู้อยกวจ่า 500.00 ตารางเมตร
ปป้ายโครงการ 1 ปป้าย

(รายละเอทยดตามแบบททพื่เทศบาลกสาหนด แบบเลขททพื่ ท.กร.4/2558)
ปรากฏอยผจ่ในแผนพกัฒนาสามปปี (พ.ศ.2559-2561) หนผู้าททพื่ 34 ขผู้อ23 

1.5 โครงการกจ่อสรห้างถนน คสล. สายจากสามแยกโรงเรอียนกงรถราษฎสสามทคคอี -
สอีทั่แยกศาลาประชาคม บห้านกงรถ หมผจ่ทอีทั่ 1  ต.กงรถ อ.หห้วยแถลง จ.นครราชสอีมา
เพพพื่อกจ่อสรผู้างถนนหงินคลทุก กวผู้าง 5.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ไหลจ่ทางหงินคลทุกกวผู้างเฉลทพื่ย 0.50 เมตร หรพอพพพื้นททพื่คอนกรทตไมจ่นผู้อยกวจ่า 500.00 ตารางเมตร
ปป้ายโครงการ 1 ปป้าย

(รายละเอทยดตามแบบททพื่เทศบาลกสาหนด แบบเลขททพื่ ท.กร.5/2558)
ปรากฏอยผจ่ในแผนพกัฒนาสามปปี (พ.ศ.2559-2561) หนผู้าททพื่ 29  ขผู้อ1

1.6 โครงการวางทจ่อระบายนตทั้า (พรห้อมบจ่อพทก )ขยายไหลจ่ทาง70ซม.
สายจากบห้าน น.ส.โมง โผงาม - บห้านน.ส.สอุนทร บอุราคร บห้านโคกแค หมผจ่ทอีทั่7
ต.กงรถ อ.หห้วยแถลง จ.นครราชสอีมา
เพพพื่อวางทจ่อระบายนสพื้า พรผู้อมบจ่อพกัก คสล. ขนาด 0.40 เมตร จสานวน 83 ทจ่อน
บจ่อพกักนสพื้าพรผู้อมฝาปฟิด จสานวน 14 บจ่อ ขยายไหลจ่ทาง คสล.กวผู้าง 0.70 เมตร ยาว 90.00 เมตร
หรพอพพพื้นททพื่คอนกรทตไมจ่นผู้อยกวจ่า 63.00 ตารางเมตร ปป้ายโครงการฯ 1 ปป้าย
(รายละเอทยดตามแบบททพื่เทศบาลกสาหนด แบบเลขททพื่ ท.กร.6/2558)
ปรากฏอยผจ่ในแผนพกัฒนาสามปปี (พ.ศ.2559-2561) หนผู้าททพื่ 26  ขผู้อ7

1.7 โครงการกจ่อสรห้างถนน คสล. สายจากบห้านนายหมททั่น สมรจ่าง - บห้าน
นายมทน สอุขสมทย บห้านโคกแค หมผจ่ทอีทั่ 7 ต.กงรถ อ.หห้วยแถลง จ.นครราชสอีมา
เพพพื่อกจ่อสรผู้างถนน คสล. กวผู้าง  6.00  เมตร ยาว 34.00 เมตร หนา  0.15  เมตร
หรพอพพพื้นททพื่คอนกรทตไมจ่นผู้อยกวจ่า 204.00 ตารางเมตร
(รายละเอทยดตามแบบททพื่เทศบาลกสาหนด แบบเลขททพื่ ท.กร.7/2558)
ปรากฏอยผจ่ในแผนพกัฒนาสามปปี (พ.ศ.2559-2561) หนผู้าททพื่ 37 ขผู้อ33

1.8 โครงการกจ่อสรห้างถนน คสล. สายจากบห้านบห้านนางเหวา จสตรดอี - 
บห้านนางไปลจ่ หาญกลห้า หมผจ่ทอีทั่ 9 ต.กงรถ อ.หห้วยแถลง จ.นครราชสอีมา
เพพพื่อกจ่อสรผู้างถนน คสล. กวผู้าง 4.00 เมตร ยาว 112.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ไหลจ่ทางหงินคลทุกกวผู้างเฉลทพื่ย 0.50 เมตร หรพอพพพื้นททพื่คอนกรทตไมจ่นผู้อยกวจ่า 448.00 ตารางเมตร
พรผู้อมวางทจ่อ คสล.ขนาด 0.40 เมตร จสานวน 6 ทจ่อน ปป้ายโครงการฯ 1 ปป้าย



จตานวน           250,000 บาท
บห้านนางเหวา จสตรดอี  

จตานวน           250,000 บาท

                คจ่าทอีทั่ดสนและสสทั่งกจ่อสรห้าง รวม จตานวน 2,757,000 บาท

จตานวน 300,000 บาท

คจ่าบตารอุงรทกษาหรรือซจ่อมแซมทอีทั่ดสนและสสทั่งกจ่อสรห้าง
เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าบสารทุงรกักษาหรพอซจ่อมแซมททพื่ดงินและสงิพื่งกจ่อสรผู้างหรพอเปป็นคจ่า
บสารทุงรกักษาหรพอซจ่อมแซมหรพอปรกับปรทุงทรกัพยห์สงินอพพื่นหรพอครทุภกัณฑห์ฯ

โดนสามารถแยกงานซจ่อมแซมททพื่สสาคกัญไดผู้ ดกังนทพื้

จทุดเรงิพื่มตผู้นโครงการฯ จากบผู้านนางบกัว เนพองนา  จทุดสงิพื้นสทุดโครงการฯ ถนนคอนกรทต หมผจ่9(เดงิม)
(รายละเอทยดตามแบบททพื่เทศบาลกสาหนด แบบเลขททพื่ ท.กร.8/2558)
ปรากฏอยผจ่ในแผนพกัฒนาสามปปี (พ.ศ.2559-2561) หนผู้าททพื่ 39  ขผู้อ40

1.9 โครงการกจ่อสรห้างถนน คสล. สายจากบห้านนางไปลจ่ หาญกลห้า หมผจ่ทอีทั่9 -

เพพพื่อกจ่อสรผู้างถนน คสล. กวผู้าง 5.00 เมตร ยาว 128.00 เมตร หนา  0.15  เมตร
ไหลจ่ทางหงินคลทุกกวผู้างเฉลทพื่ย 0.30 เมตร หรพอพพพื้นททพื่คอนกรทตไมจ่นผู้อยกวจ่า 640.00 ตารางเมตร
พรผู้อมวางทจ่อ คสล.ขนาด 0.40 เมตร จสานวน 10 ทจ่อน ปป้ายโครงการ 1 ปป้าย
จทุดเรงิพื่มตผู้นโครงการฯ จากบผู้านนางวรรณา คงปป้อม- จทุดสงิพื้นสทุดโครงการฯบผู้านนายชผชทพ เอทพื่ยมสะอาด
(รายละเอทยดตามแบบททพื่เทศบาลกสาหนด แบบเลขททพื่ ท.กร.9/2558)
ปรากฏอยผจ่ในแผนพกัฒนาสามปปี (พ.ศ.2559-2561) หนผู้าททพื่ 38  ขผู้อ39

1.10 โครงการกจ่อสรห้างรจ่องระบายนตทั้า คสล. (ขยายไหลจ่ทาง50ซม.)
จากสอีทั่แยกกลางบห้าน - บห้านนางสวจ่าง  จทนทพร บห้านโนนขอีทั้ตอุจ่น หมผจ่ทอีทั่ 5
ต.กงรถ อ.หห้วยแถลง จ.นครราชสอีมา
เพพพื่อกจ่อสรผู้างรจ่องระบายนสพื้า คสล.แบบตกัว U กวผู้าง 0.50 เมตร จสานวน 3 ชจ่วง
ความยาวรวม 287.00 เมตร ลซกเฉลทพื่ย 0.30 เมตร พรผู้อมวางทจ่อ คสล.ขนาด 0.40 เมตร
จสานวน 5 ทจ่อน ปป้ายโครงการฯ 1 ปป้าย
(รายละเอทยดตามแบบททพื่เทศบาลกสาหนด แบบเลขททพื่ ท.กร.10/2558)
ปรากฏอยผจ่ในแผนพกัฒนาสามปปี (พ.ศ.2559-2561) หนผู้าททพื่ 27  ขผู้อ10

2. คจ่าบตารอุงรทกษาและปรทบปรอุงทอีทั่ดสนและสสทั่งกจ่อสรห้าง (421000)
(รายจจ่ายเพรืทั่อใหห้สามารถใชห้งานไดห้ตามปกตส ทอีทั่มอีวงเงสนเกสนกวจ่า5,000 บาท)

ประกอบดผู้วย ภารกสจถจ่ายโอน ตห้องทตา/เลรือกทตา

2.1 งานซจ่อมแซมถนน สะพาน
2.2 งานซจ่อมบสารทุงรกักษาคลองสจ่งนสพื้าดาดคอนกรทต
2.3 การดผแล บสารทุงรกักษาแหลจ่งนสพื้า คลองสจ่งนสพื้า คลองระบายนสพื้า รางระบายนสพื้า ฯลฯ
2.4 การซจ่อมแซมบจ่อบาดาล
2.5 ซจ่อมแซม ปรกับปรทุง อจ่างเกน็บนสพื้า ฝายนสพื้าลผู้นคอนกรทตเสรงิมเหลน็ก
2.6 งานซจ่อมแซม บสารทุง ผงิวจราจร บผรณะทางลาดยางและปรกับปรทุงเสผู้นทาง ฯลฯ
2.7 งานซจ่อมแซม ปรกับปรทุง ระบบประปาชนบท ประปาหมผจ่บผู้าน ประปาสสานกักงาน
2.8 งานซจ่อมแซม ปป้องกกันการกกัดเซาะคอสะพาน
2.9 งานเสรงิมผงิวลผกรกัง,ลาดยาง ถนนตจ่างๆ ฯลฯ



รายละเออียดงบประมาณรายจจ่ายทททั่วไป 

เทศบาลตตาบลกงรถ
อตาเภอหห้วยแถลง   จทงหวทดนครราชสอีมา

ประมาณการรายจจ่ายรวมทททั้งสสทั้น 433,000 บาท  จจ่ายจากรายไดห้จทดเกก็บเอง หมวดภาษอีจทดสรร 
และหมวดเงสนออุดหนอุนทททั่วไป  แยกเปป็น

แผนงานสาธารณสอุข
งานบรสหารทททั่วไปเกอีทั่ยวกทบสาธารณสอุข รวม

งบบอุคลากร รวม
รวม

จตานวน

จตานวน
เพพพื่อจจ่ายเปป็นเงงินประจสาตสาแหนจ่งสสาหรกับนกักบรงิหารงานสาธารณสทุขและคจ่าตอบแทนพงิเศษ
ของพนกักงานททพื่ควรไดผู้รกับตามระเบทยบฯ กสาหนด

งบดตาเนสนการ รวม
รวม

จตานวน
เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าตอบแทนเจผู้าหนผู้าททพื่อพพื่นหรพอบทุคคลภายนอกผผผู้ปฏงิบกัตงิราชการอกันเปป็นประโยชนห์
แกจ่องคห์กรปกครองสจ่วนทผู้องถงิพื่น หรพอคณะกรรมการททพื่แตจ่งตกัพื้งตามระเบทยบกฎหมายเกทพื่ยวกกับ
เทศบาลหรพอเงงินตอบแทนรางวกัลกรรมการสอบแขจ่งขกัน สอบคกัดเลพอกหรพอคกัดเลพอกขผู้าราชการ
เทศบาลตสาบลกงรถ เพพพื่อจจ่ายใหผู้แกจ่คณะกรรมการสอบแขจ่งขกัน สอบคกัดเลพอก หรพอคกัดเลพอก
ขผู้าราชการเทศบาลตสาบลกงรถ

จตานวน
เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าเชจ่าบผู้านใหผู้แกจ่พนกักงานเทศบาล ททพื่มทสงิทธงิเบงิกไดผู้ตามระเบทยบกระทรวงมหาดไทย

จตานวน
เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าชจ่วยเหลพอการศซกษาบทุตรของพนกักงานเทศบาลและลผกจผู้างประจสาททพื่มทสงิทธงิเบงิกไดผู้
ตามระเบทยบกระทรวงมหาดไทยวจ่าดผู้วยเงงินสวกัสดงิการเกทพื่ยวกกับการศซกษาของบทุตรพนกักงาน 

ประจตาปปีงบประมาณ พ.ศ.2559

หมวดเงสนเดรือน(ฝป่ายประจตา)(522000)
1. ประเภท  เงสนเดรือนพนทกงานเทศบาล(220100)

เพพพื่อจจ่ายเปป็นเงงินเดพอนและเงงินปรกับปรทุงเงงินเดพอนพนกักงานเทศบาลตสาบลกงรถ 1 อกัตรา ไดผู้แกจ่
งานบรงิหารทกัพื่วไปเกทพื่ยวกกับสาธารณสทุข งานธทุรการ (กองสาธารณสทุขและสงิพื่งแวดลผู้อม)

2. ประเภท เงสนประจตาตตาแหนจ่ง(220300)

หมวด คจ่าตอบแทน(531000)
1. ประเภท คจ่าตอบแทนผผห้ปฏสบทตสราชการอทนเปป็นประโยชนสแกจ่ทห้องถสทั่น(310100)    

2. ประเภท คจ่าเชจ่าบห้าน(310400)

วจ่าดผู้วยคจ่าเชจ่าบผู้านของขผู้าราชการสจ่วนทผู้องถงิพื่น พ.ศ.2548 แกผู้ไขเพงิพื่มเตงิมถซง(ฉบกับททพื่ 2)พ.ศ.2551 

3. ประเภท เงสนชจ่วยเหลรือการศรึกษาบอุตร(310500)

สจ่วนทผู้องถงิพื่น พ.ศ.2541 และแกผู้ไขเพงิพื่มเตงิมถซง(ฉบกับททพื่ 3) พ.ศ.2549



รวม
จตานวน

คจ่าซกักฟอก คจ่าตกักสงิพื่งปฏงิกผล คจ่าระวาง คจ่าโฆษณาและเผยแพรจ่ คจ่าธรรมเนทยมและคจ่าเบทพื้ยประกกัน
คจ่าใชผู้จจ่ายในการดสาเนงินคดททางศาล คจ่าจผู้างเหมาบรงิการ คจ่าตงิดตกัพื้งไฟฟป้า คจ่าตงิดตกัพื้งประปา 
คจ่าตงิดตกัพื้งโทรศกัพทห์ คจ่าประกกันภกัยยานพาหนะและขนสจ่ง คจ่าจผู้างเหมาแรงงาน ฯลฯ

รวม
จตานวน

เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าธรรมเนทยมและคจ่าลงทะเบทยนในการฝฝึกอบรมสกัมมนาตจ่างๆ ของพนกักงาน
เทศบาลของกองสาธารณสทุขและสงิพื่งแวดลผู้อม

จตานวน
เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าเบทพื้ยเลทพื้ยงเดงินทาง คจ่าพาหนะ คจ่าเชจ่าททพื่พกัก คจ่าผจ่านทางดจ่วนพงิเศษ ฯลฯ สสาหรกับ
คณะผผผู้บรงิหารเทศบาล สมาชงิกสภาเทศบาล พนกักงานเทศบาล ลผกจผู้างประจสา และพนกักงานจผู้าง
และผผผู้ททพื่เดงินทางไปราชการททพื่มงิไดผู้เปป็นเจผู้าหนผู้าททพื่ทผู้องถงิพื่นททพื่ไดผู้รกับคสาสกัพื่งใหผู้เดงินทางไปราชการ

รวม
จตานวน

เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าวกัสดทุอทุปกรณห์ เครพพื่องเขทยน แบบพงิมพห์ ใชผู้ในสสานกักงาน เชจ่น กระดาษ หมซก 
ปากกา ดงินสอ กรรไกร ยางลบ ฯลฯ

จตานวน

มงิใชจ่ยาและวกัสดทุทางการแพทยห์อพพื่นๆ

จตานวน
เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าจกัดซพพื้อวกัสดทุคอมพงิวเตอรห์ เชจ่น แผจ่นดงิสกห์ โปรแกรมและอพพื่นๆเกทพื่ยวกกับ
คอมพงิวเตอรห์ตลอดจนวกัสดทุ เครพพื่องมพอ เครพพื่องใชผู้ในการบสารทุงรกักษาหรพอซจ่อมแซม
วกัสดทุตจ่างๆและอพพื่นๆ ทดแทนททพื่ชสารทุด ฯลฯ

หมวด คจ่าใชห้สอย(532000)
1. ประเภท รายจจ่ายเพรืทั่อใหห้ไดห้มาซรึทั่งบรสการ(320100)

 -  เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าใชผู้จจ่ายเพพพื่อใหผู้ไดผู้มาซซพื่งบรงิการตจ่างๆ ไดผู้แกจ่ คจ่าเยน็บหนกังสพอหรพอเขผู้าปกหนกังสพอ 

2. ประเภทรายจจ่ายเกอีทั่ยวเนรืทั่องกทบการปฏสบทตสราชการทอีทั่ไมจ่เขห้าลทกษณะรายจจ่ายหมวดอรืทั่นๆ(320300)
 - คจ่าธรรมเนอียมและคจ่าลงทะเบอียนตจ่างๆ

 - คจ่าใชห้จจ่ายในการเดสนทางไปราชการ

และมทสงิทธงิเบงิกจจ่ายไดผู้ตามระเบทยบฯ (กองสาธารณสทุขและสงิพื่งแวดลผู้อม)

หมวด คจ่าวทสดอุ(533000)
1. ประเภท วทสดอุสตานทกงาน(330100)

2. ประเภท วทสดอุวสทยาศาสตรสหรรือการแพทยส (330900)
เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าวกัสดทุอทุปกรณห์ วกัสดทุทางการแพทยห์ตจ่างๆ คจ่าเวชภกัณฑห์ยา,

3. ประเภท วทสดอุคอมพสวเตอรส (331400)



รายละเออียดงบประมาณรายจจ่ายทททั่วไป 

เทศบาลตตาบลกงรถ
อตาเภอหห้วยแถลง   จทงหวทดนครราชสอีมา

แผนงานสาธารณสอุข
433,000 บาท
312,000 บาท
312,000 บาท
270,000 บาท

42,000 บาท

121,000 บาท
51,000 บาท
5,000 บาท

36,000 บาท

10,000 บาท



20,000 บาท
5,000 บาท

15,000 บาท
10,000 บาท

5,000 บาท

50,000 บาท
10,000 บาท

30,000 บาท

10,000 บาท



รายละเออียดงบประมาณรายจจ่ายทททั่วไป 

เทศบาลตตาบลกงรถ
อตาเภอหห้วยแถลง  จทงหวทดนครราชสอีมา

ประมาณการรายจจ่ายรวมทททั้งสสทั้น 622,000 บาท  จจ่ายจากรายไดห้จทดเกก็บเอง หมวดภาษอีจทดสรร 
และหมวดเงสนออุดหนอุนทททั่วไป  แยกเปป็น

แผนงานสาธารณสอุข
งานบรสการสาธารณสอุขและงานสาธารณสอุขอรืทั่น รวม

งบบอุคลากร รวม
รวม

จตานวน
เพพพื่อจจ่ายเปป็นเงงินเดพอนและเงงินปรกับปรทุงเงงินเดพอนพนกักงานเทศบาลตสาบลกงรถ แยกเปป็น

จตานวน
เพพพื่อจจ่ายเปป็นเงงินคจ่าจผู้างพนกักงานจผู้าง กองสาธารณสทุขและสงิพื่งแวดลผู้อมเทศบาลตสาบลกงรถ 

จตานวน

งบดตาเนสนการ รวม
รวม

เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าตอบแทนเจผู้าหนผู้าททพื่อพพื่นหรพอบทุคคลภายนอกผผผู้ปฏงิบกัตงิราชการอกันเปป็นประโยชนห์
แกจ่องคห์กรปกครองสจ่วนทผู้องถงิพื่น หรพอคณะกรรมการททพื่แตจ่งตกัพื้งตามระเบทยบกฎหมายเกทพื่ยวกกับ
เทศบาลหรพอเงงินตอบแทนรางวกัลกรรมการสอบแขจ่งขกัน สอบคกัดเลพอกหรพอคกัดเลพอกขผู้าราชการ
เทศบาลตสาบลกงรถ เพพพื่อจจ่ายใหผู้แกจ่คณะกรรมการสอบแขจ่งขกัน สอบคกัดเลพอก หรพอคกัดเลพอก
ขผู้าราชการเทศบาลตสาบลกงรถ

จตานวน
เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าเชจ่าบผู้านใหผู้แกจ่พนกักงานเทศบาล ททพื่มทสงิทธงิเบงิกไดผู้ตามระเบทยบกระทรวงมหาดไทย

ประจตาปปีงบประมาณ พ.ศ.2559

หมวดเงสนเดรือน(ฝป่ายประจตา)(522000)
1. ประเภท  เงสนเดรือนพนทกงานเทศบาล(220100)

งานบรงิการสาธารณสทุขและสาธารณสทุขอพพื่น (กองสาธารณสทุขและสงิพื่งแวดลผู้อม)

2. ประเภท คจ่าจห้างพนทกงานจห้าง(220600)

3. ประเภท เงสนเพสทั่มตจ่างๆ ของพนทกงานจห้าง (220700)
เพพพื่อจจ่ายเปป็นเงงินเพงิพื่มการครองชทพชกัพื่วคราว,เงงินททพื่จจ่ายเพงิพื่มเปป็นคจ่าตอบแทนพงิเศษและเงงินเพงิพื่มอพพื่น ๆ
ใหผู้แกจ่พนกักงานจผู้างเทศบาลตสาบลกงรถ (กองสาธารณสทุข)

หมวด คจ่าตอบแทน(531000)
1. ประเภท คจ่าตอบแทนผผห้ปฏสบทตสราชการอทนเปป็นประโยชนสแกจ่ทห้องถสทั่น(310100)    จสานวน

2. ประเภท คจ่าเชจ่าบห้าน(310400)

วจ่าดผู้วยคจ่าเชจ่าบผู้านของขผู้าราชการสจ่วนทผู้องถงิพื่น พ.ศ.2548 แกผู้ไขเพงิพื่มเตงิมถซง(ฉบกับททพื่ 2)พ.ศ.2551 



รวม
จตานวน

คจ่าซกักฟอก คจ่าตกักสงิพื่งปฏงิกผล คจ่าระวาง คจ่าโฆษณาและเผยแพรจ่ คจ่าธรรมเนทยมและคจ่าเบทพื้ยประกกัน
คจ่าใชผู้จจ่ายในการดาเนงินคดททางศาล คจ่าจผู้างเหมาบรงิการ คจ่าตงิดตกัพื้งไฟฟป้า คจ่าตงิดตกัพื้งประปา 
คจ่าตงิดตกัพื้งโทรศกัพทห์ คจ่าประกกันภกัยยานพาหนะและขนสจ่ง คจ่าจผู้างเหมาแรงงาน ฯลฯ

จตานวน
จตานวน

เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าเบทพื้ยเลทพื้ยงเดงินทาง คจ่าพาหนะ คจ่าเชจ่าททพื่พกัก คจ่าผจ่านทางดจ่วนพงิเศษ ฯลฯ สสาหรกับ
คณะผผผู้บรงิหารเทศบาล สมาชงิกสภาเทศบาล พนกักงานเทศบาล ลผกจผู้างประจสา และพนกักงานจผู้าง
และผผผู้ททพื่เดงินทางไปราชการททพื่มงิไดผู้เปป็นเจผู้าหนผู้าททพื่ทผู้องถงิพื่นททพื่ไดผู้รกับคสาสกัพื่งใหผู้เดงินทางไปราชการ
และมทสงิทธงิเบงิกจจ่ายไดผู้ตามระเบทยบฯ

จตานวน
เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าธรรมเนทยมและคจ่าลงทะเบทยนในการฝฝึกอบรมสกัมมนาตจ่างๆ ของพนกักงาน
เทศบาลของกองสาธารณสทุขและสงิพื่งแวดลผู้อม

จตานวน
เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าดสาเนงินการโครงการปป้องกกันและควบคทุมโรคไขผู้เลพอดออก
โดยจจ่ายเปป็นคจ่าใชผู้จจ่ายในโครงการฯ  คจ่าอาหาร  เครพพื่องดพพื่ม  คจ่าวกัสดทุ
อทุปกรณห์ คจ่าสถานททพื่  และคจ่าใชผู้จจ่ายอพพื่นๆททพื่จสาเปป็น ฯลฯ

จตานวน
เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าดสาเนงินการโครงการปป้องกกันและควบคทุมโรคพงิษสทุนกัขบผู้า คทุมกสาเนงิด ทสาหมกัน
โดยจจ่ายเปป็นคจ่าใชผู้จจ่ายในการฝฝึกอบรม  คจ่าอาหาร  เครพพื่องดพพื่ม  คจ่าวกัสดทุ
อทุปกรณห์ คจ่าสถานททพื่  และคจ่าใชผู้จจ่ายอพพื่นๆททพื่จสาเปป็น ฯลฯ

รวม
รวม

จตานวน

หมวด คจ่าใชห้สอย(532000)
1. ประเภท รายจจ่ายเพรืทั่อใหห้ไดห้มาซรึทั่งบรสการ(320100)

 -  เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าใชผู้จจ่ายเพพพื่อใหผู้ไดผู้มาซซพื่งบรงิการตจ่างๆ ไดผู้แกจ่ คจ่าเยน็บหนกังสพอหรพอเขผู้าปกหนกังสพอ 

2. ประเภทรายจจ่ายเกอีทั่ยวเนรืทั่องกทบการปฏสบทตสราชการทอีทั่ไมจ่เขห้าลทกษณะรายจจ่ายหมวดอรืทั่นๆ
 - คจ่าใชห้จจ่ายในการเดสนทางไปราชการ

 - คจ่าธรรมเนอียมและคจ่าลงทะเบอียนตจ่างๆ

 - โครงการปฟ้องกทนและควบคอุมโรคไขห้เลรือดออก 

ปรากฏอยผจ่ในแผนพกัฒนาสามปปี (พ.ศ.2559-2561) หนผู้าททพื่ 64  ขผู้อ 5

 - โครงการปฟ้องกทนและควบคอุมโรคพสษสอุนทขบห้า

ปรากฏอยผจ่ในแผนพกัฒนาสามปปี (พ.ศ.2559-2561) หนผู้าททพื่ 64  ขผู้อ 4

งบเงสนออุดหนอุน (560000)
1. ประเภท เงสนกสจการทอีทั่เปป็นสาธารณะประโยชนส (610200)

 เพพพื่อจจ่ายเปป็นเงงินอทุดหนทุนกลทุจ่ม อสม. ในเขตเทศบาลตสาบลกงรถจสานวน 9 หมผจ่บผู้าน
หมผจ่บผู้านละ 15,000 บาท ใชผู้จจ่ายในกงิจกรรมพกัฒนาสาธารณสทุขมผลฐานประจสาชทุมชน
ในการดสาเนงินงาน 3 กลทุจ่ม  กงิจกรรมไดผู้แกจ่ การพกัฒนาศกักยภาพดผู้านสาธารณสทุข
,การแกผู้ไขปปัญหาสาธารณสทุขในเรพพื่องตจ่างๆ และการจกัดบรงิการสทุขภาพเบพพื้องตผู้นในศผนยห์
สาธารณสทุขมผลฐานชทุมชน(ศสมช) ททุกหมผจ่บผู้าน ในเขต ตสาบลกงรถ



รายละเออียดงบประมาณรายจจ่ายทททั่วไป 

เทศบาลตตาบลกงรถ
อตาเภอหห้วยแถลง  จทงหวทดนครราชสอีมา

แผนงานสาธารณสอุข
622,000 บาท
347,000 บาท
347,000 บาท
215,000 บาท

120,000 บาท

12,000 บาท

140,000 บาท
40,000 บาท
10,000 บาท

30,000 บาท



100,000 บาท
10,000 บาท

90,000 บาท
10,000 บาท

10,000 บาท

20,000 บาท

50,000 บาท

135,000 บาท
135,000 บาท
135,000 บาท



รายละเออียดงบประมาณรายจจ่ายทททั่วไป 

เทศบาลตตาบลกงรถ
อตาเภอหห้วยแถลง  จทงหวทดนครราชสอีมา

ประมาณการรายจจ่ายรวมทททั้งสสทั้น 50,000 บาท  จจ่ายจากรายไดห้จทดเกก็บเอง หมวดภาษอีจทดสรร 
และหมวดเงสนออุดหนอุนทททั่วไป  แยกเปป็น

แผนงานสรห้างความเขห้มแขก็งของชอุมชน
งานสจ่งเสรสมและสนทบสนอุนความเขห้มแขก็งของชอุมชน รวม

งบดตาเนสนการ รวม
รวม
รวม

จตานวน
สาขาพงิมาย จกังหวกัดนครราชสทมา และสถานทตสารวจภผธรหผู้วยแถลง

 คจ่าวกัสดทุอทุปกรณห์ คจ่าพาหนะ คจ่าสถานททพื่และอพพื่นๆททพื่จสาเปป็น ฯลฯ

ประจตาปปีงบประมาณ พ.ศ.2559

หมวด คจ่าใชห้สอย(532000)
1. ประเภท รายจจ่ายเกอีทั่ยวเนรืทั่องกทบการปฏสบทตสราชการทอีทั่ไมจ่เขห้าลทกษณะรายจจ่ายหมวดอรืทั่นๆ

 - โครงการอบรมและทดสอบสมรรถนะดห้านการจราจร รจ่วมกทบสตานทกงานขนสจ่งทางบก

เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าจกัดการอบรมโครงการฯ  คจ่าใชผู้จจ่ายในพงิธทเปฟิด - ปฟิด คจ่าวงิทยากร

ปรากฏอยผจ่ในแผนพกัฒนาสามปปี (พ.ศ.2559-2561) หนผู้าททพื่ 57  ขผู้อ 6



รายละเออียดงบประมาณรายจจ่ายทททั่วไป 

เทศบาลตตาบลกงรถ
อตาเภอหห้วยแถลง  จทงหวทดนครราชสอีมา

แผนงานสรห้างความเขห้มแขก็งของชอุมชน
50,000 บาท
50,000 บาท
50,000 บาท
50,000 บาท
50,000 บาท



รายละเออียดงบประมาณรายจจ่ายทททั่วไป 

เทศบาลตตาบลกงรถ
อตาเภอหห้วยแถลง  จทงหวทดนครราชสอีมา

ประมาณการรายจจ่ายรวมทททั้งสสทั้น 2,018,000 บาท  จจ่ายจากรายไดห้จทดเกก็บเอง หมวดภาษอีจทดสรร 
และหมวดเงสนออุดหนอุนทททั่วไป  แยกเปป็น

แผนงานการเกษตร
งานบรสหารทททั่วไป รวม 2,018,000 บาท

งบบอุคลากร รวม 538,000 บาท
รวม 538,000 บาท

จตานวน 496,000 บาท

ของงานสจ่งเสรงิมการเกษตร  เทศบาลตสาบลกงรถ พรผู้อมทกัพื้งปรกับปรทุงอกัตราเงงินเดพอน

จตานวน 42,000 บาท
เพพพื่อจจ่ายเปป็นเงงินประจสาตสาแหนจ่งสสาหรกับนกักบรงิหารงานการเกษตรและ
คจ่าตอบแทนพงิเศษของพนกักงานททพื่ควรไดผู้รกับตามระเบทยบฯ กสาหนด

งบดตาเนสนการ รวม 1,280,000 บาท
รวม 50,000 บาท

จตานวน 10,000 บาท
เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าตอบแทนเจผู้าหนผู้าททพื่อพพื่นหรพอบทุคคลภายนอกผผผู้ปฏงิบกัตงิราชการอกันเปป็นประโยชนห์
แกจ่องคห์กรปกครองสจ่วนทผู้องถงิพื่น หรพอคณะกรรมการททพื่แตจ่งตกัพื้งตามระเบทยบกฎหมายเกทพื่ยวกกับ
เทศบาลหรพอเงงินตอบแทนรางวกัลกรรมการสอบแขจ่งขกัน สอบคกัดเลพอกหรพอคกัดเลพอกขผู้าราชการ
เทศบาลตสาบลกงรถ เพพพื่อจจ่ายใหผู้แกจ่คณะกรรมการสอบแขจ่งขกัน สอบคกัดเลพอก หรพอคกัดเลพอก

จตานวน 40,000 บาท
เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าเชจ่าบผู้านใหผู้แกจ่พนกักงานเทศบาล ททพื่มทสงิทธงิเบงิกไดผู้ตามระเบทยบกระทรวงมหาดไทย

รวม 165,000 บาท
จตานวน 10,000 บาท
จตานวน 10,000 บาท

คจ่าซกักฟอก คจ่าตกักสงิพื่งปฏงิกผล คจ่าระวาง คจ่าโฆษณาและเผยแพรจ่ คจ่าธรรมเนทยมและคจ่าเบทพื้ยประกกัน
คจ่าใชผู้จจ่ายในการดสาเนงินคดททางศาล คจ่าจผู้างเหมาบรงิการ คจ่าตงิดตกัพื้งไฟฟป้า คจ่าตงิดตกัพื้งประปา 
คจ่าตงิดตกัพื้งโทรศกัพทห์ คจ่าประกกันภกัยยานพาหนะและขนสจ่ง คจ่าจผู้างเหมาแรงงาน ฯลฯ

ประจตาปปีงบประมาณ พ.ศ.2559

หมวดเงสนเดรือน(ฝป่ายประจตา)(522000)
1. ประเภท เงสนเดรือนพนทกงานเทศบาล(220100)

เพพพื่อจจ่ายเปป็นเงงินเดพอนและเงงินปรกับปรทุงเงงินเดพอนพนกักงานเทศบาลตสาบลกงรถ 2 อกัตรา

2. ประเภท เงสนประจตาตตาแหนจ่ง(220300)

หมวด คจ่าตอบแทน(531000)
1. ประเภท คจ่าตอบแทนผผห้ปฏสบทตสราชการอทนเปป็นประโยชนสแกจ่ทห้องถสทั่น(310100)           

ขผู้าราชการเทศบาลตสาบลกงรถ ปรากฏอยผจ่ในแผนพกัฒนาสามปปี (พ.ศ.2559-2561) หนผู้าททพื่ 102  ขผู้อ 6

2. ประเภท คจ่าเชจ่าบห้าน(310400)

วจ่าดผู้วยคจ่าเชจ่าบผู้านของขผู้าราชการสจ่วนทผู้องถงิพื่น พ.ศ.2548 แกผู้ไขเพงิพื่มเตงิมถซง(ฉบกับททพื่ 2)พ.ศ.2551 

หมวด คจ่าใชห้สอย(532000)
1. ประเภท รายจจ่ายเพรืทั่อใหห้ไดห้มาซรึทั่งบรสการ(320100)

 - เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าใชผู้จจ่ายเพพพื่อใหผู้ไดผู้มาซซพื่งบรงิการตจ่างๆ ไดผู้แกจ่ คจ่าเยน็บหนกังสพอหรพอเขผู้าปกหนกังสพอ 



รวม 155,000 บาท
จตานวน 35,000 บาท

เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าธรรมเนทยมและคจ่าลงทะเบทยนในการฝฝึกอบรมสกัมมนา ของพนกักงานเทศบาล
ของงานสจ่งเสรงิมการเกษตร

จตานวน 10,000 บาท
เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าเบทพื้ยเลทพื้ยงเดงินทาง คจ่าพาหนะ คจ่าเชจ่าททพื่พกัก คจ่าผจ่านทางดจ่วนพงิเศษ ฯลฯ 
สสาหรกับพนกักงานเทศบาล ลผกจผู้างประจสาและพนกักงานจผู้างและผผผู้ททพื่เดงินทางไปราชการ
ททพื่มงิไดผู้เปป็นเจผู้าหนผู้าททพื่ทผู้องถงิพื่นททพื่ไดผู้รกับคสาสกัพื่งใหผู้เดงินทางไปราชการ
และมทสงิทธงิเบงิกจจ่ายไดผู้ตามระเบทยบฯ

จตานวน 10,000 บาท
เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าดสาเนงินการโครงการปลผกปป่าเฉลงิมพระเกทยรตงิธิ์
โดยจจ่ายเปป็นคจ่าใชผู้จจ่ายในการรณรงคห์ คจ่าปป้ายโครงการฯ คจ่าพกันธทุห์ไมผู้ อาหาร เครพพื่องดพพื่ม
วกัสดทุ อทุปกรณห์และคจ่าใชผู้จจ่ายอพพื่นๆททพื่จสาเปป็น ฯลฯ

จตานวน 20,000 บาท
เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าดสาเนงินการโครงการเสรงิมสรผู้างความเขผู้มแขน็ง โดยจจ่าย
เปป็นคจ่าใชผู้จจ่ายในการฝฝึกอบรม คจ่าวงิทยากร คจ่าอาหาร  เครพพื่องดพพื่ม  คจ่าวกัสดทุ
อทุปกรณห์ คจ่าสถานททพื่  และคจ่าใชผู้จจ่ายอพพื่นๆททพื่จสาเปป็น ฯลฯ ในการสจ่งเสรงิม
การฝฝึกและประกอบอาชทพตามอสานาจหนผู้าททพื่ในการจกัดบรงิการสาธารณะ

จตานวน 20,000 บาท
เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าดสาเนงินการโครงการสจ่งเสรงิมและพกัฒนาองคห์กรเกษตรกร ตสาบลกงรถ
โดยจจ่ายเปป็นคจ่าใชผู้จจ่ายในการฝฝึกอบรม คจ่าวงิทยากร คจ่าอาหาร  เครพพื่องดพพื่ม  คจ่าวกัสดทุ
อทุปกรณห์ คจ่าสถานททพื่  และคจ่าใชผู้จจ่ายอพพื่นๆททพื่จสาเปป็น ฯลฯ ในการสจ่งเสรงิม
การฝฝึกและประกอบอาชทพตามอสานาจหนผู้าททพื่ในการจกัดบรงิการสาธารณะ

จตานวน 30,000 บาท
เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าดสาเนงินการโครงการสจ่งเสรงิมสนกับสนทุนการดสาเนงินงาน

2. ประเภทรายจจ่ายเกอีทั่ยวเนรืทั่องกทบการปฏสบทตสราชการทอีทั่ไมจ่เขห้าลทกษณะรายจจ่ายหมวดอรืทั่นๆ(320300)
 - คจ่าธรรมเนอียมและคจ่าลงทะเบอียนตจ่างๆ

 - คจ่าใชห้จจ่ายในการเดสนทางไปราชการ

 -  โครงการปลผกปป่าเฉลสมพระเกอียรตสธิ์

ปรากฏอยผจ่ในแผนพกัฒนาสามปปี (พ.ศ.2559-2561) หนผู้าททพื่ 75  ขผู้อ 9

 -  โครงการเสรสมสรห้างความเขห้มแขก็งของยอุวเกษตรกร

เพพพื่อประโยชนห์ของประชาชนในทผู้องถงิพื่น ตามพรบ.กสาหนดแผนและ
ขกัพื้นตอนการกระจายอสานาจฯ พ.ศ.2542
ปรากฏอยผจ่ในแผนพกัฒนาสามปปี (พ.ศ.2559-2561) หนผู้าททพื่ 73 ขผู้อ 6

 -  โครงการสจ่งเสรสมและพทฒนาองคสกรเกษตรกร

เพพพื่อประโยชนห์ของประชาชนในทผู้องถงิพื่น ตามพรบ.กสาหนดแผนและ
ขกัพื้นตอนการกระจายอสานาจฯ พ.ศ.2542
ปรากฏอยผจ่ในแผนพกัฒนาสามปปี (พ.ศ.2559-2561) หนผู้าททพื่ 78 ขผู้อ 25

 - โครงการสจ่งเสรสมสนทบสนอุนการดตาเนสนงานตามหลทกปรทชญาเศรษฐกสจพอเพอียง



ตามหลกักปรกัชญาเศรษฐกงิจพอเพทยงโดยจจ่ายเปป็นคจ่าใชผู้จจ่ายในการฝฝึกอบรม  
คจ่าวงิทยากร คจ่าอาหาร เครพพื่องดพพื่ม  คจ่าวกัสดทุ อทุปกรณห์ คจ่าสถานททพื่และ
คจ่าใชผู้จจ่ายอพพื่นๆททพื่จสาเปป็น ฯลฯ โดยถพอปฏงิบกัตงิตามหนกังสพอกรมสจ่งเสรงิม

จตานวน 30,000 บาท
เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าดสาเนงินการโครงกาอบรมเชงิงปฏงิบกัตงิการ หลกักสผตรการขยายพกันธทุห์พพช
โดยจจ่ายเปป็นคจ่าใชผู้จจ่ายในการฝฝึกอบรม คจ่าวงิทยากร คจ่าอาหาร  เครพพื่องดพพื่ม  คจ่าวกัสดทุ
อทุปกรณห์ คจ่าสถานททพื่  และคจ่าใชผู้จจ่ายอพพื่นๆททพื่จสาเปป็น ฯลฯ ในการบสารทุงและสจ่งเสรงิม
การประกอบอาชทพของประชาชน เพพพื่อใหผู้ประชาชนมทรายไดผู้เพทยงพอตจ่อการ
ดสารงชทวงิตและสามารถพซพื่งตนเองไดผู้อยจ่างยกัพื่งยพน

รวม 65,000 บาท
จตานวน 10,000 บาท

เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าวกัสดทุอทุปกรณห์ เครพพื่องเขทยน แบบพงิมพห์ ใชผู้ในสสานกักงาน เชจ่น กระดาษ หมซก 
ปากกา ดงินสอ กรรไกร ยางลบ ฯลฯ

จตานวน 30,000 บาท

ของสถานทสผบนสพื้าดผู้วยกสาลกังไฟฟป้า เชจ่น องิฐ หงิน ปผน ทราย เหลน็ก ทจ่อระบายนสพื้า ฯลฯ

จตานวน 15,000 บาท
เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าวกัสดทุการเกษตร เชจ่น สารเคมทปป้องกกันกสาจกัดศกัตรผพพชและสกัตวห์ ไมผู้ดอก
ไมผู้ประดกับ เมลน็ดพกันธห์ พกันธทุห์สกัตวห์ ปทุปุ๋ยวกัสดทุเพาะชสา ผผู้าใบหรพอผผู้าพลาสตงิก ในการ
ดผแลรกักษาสภาพแวดลผู้อมของชทุมชน ตลอดจนวกัสดทุการเกษตรอพพื่นๆททพื่จสาเปป็น ฯลฯ
และเกทพื่ยวขผู้องในการปฏงิบกัตงิงานในหนจ่วยงาน

จตานวน 10,000 บาท
เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าจกัดซพพื้อวกัสดทุคอมพงิวเตอรห์ เชจ่น แผจ่นดงิสกห์ โปรแกรมและอพพื่นๆเกทพื่ยวกกับ
คอมพงิวเตอรห์ตลอดจนวกัสดทุ เครพพื่องมพอ เครพพื่องใชผู้ในการบสารทุงรกักษาหรพอซจ่อมแซม
วกัสดทุตจ่างๆและอพพื่นๆ ทดแทนททพื่ชสารทุด ฯลฯ

รวม 1,000,000 บาท

การปกครองสจ่วนทผู้องถงิพื่น ดจ่วนททพื่สทุด ททพื่ นม 0891.4/ว1659
ลงวกันททพื่ 24 สงิงหาคม 2553 
ปรากฏอยผจ่ในแผนพกัฒนาสามปปี (พ.ศ.2559-2561) หนผู้าททพื่ 76  ขผู้อ 17

 -  โครงการอบรมเชสงปฏสบทตสการ หลทกสผตรการขยายพทนธอุสพรืช

ปรากฏอยผจ่ในแผนพกัฒนาสามปปี (พ.ศ.2559-2561) หนผู้าททพื่ 76 ขผู้อ 18

หมวด คจ่าวทสดอุ(533000)
1. ประเภท วทสดอุสตานทกงาน(330100)

2. ประเภท วทสดอุกจ่อสรห้าง(330600)
เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าวกัสดทุกจ่อสรผู้าง ในการปรกับปรทุง/ซจ่อมแซม ครทุภกัณฑห์สงิพื่งกจ่อสรผู้างตจ่างๆ

ตาม พรบ.กสาหนดแผนและขกัพื้นตอนการกระจายอสานาจใหผู้แกจ่องคห์กรปกครองสจ่วนทผู้องถงิพื่น
พ.ศ.2542 (โครงการถจ่ายโอนสถานทสผบนสพื้ากสาลกังไฟฟป้า)

3. ประเภท วทสดอุการเกษตร (331000)

4. ประเภท วทสดอุคอมพสวเตอรส (331400)

หมวด คจ่าสาธารณผปโภค(534000)



จตานวน 1,000,000 บาท

บผู้านหกัวทสานบและสถานทสผบนสพื้าดผู้วยไฟฟป้าบผู้านหนองบกัวรอง

งบลงทอุน รวม 200,000 บาท
รวม 100,000 บาท
รวม 100,000 บาท

จตานวน 100,000 บาท
เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าจกัดซพพื้อทจ่อเหลน็กประเภทตจ่างๆ เชจ่น ทจ่อเหลน็กสามทาง ทจ่อเหลน็กตรง 
ทจ่อเหลน็ก ตงิดตกัพื้งแอรห์วาลห์ว ฯลฯ สสาหรกับสถานทสผบนสพื้าดผู้วยไฟฟป้าบผู้านหกัวทสานบและ
สถานทสผบนสพื้าดผู้วยไฟฟป้าบผู้านหนองบกัวรอง

รวม 100,000 บาท
รวม 100,000 บาท

เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าบสารทุงรกักษา ปรกับปรทุงและซจ่อมแซมสงิพื่งกจ่อสรผู้าง จตานวน 100,000 บาท
เชจ่น คลองสจ่งนสพื้าดาดคอนกรทต ทจ่อสจ่งนสพื้ารกับแรงดกันอาคารบผู้านพกัก ระบบไฟฟป้า
เครพพื่องสผบนสพื้า และอพพื่นๆ ของสถานทสผบนสพื้ากสาลกังไฟฟป้าบผู้านหกัวทสานบและสถานทสผบนสพื้า

1. ประเภท คจ่าไฟฟฟ้า(340100)
เพพพื่อสสารองจจ่ายเปป็นคจ่ากระแสไฟฟป้าสสาหรกับสถานทสผบนสพื้า 2 สถานท ไดผู้แกจ่ สถานทสผบนสพื้าดผู้วยไฟฟป้า

ตาม พรบ.กสาหนดแผนและขกัพื้นตอนการกระจายอสานาจใหผู้แกจ่องคห์กรปกครองสจ่วนทผู้องถงิพื่น
พ.ศ.2542 (โครงการถจ่ายโอนสถานทสผบนสพื้ากสาลกังไฟฟป้า)

หมวด ครอุภทณฑส (541000)
1. ประเภท ครอุภทณฑสอรืทั่นๆ (410700)

 - โครงการจทดซรืทั้อทจ่อเหลก็กสถานอีสผบนตทั้าดห้วยไฟฟฟ้า

ตาม พรบ.กสาหนดแผนและขกัพื้นตอนการกระจายอสานาจใหผู้แกจ่องคห์กรปกครองสจ่วนทผู้องถงิพื่น
พ.ศ.2542 (โครงการถจ่ายโอนสถานทสผบนสพื้ากสาลกังไฟฟป้า)
ปรากฏอยผจ่ในแผนพกัฒนาสามปปี (พ.ศ.2559-2561) หนผู้าททพื่ 76 ขผู้อ 15,16

หมวดคจ่าทอีทั่ดสนและสสทั่งกจ่อสรห้าง(542000)
1. ประเภท คจ่าบตารอุงรทกษาและปรทบปรอุงซจ่อมแซมทอีทั่ดสนและสสทั่งกจ่อสรห้าง (421000)

กสาลกังไฟฟป้าบผู้านหนองบกัวรองตาม พรบ.กสาหนดแผนและขกัพื้นตอนการกระจายอสานาจ
ใหผู้แกจ่องคห์กรปกครองสจ่วนทผู้องถงิพื่นพ.ศ.2542 (โครงการถจ่ายโอนสถานทสผบนสพื้าดผู้วยกสาลกังไฟฟป้า)
ปรากฏอยผจ่ในแผนพกัฒนาสามปปี (พ.ศ.2559-2561) หนผู้าททพื่ 118  ขผู้อ  4



คตาแถลงงบประมาณ

ทจ่านประธานสภาเทศบาล  และสมาชสกสภาเทศบาลตตาบลกงรถ

บกัดนทพื้ถซงเวลาททพื่คณะผผผู้บรงิหารของเทศบาลตสาบลกงรถ จะไดผู้เสนอรจ่างเทศบกัญญกัตงิงบประมาณรายจจ่ายประจสาปปีตจ่อสภาเทศบาลตสาบลกงรถ
อทกครกัพื้งหนซพื่ง ฉะนกัพื้นในโอกาสนทพื้คณะผผผู้บรงิหารเทศบาลตสาบลกงรถ จซงขอแถลงใหผู้ทจ่านประธานสภาเทศบาลและสมาชงิกททุกทจ่านไดผู้ทราบถซงสถานการณห์คลกัง

ในปปีงบประมาณททพื่ผจ่านมา แมผู้วจ่ารายรกับของเทศบาลตสาบลกงรถจะมทจสานวนจสากกัด เมพพื่อเปรทยบเททยบกกับภารกงิจตจ่างๆ ททพื่จะตผู้องดสาเนงินการ
เพพพื่อบรงิการใหผู้แกจ่ประชาชนตามอสานาจหนผู้าททพื่ตามกฎหมายกสาหนดกน็ตาม แตจ่เทศบาลตสาบลกงรถกน็สามารถดสาเนงินกงิจกรรมไดผู้ตามททพื่ตกัพื้งงบประมาณไวผู้  

รายรทบ
รายรทบจรสง ประมาณการ

รายไดห้จทดเกก็บ
1 หมวดภาษอีอากร            145,572.78            161,200.00 
2 หมวดคจ่าธรรมเนอียม คจ่าปรทบ และใบอนอุญาต             10,496.75              12,000.00 
3 หมวดรายไดห้จากทรทพยสสสน            118,930.53            100,000.00 
4 หมวดรายไดห้จากสาธารณผปโภคและการพาณสชยส                      -                        -   
5 หมวดรายไดห้เบก็ดเตลก็ด            144,726.00            250,000.00 
6 หมวดรายไดห้จากทอุน                      -                        -   

รวมรายไดห้จทดเกก็บ          419,726.06           523,200.00 
รายไดห้ทอีทั่รทฐบาลจทดเกก็บแลห้วจทดสรรใหห้องคสกรปกครองสจ่วนทห้องถสทั่น

1 หมวดภาษอีจทดสรร       11,815,285.47        14,066,800.00 
รวมรายไดห้ทอีทั่รทฐบาลจทดเกก็บแลห้วจทดสรรใหห้องคสกรปกครองสจ่วนทห้องถสทั่น      11,815,285.47       14,066,800.00 

รายไดห้ทอีทั่รทฐบาลออุดหนอุนใหห้องคสกรปกครองสจ่วนทห้องถสทั่น
1 หมวดเงสนออุดหนอุนทททั่วไป         5,813,677.00          7,210,000.00 

รวมรายไดห้ทอีทั่รทฐบาลออุดหนอุนใหห้องคสกรปกครองสจ่วนทห้องถสทั่น        5,813,677.00        7,210,000.00 

ประกอบงบประมาณรายจจ่ายประจตาปปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ตลอดจนหลกักการและแนวนโยบายการดสาเนงินการในปปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดกังตจ่อไปนทพื้

1.      สถานการณสคลทง
ในปปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เทศบาลตสาบลกงรถ  ไดผู้ประมาณการรายรกับไวผู้ จสานวน  ..................... บาท  โดยในสจ่วนของรายไดผู้ททพื่เทศบาล

จกัดเกน็บเอง  จะไดผู้ปรกับปรทุงการจกัดเกน็บใหผู้มทประสงิทธงิภาพยงิพื่งขซพื้นและในสจ่วนของงบประมาณรายจจ่าย  กสาหนดวงเงงินรายจจ่ายไวผู้  จสานวน  .........................  บาท  
ซซพื่งคาดวจ่าจะสามารถไปจกัดทสาบรงิการสาธารณะดผู้านตจ่าง ๆ ใหผู้มทประสงิทธงิภาพยงิพื่งขซพื้น ซซพื่งการจกัดทสางบประมาณของเทศบาลเปป็นการจกัดทสาแบบเกงินดทุล สมดทุล  
ขาดดทุล  นอกจากนทพื้  ณ วกันททพื่ 30 มงิถทุนายน 2558 เทศบาลตสาบลกงรถ  มทเงงินสมสมคงเหลพอ  6,899,250.26   บาท  มทเงงินททุนสสารองเงงินสะสม 
  5,284,049.16   บาท  

2.      การบรสหารงบประมาณในปปีทอีทั่ผจ่านมาและปปีปปัจจอุบทน

3.  รายรทบ

ปปี 2557 ปปี 2558



รายรทบ
รายรทบจรสง ประมาณการ

รายไดห้ทอีทั่รทฐบาลออุดหนอุนใหห้โดยระบอุวทตถอุประสงคส
1 หมวดเงสนออุดหนอุนทททั่วไประบอุวทตถอุประสงคส                        -                        -   
2 หมวดเงสนออุดหนอุนเฉพาะกสจ       17,026,309.82                      -   

รวมรายไดห้ทอีทั่รทฐบาลออุดหนอุนใหห้โดยระบอุวทตถอุประสงคส      17,026,309.82                      -   
รวมทททั้งสสทั้น      35,074,998.35       21,800,000.00 

รายรทบ
รายรทบจรสง ประมาณการ

1. หมวดภาษอีอากร
1.1 ภาษทโรงเรพอนและททพื่ดงิน             33,822.50              40,000.00 
1.2 ภาษทบสารทุงทผู้องททพื่            110,550.28            120,000.00 
1.3 ภาษทปป้าย               1,200.00               1,200.00 
1.4 อากรการฆจ่าสกัตวห์                      -                        -   

รวม          145,572.78           161,200.00 
2. หมวดคจ่าธรรมเนอียม คจ่าปรทบและใบอนอุญาต

2.1 คจ่าธรรมเนทยมเกน็บและขนขยะมผลฝอย                      -                        -   
2.2 คจ่าธรรมเนทยมเกทพื่ยวกกับทะเบทยนราษฎร                      -                        -   
2.3 คจ่าธรรมเนทยมจดทะเบทยนพาณงิชยห์                      -                 1,000.00 
2.4 คจ่าใบอนทุญาตงิตรวจสอบหรพอดกัดแปลงอาคาร                936.75                      -   
2.5 คจ่าปรกับผผผู้กระทสาผงิดกฎหมายและขผู้อบกังคกับทผู้องถงิพื่น                      -                        -   
2.6 คจ่าปรกับการผงิดสกัญญา                      -                        -   
2.7                      -                        -   
2.8 คจ่าใบอนทุญาตรกับทสาการเกน็บ ขนสงิพื่งปฏงิกผลหรพอมผลฝอย               5,000.00               5,000.00 
2.9 คจ่าใบอนทุญาตประกอบการคผู้าสสาหรกับกงิจการททพื่เปป็นอกันตรายตจ่อสทุขภาพ               4,200.00               4,000.00 
2.10 คจ่าใบอนทุญาตจกัดตกัพื้งสถานททพื่จสาหนจ่ายอาหารหรพอสถานททพื่สะสมอาหารในครกัว                      -                        -   

                     -                        -   
2.11 คจ่าใบอนทุญาตจสาหนจ่ายสงินคผู้าในททพื่หรพอทางสาธารณะ                      -                        -   
2.12 คจ่าใบอนทุญาตเกทพื่ยวกกับการควบคทุมอาคาร                 320.00               2,000.00 
2.13 คจ่าใบอนทุญาตการพนกัน                 20.00                      -   
2.14 คจ่าธรรมเนทยมอนทุญาตใชผู้เสทยง                 20.00                      -   

รวม            10,496.75            12,000.00 

ปปี 2557 ปปี 2558

4.  รายละเออียดรายรทบ

ปปี 2557 ปปี 2558

คจ่าปรกับอพพื่นๆ(ผผผู้ชสาระคจ่าเชจ่าแผงลอยเกงินกสาหนด)

หรพอพพพื้นททพื่ใด ซซพื่งมทพพพื้นททพื่เกงิน 200 ตารางเมตร



รายรทบ
รายรทบจรสง ประมาณการ

3. หมวดรายไดห้จากทรทพยสสสน
3.1 คจ่าเชจ่าหรพอบรงิการสถานททพื่                      -                        -   
3.2 ดอกเบทพื้ยเงงินฝาก กสท                      -                        -   
3.3 ดอกเบทพื้ยเงงินฝากธนาคาร            118,930.53            100,000.00 
3.4 คจ่าเชจ่าหผู้องสทุขาสาธารณะ                      -                        -   

รวม          118,930.53           100,000.00 
4 หมวดรายไดห้จากสาธารณผปโภคและการพาณสชยส

4.1 รายไดผู้จากสาธารณผปโภคและการพาณงิชยห์                      -                        -   
รวม                      -                        -   

5 หมวดรายไดห้เบก็ดเตลก็ด
5.1 เงงินททพื่มทผผผู้อทุทงิศใหผู้                      -                        -   
5.2 คจ่าขายแบบแปลน             85,500.00            100,000.00 
5.3 คจ่าจสาหนจ่ายแบบพงิมพห์และคสารผู้อง                      -                        -   
5.4                      -                        -   
5.5 รายไดผู้เบน็ดเตลน็ดอพพื่นๆ             59,226.00            150,000.00 

รวม          144,726.00           250,000.00 
6 หมวดรายไดห้จากทอุน

6.1 คจ่าขายทอดตลาดจากทรกัพยห์สงิน                      -                        -   
รวม                      -                        -   

7 หมวดรายไดห้ทอีทั่รทฐบาลเกก็บแลห้วจทดสรรใหห้องคสกรปกครองสจ่วนทห้องถสทั่น
หมวดภาษอีจทดสรร
7.1         7,430,037.08          8,808,000.00 
7.2         1,974,702.42          3,090,800.00 
7.3 ภาษทธทุรกงิจเฉพาะ            117,494.91              80,000.00 
7.4 ภาษทสทุรา            828,103.28            600,000.00 
7.5 ภาษทสรรพสามงิต         1,127,160.58          1,200,000.00 
7.6 คจ่าภาคหลวงแรจ่             44,148.75              20,000.00 
7.7 คจ่าภาคหลวงปฟิโตรเลทยม             65,039.45              68,000.00 
7.8 คจ่าธรรมเนทยมจดทะเบทยนสงิทธงิและนงิตงิกรรมตามประมวลกฎหมายททพื่ดงิน            228,599.00            200,000.00 
7.9 คจ่าภาษทรถยนตห์และลผู้อเลพพื่อน                      -                        -   

รวม      11,815,285.47       14,066,800.00 
8 หมวดรายไดห้ทอีทั่รทฐบาลออุดหนอุนใหห้องคสกรปกครองสจ่วนทห้องถสทั่น

8.1 เงงินอทุดหนทุนทกัพื่วไปสสาหรกับดสาเนงินการตามอสานาจหนผู้าททพื่และภารกงิจถจ่ายโอนเลพอกทสา         5,813,677.00          7,210,000.00 
รวม        5,813,677.00        7,210,000.00 

ปปี 2557 ปปี 2558

คจ่าประโยชนห์ตอบแทน(ประมผลรกับกสาจกัดสงิพื่งปฏงิกผล)

ภาษทมผลคจ่าเพงิพื่มตาม พ.ร.บ.กสาหนดแผนฯ
ภาษทมผลคจ่าเพงิพื่ม 1 ใน 9



รายรทบ
รายรทบจรสง ประมาณการ

9 หมวดรายไดห้ทอีทั่รทฐบาลออุดหนอุนใหห้โดยระบอุวทตถอุประสงคส
9.1 เงงินอทุดหนทุนระบทุวกัตถทุประสงคห์จากกรมสจ่งเสรงิมการปกครองทผู้องถงิพื่น                        -                        -   
9.2 เงงินอทุดหนทุนเฉพาะกงิจ

9.2.1 เบทพื้ยยกังชทพผผผู้สผงอายทุ         4,289,200.00 
9.2.2 เบทพื้ยยกังชทพคนพงิการ         1,440,000.00 
9.2.3            226,260.00 
9.2.4            226,260.00 
9.2.5         9,754,000.00 
9.2.6 สพพื่อการเรทยนการสอนศผนยห์เดน็ก             74,800.00 
9.2.7 โครงการปป้องกกันและแกผู้ไขปปัญหายาเสพตงิด             12,000.00 
9.2.8 คจ่าไฟฟป้าสถานทสผบนสพื้าฯ         1,003,789.82 

รวม      17,026,309.82                      -   
รวมทททั้งสสทั้น      35,074,998.35       21,800,000.00 

ปปี 2557 ปปี 2558

อทุดหนทุนคจ่าจผู้างสถานทสผบนสพื้า(บผู้านหกัวทสานบ)
อทุดหนทุนคจ่าจผู้างสถานทสผบนสพื้า(บผู้านหนองบกัวรอง)
โครงการกจ่อสรผู้างถนนหงินคลทุก บผู้านซจ่าเลงิอด หมผจ่3 - บผู้านโคกแค หมผจ่ 7



คตาแถลงงบประมาณ
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ประมาณการ
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คตาแถลงงบประมาณ

เทศบาลตตาบลกงรถ
อตาเภอหห้วยแถลง   จทงหวทดนครราชสอีมา

รายรทบ
 รายรทบจรสง   

รายไดห้จทดเกก็บเอง 
หมวดภาษทอากร                145,572.78 
หมวดคจ่าธรรมเนทยม คจ่าปรกับ และใบอนทุญาต                  10,496.75 
หมวดรายไดผู้จากทรกัพยห์สงิน                118,930.53 
หมวดรายไดผู้จากสาธารณผปโภคและการพาณงิชยห์                           -   
หมวดรายไดผู้เบน็ดเตลน็ด                144,726.00 
หมวดรายไดผู้จากททุน                           -   
รวมรายไดห้จทดเกก็บเอง 419,726.06

รายไดห้ทอีทั่รทฐบาลเกก็บแลห้วจทดสรรใหห้องคสการปกครอง
สจ่วนทห้องถสทั่น

หมวดภาษทจกัดสรร            11,815,285.47 
รวมรายไดห้ทอีทั่รทฐบาลเกก็บแลห้วจทดสรรใหห้องคสกร
ปกครองสจ่วนทห้องถสทั่น 11,815,285.47

รายไดห้ทอีทั่รทฐบาลออุดหนอุนใหห้องคสกรปกครองสจ่วนทห้องถสทั่น
หมวดเงงินอทุดหนทุนทกัพื่วไป              5,813,677.00 

รายไดห้ทอีทั่รทฐบาลออุดหนอุนใหห้โดยระบอุวทตถอุประสงคส
                          -   
          17,026,309.82 

รวมรายไดห้ทอีทั่รทฐบาลออุดหนอุนใหห้องคสกรปกครองสจ่วน
ทห้องถสทั่น 22,839,986.82

                                                           รวม 35,074,998.35

ประจตาปปีงบประมาณ 2558

2.1 รายรทบ

ปปี 2557

1.หมวดเงงินอทุดหนทุนทกัพื่วไประบทุวกัตถทุประสงคห์
2.หมวดเงงินอทุดหนทุนเฉพาะกงิจ



 
 

 - 4 -
คตาแถลงงบประมาณ

เทศบาลตตาบลกงรถ
อตาเภอหห้วยแถลง จทงหวทดนครราชสอีมา

รายจจ่าย
 รายจจ่ายจรสง   

จจ่ายจากงบประมาณ
งบกลาง

                                    รวมจจ่ายจากงบประมาณ                           -   

 

ประกอบงบประมาณรายจจ่ายประจตาปปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

2.2 รายจจ่าย

ปปี 2556

งบบทุคลากร (หมวดเงงินเดพอน คจ่าจผู้างประจสา และ
คจ่าจผู้างชกัพื่วคราว)

งบดสาเนงินการ (หมวดคจ่าตอบแทน ใชผู้สอยและวกัสดทุ
และหมวดคจ่าสาธารณผปโภค)

งบลงททุน (หมวดคจ่าครทุภกัณฑห์ ททพื่ดงินและสงิพื่งกจ่อสรผู้าง)
งบรายจจ่ายอพพื่น (หมวดรายจจ่ายอพพื่น)
งบเงงินอทุดหนทุน (หมวดเงงินอทุดหนทุน)



 - 3 -
คตาแถลงงบประมาณ

เทศบาลตตาบลกงรถ
อตาเภอหห้วยแถลง   จทงหวทดนครราชสอีมา

 

ประมาณการ ประมาณการ 

               161,200.00                161,200.00 
                 12,000.00                  12,000.00 
               100,000.00                100,000.00 
                          -                             -   
               250,000.00                250,000.00 
                          -                             -   

523,200.00 523,200.00

           14,066,800.00            14,066,800.00 

14,066,800.00 14,066,800.00

             7,210,000.00              7,210,000.00 

                          -                             -   
                          -                             -   

7,210,000.00 7,210,000.00

21,800,000.00 21,800,000.00

2558

ปปี  2558 ปปี  2559
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คตาแถลงงบประมาณ

เทศบาลตตาบลกงรถ
อตาเภอหห้วยแถลง จทงหวทดนครราชสอีมา

 

ประมาณการ ประมาณการ 

                          -                             -   

ประกอบงบประมาณรายจจ่ายประจตาปปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ปปี  2557 ปปี  2558



รายรทบ
รายรทบจรสง ประมาณการ

รายไดห้จทดเกก็บ

1 หมวดภาษอีอากร              132,352.06               126,000.00 

2 หมวดคจ่าธรรมเนอียม คจ่าปรทบ และใบอนอุญาต                 9,881.00                  9,000.00 

3 หมวดรายไดห้จากทรทพยสสสน              102,493.13                65,000.00 

4 หมวดรายไดห้จากสาธารณผปโภคและการพาณสชยส                        -                           -   

5 หมวดรายไดห้เบก็ดเตลก็ด               27,470.00                55,360.00 

6 หมวดรายไดห้จากทอุน                        -                           -   

รวมรายไดห้จทดเกก็บ            272,196.19             255,360.00 
รายไดห้ทอีทั่รทฐบาลจทดเกก็บแลห้วจทดสรรใหห้องคสกรปกครองสจ่วนทห้องถสทั่น

1 หมวดภาษอีจทดสรร          13,130,027.71           12,223,000.00 
รวมรายไดห้ทอีทั่รทฐบาลจทดเกก็บแลห้วจทดสรรใหห้องคสกรปกครองสจ่วนทห้องถสทั่น        13,130,027.71         12,223,000.00 

รายไดห้ทอีทั่รทฐบาลออุดหนอุนใหห้องคสกรปกครองสจ่วนทห้องถสทั่น

1 หมวดเงสนออุดหนอุนทททั่วไป           5,309,618.00            6,000,000.00 

รวมรายไดห้ทอีทั่รทฐบาลออุดหนอุนใหห้องคสกรปกครองสจ่วนทห้องถสทั่น          5,309,618.00           6,000,000.00 

รายไดห้ทอีทั่รทฐบาลออุดหนอุนใหห้โดยระบอุวทตถอุประสงคส

1 หมวดเงสนออุดหนอุนทททั่วไประบอุวทตถอุประสงคส           7,465,509.83                         -   

2 หมวดเงสนออุดหนอุนเฉพาะกสจ

รวมรายไดห้ทอีทั่รทฐบาลออุดหนอุนใหห้โดยระบอุวทตถอุประสงคส          7,465,509.83                         -   

รวมทททั้งสสทั้น     26,177,351.73      18,478,360.00 

3.รายรทบ

ปปี 2556 ปปี 2557



ประมาณการ
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ปปี 2558
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รายละเออียดรายรทบ

รายรทบ
รายรทบจรสง ประมาณการ

1. หมวดภาษอีอากร
1.1 ภาษทโรงเรพอนและททพื่ดงิน             26,670.83            25,000.00 
1.2 ภาษทบสารทุงทผู้องททพื่           104,481.23           100,000.00 
1.3 ภาษทปป้าย              1,200.00              1,000.00 
1.4 อากรการฆจ่าสกัตวห์                     -                       -   

รวม          132,352.06         126,000.00 
2. หมวดคจ่าธรรมเนอียม คจ่าปรทบและใบอนอุญาต

2.1 คจ่าธรรมเนทยมเกน็บและขนขยะมผลฝอย                     -                       -   
2.2 คจ่าธรรมเนทยมเกทพื่ยวกกับทะเบทยนราษฎร                     -                       -   
2.3 คจ่าธรรมเนทยมจดทะเบทยนพาณงิชยห์                     -                       -   
2.4 คจ่าปรกับผผผู้กระทสาผงิดกฎหมายจราจรทางบก                     -                       -   
2.5 คจ่าปรกับผผผู้กระทสาผงิดกฎหมายและขผู้อบกังคกับทผู้องถงิพื่น                     -                       -   
2.6 คจ่าปรกับการผงิดสกัญญา                     -                       -   
2.7                     -                       -   
2.8 คจ่าใบอนทุญาตรกับทสาการเกน็บ ขนสงิพื่งปฏงิกผลหรพอมผลฝอย              5,000.00              5,000.00 
2.9 คจ่าใบอนทุญาตประกอบการคผู้าสสาหรกับกงิจการททพื่เปป็นอกันตรายตจ่อสทุขภาพ              3,800.00              2,000.00 
2.10 คจ่าใบอนทุญาตจกัดตกัพื้งสถานททพื่จสาหนจ่ายอาหารหรพอสถานททพื่สะสมอาหารในครกัว                     -                       -   

                    -                       -   
2.11 คจ่าใบอนทุญาตจสาหนจ่ายสงินคผู้าในททพื่หรพอทางสาธารณะ                     -                       -   
2.12 คจ่าใบอนทุญาตเกทพื่ยวกกับการควบคทุมอาคาร              1,021.00              2,000.00 
2.13 คจ่าใบอนทุญาตการพนกัน                 60.00                     -   

รวม             9,881.00             9,000.00 
3. หมวดรายไดห้จากทรทพยสสสน

3.1 คจ่าเชจ่าหรพอบรงิการสถานททพื่                     -                       -   
                    -                       -   
                    -                       -   
                    -                       -   

3.2 ดอกเบทพื้ยเงงินฝาก กสท                     -                       -   
3.3 ดอกเบทพื้ยเงงินฝากธนาคาร           102,493.13            65,000.00 
3.4 คจ่าเชจ่าหผู้องสทุขาสาธารณะ                     -                       -   

รวม          102,493.13           65,000.00 
4 หมวดรายไดห้จากสาธารณผปโภคและการพาณสชยส

ปปี 2556 ปปี 2557

คจ่าปรกับอพพื่นๆ(ผผผู้ชสาระคจ่าเชจ่าแผงลอยเกงินกสาหนด)

หรพอพพพื้นททพื่ใด ซซพื่งมทพพพื้นททพื่เกงิน 200 ตารางเมตร

 - คจ่าเชจ่าแผงลอย
 - หาบเรจ่
 - คจ่าเชจ่าอาคารพาณงิชยห์
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รายละเออียดรายรทบ

รายรทบ
รายรทบจรสง ประมาณการ
ปปี 2556 ปปี 2557

4.1 รายไดผู้จากสาธารณผปโภคและการพาณงิชยห์                     -                       -   

รวม                     -                       -   
5 หมวดรายไดห้เบก็ดเตลก็ด

5.1 เงงินททพื่มทผผผู้อทุทงิศใหผู้                     -                       -   
5.2 คจ่าขายแบบแปลน             24,300.00              5,000.00 
5.3 คจ่าจสาหนจ่ายแบบพงิมพห์และคสารผู้อง                     -                       -   
5.4                     -                       -   
5.5 รายไดผู้เบน็ดเตลน็ดอพพื่นๆ              3,170.00            50,360.00 

รวม           27,470.00           55,360.00 
6 หมวดรายไดห้จากทอุน

6.1 คจ่าขายทอดตลาดจากทรกัพยห์สงิน                     -                       -   
รวม                     -                       -   

7 หมวดรายไดห้ทอีทั่รทฐบาลเกก็บแลห้วจทดสรรใหห้องคสกรปกครองสจ่วนทห้องถสทั่น
หมวดภาษอีจทดสรร
7.1        8,417,658.82        7,200,000.00 
7.2        1,859,552.21        2,952,000.00 
7.3 ภาษทธทุรกงิจเฉพาะ           106,090.06            75,000.00 
7.4 ภาษทสทุรา           753,473.81           558,000.00 
7.5 ภาษทสรรพสามงิต        1,648,044.90        1,190,000.00 
7.6 คจ่าภาคหลวงแรจ่             16,157.65            10,000.00 
7.7 คจ่าภาคหลวงปฟิโตรเลทยม             77,364.26            58,000.00 
7.8 คจ่าธรรมเนทยมจดทะเบทยนสงิทธงิและนงิตงิกรรมตามประมวลกฎหมายททพื่ดงิน           251,686.00           170,000.00 
7.9 คจ่าภาษทรถยนตห์และลผู้อเลพพื่อน                     -              10,000.00 

รวม      13,130,027.71     12,223,000.00 
8 หมวดรายไดห้ทอีทั่รทฐบาลออุดหนอุนใหห้องคสกรปกครองสจ่วนทห้องถสทั่น

8.1 เงงินอทุดหนทุนทกัพื่วไปสสาหรกับดสาเนงินการตามอสานาจหนผู้าททพื่และภารกงิจถจ่ายโอนเลพอกทสา        5,309,618.00        6,000,000.00 
รวม       5,309,618.00       6,000,000.00 

9 หมวดรายไดห้ทอีทั่รทฐบาลออุดหนอุนใหห้โดยระบอุวทตถอุประสงคส
9.1 เงงินอทุดหนทุนระบทุวกัตถทุประสงคห์จากกรมสจ่งเสรงิมการปกครองทผู้องถงิพื่น        7,465,509.83                     -   
9.2 เงงินอทุดหนทุนเฉพาะกงิจ                     -                       -   

คจ่าประโยชนห์ตอบแทน(ประมผลรกับกสาจกัดสงิพื่งปฏงิกผล)

ภาษทมผลคจ่าเพงิพื่มตาม พ.ร.บ.กสาหนดแผนฯ
ภาษทมผลคจ่าเพงิพื่ม 1 ใน 9
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รายละเออียดรายรทบ

รายรทบ
รายรทบจรสง ประมาณการ
ปปี 2556 ปปี 2557

รวม       7,465,509.83                     -   
รวมทททั้งสสทั้น      26,177,351.73     18,478,360.00 



12
]

ประมาณการ
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ประมาณการ
ปปี 2558
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ประมาณการ
ปปี 2558

                     -   
     21,800,000.00 



รายละเออียดรายรทบ

รายรทบ
รายรทบจรสง ประมาณการ

1 หมวดภาษอีอากร
1.1 ภาษทโรงเรพอนและททพื่ดงิน               26,670.83                25,000.00 
1.2 ภาษทบสารทุงทผู้องททพื่             104,481.23               100,000.00 
1.3 ภาษทปป้าย                 1,200.00                  1,000.00 
1.4 อากรการฆจ่าสกัตวห์                        -                            -   
1.5           1,859,552.21            2,952,000.00 
1.6 ภาษทธทุรกงิจเฉพาะ             106,090.06                75,000.00 
1.7 ภาษทสทุรา             753,473.81               558,000.00 
1.8 ภาษทสรรพสามงิต           1,648,044.90            1,190,000.00 
1.9           8,417,658.82            7,200,000.00 
1.10 คจ่าภาคหลวงแรจ่               16,157.65                10,000.00 
1.11 คจ่าภาคหลวงปฟิโตรเลทยม               77,364.26                58,000.00 
1.12 คจ่าธรรมเนทยมจดทะเบทยนสงิทธงิและนงิตงิกรรมททพื่ดงิน             251,686.00               170,000.00 

1.13 คจ่าภาษทรถยนตห์และลผู้อเลพพื่อน                        -                  10,000.00 
รวม        13,262,379.77          12,349,000.00 

1 หมวดคจ่าธรรมเนอียม คจ่าปรทบและใบอนอุญาต
1.1 คจ่าธรรมเนทยมเกน็บและขนขยะมผลฝอย                        -                            -   
1.2 คจ่าธรรมเนทยมเกทพื่ยวกกับทะเบทยนราษฎร                        -                            -   
1.3 คจ่าธรรมเนทยมจดทะเบทยนพาณงิชยห์                        -                            -   
1.4 คจ่าปรกับผผผู้กระทสาผงิดกฎหมายจราจรทางบก                        -                            -   
1.5 คจ่าปรกับผผผู้กระทสาผงิดกฎหมายและขผู้อบกังคกับทผู้องถงิพื่น                        -                            -   
1.6 คจ่าปรกับการผงิดสกัญญา                        -                            -   
1.7                        -                            -   
1.8 คจ่าใบอนทุญาตรกับทสาการเกน็บ ขนสงิพื่งปฏงิกผลหรพอมผลฝอย                 5,000.00                  5,000.00 
1.9 คจ่าใบอนทุญาตประกอบการคผู้าสสาหรกับกงิจการททพื่เปป็น                 3,800.00                  2,000.00 

อกันตรายตจ่อสทุขภาพ

ปปี 2556 ปปี 2557
ก.รายไดห้ภาษอีอากร

ภาษทมผลคจ่าเพงิพื่ม 1 ใน 9

ภาษทมผลคจ่าเพงิพื่มตาม พ.ร.บ.กสาหนดแผนฯ

ข.รายไดห้ทอีทั่ไมจ่ชจ่ภาษอีอากร

คจ่าปรกับอพพื่นๆ(ผผผู้ชสาระคจ่าเชจ่าแผงลอยเกงินกสาหนด)



รายละเออียดรายรทบ

รายรทบ
รายรทบจรสง ประมาณการ
ปปี 2556 ปปี 2557

1.10 คจ่าใบอนทุญาตจกัดตกัพื้งสถานททพื่จสาหนจ่ายอาหารหรพอสถานททพื่                        -                            -   

1.11 คจ่าใบอนทุญาตจสาหนจ่ายสงินคผู้าในททพื่หรพอทางสาธารณะ                        -                            -   
1.12 คจ่าใบอนทุญาตเกทพื่ยวกกับการควบคทุมอาคาร                 1,021.00                  2,000.00 
1.13 คจ่าใบอนทุญาตเกทพื่ยวกกับการโฆษณาโดยใชผู้เครพพื่องขยายเสทยง                    60.00                          -   

รวม                9,881.00                 9,000.00 
2 หมวดรายไดห้จากทรทพยสสสน

2.1 คจ่าเชจ่าหรพอบรงิการสถานททพื่                        -                            -   
2.2 ดอกเบทพื้ยเงงินฝาก กสท                        -                            -   
2.3 ดอกเบทพื้ยเงงินฝากธนาคาร             102,493.13                65,000.00 
2.4 คจ่าเชจ่าหผู้องสทุขาสาธารณะ                        -                            -   

รวม            102,493.13               65,000.00 
3 หมวดรายไดห้จากสาธารณผปโภคและการพาณสชยส                         -                            -   
4 หมวดรายไดห้เบก็ดเตลก็ด

4.1 เงงินททพื่มทผผผู้อทุทงิศใหผู้                        -                            -   
4.2 คจ่าขายแบบแปลน               24,300.00                  5,000.00 
4.3 คจ่าจสาหนจ่ายแบบพงิมพห์และคสารผู้อง                        -                            -   
4.4                        -                            -   
4.5 รายไดผู้เบน็ดเตลน็ดอพพื่นๆ                 3,170.00                50,360.00 

รวม              27,470.00               55,360.00 
                       -                            -   

1. เงงินอทุดหนทุนทกัพื่วไป สสาหรกับดสาเนงินการตามอสานาจหนผู้าททพื่           5,309,618.00            6,000,000.00 
และภารกงิจถจ่ายโอนเลพอกทสา

2. เงงินอทุดหนทุนระบทุวกัตถทุประสงคห์จากกรมสจ่งเสรงิมการปกครอง           7,465,509.83                          -   
ทผู้องถงิพื่น

3. เงงินอทุดหนทุนเฉพาะกงิจ                        -                            -   

รวม        12,775,127.83           6,000,000.00 

สะสมอาหารในครกัวหรพอพพพื้นททพื่ใด ซซพื่งมทพพพื้นททพื่เกงิน200 ตร.ม.

คจ่าประโยชนห์ตอบแทน(ประมผลรกับกสาจกัดสงิพื่งปฏงิกผล)

ค.รายไดห้จากทอุน
ง.เงสนชจ่วยเหลรือ



รายละเออียดรายรทบ

รายรทบ
รายรทบจรสง ประมาณการ
ปปี 2556 ปปี 2557

รวมทททั้งสสทั้น        26,177,351.73          18,478,360.00 
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รายจจ่ายตามงานและงบรายจจ่าย
เทศบาลตตาบลกงรถ

อตาเภอหห้วยแถลง  จทงหวทดนครราชสอีมา
แผนงานบรสหารงานทททั่วไป
งบ                  00111 00112 00113 รวม

งาน งานบรงิหารทกัพื่วไป งานวางแผนสถงิตงิและ งานบรงิหารงานคลกัง
วงิชาการ

งบบทุคลากร 5,086,968 490,000 1,086,240 6,663,208
งบดสาเนงินการ 1,579,000 30,000 367,000 1,976,000
งบลงททุน 211,500 0 0 211,500
งบรายจจ่ายอพพื่นๆ 20,000 0 20,000
งบเงงินอทุดหนทุน 0 0 0 0

รวม 6,897,468 520,000 1,453,240 8,870,708

แผนงานการรทกษาความสงบภายใน
งบ                  00123 รวม

งาน งานปป้องกกันภกัยฝป่าย
พลเรพอนฯ

งบบทุคลากร 0 0
งบดสาเนงินการ 150,000 150,000
งบลงททุน 0 0
งบรายจจ่ายอพพื่นๆ 0 0
งบเงงินอทุดหนทุน 0 0

รวม 150,000 150,000

แผนงานการศรึกษา
งบ                  00211 00212 00214 รวม

งาน งานบรงิหารทกัพื่วไป งานระดกับกจ่อนวกัยเรทยน งานศซกษาไมจ่กสาหนด
เกทพื่ยวกกับการศซกษา ระดกับ

งบบทุคลากร 895,070 0 0 895,070
งบดสาเนงินการ 172,000 1,405,568 50,000 1,627,568
งบลงททุน 4,500 10,000 0
งบรายจจ่ายอพพื่นๆ 0 0 0
งบเงงินอทุดหนทุน 0 1,250,000 0 1,250,000

รวม 1,071,570 2,665,568 50,000 3,787,138

แผนงานสาธารณสอุข



งบ                  00221 00223 รวม
งาน งานบรงิหารทกัพื่วไป งานบรงิการสาธารณสทุข

เกทพื่ยวกกับสาธารณสทุข และงานสาธารณสทุขอพพื่น
งบบทุคลากร 312,000 347,000 659,000
งบดสาเนงินการ 121,000 140,000 261,000
งบลงททุน 0 0 0
งบรายจจ่ายอพพื่นๆ 0 0 0
งบเงงินอทุดหนทุน 0 135,000 135,000

รวม 433,000 622,000 1,055,000

แผนงานสทงคมสงเคราะหส
งบ                  00232 รวม

งาน งานสวกัสดงิการสกังคมและสกังคมสงเคราะหห์

งบบทุคลากร 0 0
งบดสาเนงินการ 150,000 150,000
งบลงททุน 0 0
งบรายจจ่ายอพพื่นๆ 0 0
งบเงงินอทุดหนทุน 0 0

รวม 150,000 150,000

แผนงานเคหะและชอุมชน
งบ                  00241 00242 รวม

งาน งานบรงิหารทกัพื่วไป งานไฟฟป้าถนน
เกทพื่ยวกกับเคหะฯ

งบบทุคลากร 733,000 0 733,000
งบดสาเนงินการ 427,000 30,000 457,000
งบลงททุน 0 2,757,000 2,757,000
งบรายจจ่ายอพพื่นๆ 0 0 0
งบเงงินอทุดหนทุน 0 0 0

รวม 1,160,000 2,787,000 3,947,000

แผนงานสรห้างความเขห้มแขก็งของชอุมชน
งบ                  00252 รวม



งาน งานสจ่งเสรงิมและสนกับสนทุนความเขผู้มแขน็งชทุมชน
งบบทุคลากร 0 0
งบดสาเนงินการ 0 0
งบลงททุน 0 0
งบรายจจ่ายอพพื่นๆ 0 0
งบเงงินอทุดหนทุน 0 0

รวม 0 0

แผนงานการศาสนาวทฒนธรรมและนทนทนาการ
งบ                  00262 00263 รวม

งาน งานกทฬาและ งานศาสนาวกัฒนธรรม
นกันทนาการ ทผู้องถงิพื่น

งบบทุคลากร 0 0 0
งบดสาเนงินการ 215,000 185,000 400,000
งบลงททุน 0 0 0
งบรายจจ่ายอพพื่นๆ 0 0 0
งบเงงินอทุดหนทุน 0 0 0

รวม 215,000 185,000 400,000

แผนงานการเกษตร
งบ                  00320 รวม

งาน งานสจ่งเสรงิม
การเกษตร

งบบทุคลากร 538,000 538,000
งบดสาเนงินการ 1,280,000 1,280,000
งบลงททุน 200,000 200,000
งบรายจจ่ายอพพื่นๆ 0 0
งบเงงินอทุดหนทุน 0 0

รวม 2,018,000 2,018,000
แผนงานงบกลาง
งบ                  00411 รวม

งาน งานงบกลาง
งานงบกลาง 722,154 722,154

รวม 722,154 722,154



รายจจ่ายตามงานและงบรายจจ่าย 1
เทศบาลตตาบลกงรถ

อตาเภอหห้วยแถลง  จทงหวทดนครราชสอีมา

2



3



ดห้านแผนงาน รายจจ่ายจรสง งบประมาณ

0.00 8,909,560.00
0.00 133,000.00

0.00 3,141,840.00
0.00 883,460.00
0.00 2,753,000.00
0.00 0.00
0.00 395,000.00
0.00 0.00

0.00 1,841,500.00

0.00 421,000.00
รวมทททั้งสสทั้น 0.00 18,478,360

หมวด รายจจ่ายจรสง งบประมาณ

0.00 #REF!
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0

รวมรายจจ่ายทททั้งสสทั้น 0.00 #REF!

4.รายจจ่ายตามแผนงาน

ปปี 2556 ปปี 2557
1.ดห้านบรสหารทททั่วไป
1.1 แผนงานบรงิหารงานทกัพื่วไป
1.2 แผนงานการรกักษาความสงบภายใน
2.ดห้านบรสการชอุมชนและสทงคม
2.1 แผนงานการศซกษา
2.2 แผนงานสาธารณสทุข
2.3 แผนงานเคหะและชทุมชน
2.4 แผนงานสรผู้างความเขผู้มแขน็งของชทุมชน
2.5 แผนงานดผู้านศาสนาวกัฒนธรรมและนกันทนาการ
2.6 แผนงานดผู้านสกังคมสงเคราะหห์
3.ดห้านเศรษฐกสจ
3.1 แผนงานการเกษตร
4.ดห้านการดตาเนสนการอรืทั่น
4.1 งานงบกลาง

5.รายจจ่ายตามหมวดรายจจ่าย

ปปี 2556 ปปี 2557
1.รายจจ่ายงบกลาง
2.หมวดเงงินเดพอนและคจ่าจผู้างประจสา
3.หมวดคจ่าจผู้างชกัพื่วคราว
4.หมวดคจ่าตอบแทน ใชผู้สอยและวกัสดทุ
5.หมวดคจ่าสาธารณผปโภค
6.หมวดเงงินอทุดหนทุน
7.หมวดคจ่าครทุภกัณฑห์ ททพื่ดงินและสงิพื่งกจ่อสรผู้าง
8.รายจจ่ายอพพื่น



บทนทรึกหลทกการและเหตอุผล
ประกอบรจ่างเทศบทญญทตสงบประมาณรายจจ่าย

อตาเภอพสมาย จทงหวทดนครราชสอีมา

ดห้าน

รวมงบประมาณรายจจ่ายทททั้งสสทั้น

ประจตาปปีงบประมาณ พ.ศ.2556  ของเทศบาลตตาบลพสมาย

1.ดห้านบรสหารทททั่วไป
1.1 แผนงานบรงิหารงานทกัพื่วไป
1.2 แผนงานการรกักษาความสงบภายใน
2.ดห้านบรสการชอุมชนและสทงคม
2.1 แผนงานการศซกษา
2.2 แผนงานสาธารณสทุข
2.3 แผนงานเคหะและชทุมชน
2.4 แผนงานสรผู้างความเขผู้มแขน็งของชทุมชน
2.5 แผนงานดผู้านศาสนาวกัฒนธรรมและนกันทนาการ
2.6 แผนงานดผู้านสกังคมสงเคราะหห์
3.ดห้านเศรษฐกสจ
3.1 แผนงานการพาณงิชยห์
4.ดห้านการดตาเนสนการอรืทั่น
4.1 งานงบกลาง



เทศบทญญทตส

ของ เทศบาลตตาบลกงรถ
อตาเภอหห้วยแถลง  จทงหวทดนครราชสอีมา

ของสภาเทศบาลตสาบลกงรถ และโดยความเหน็นชอบของนายอสาเภอหผู้วยแถลงซซพื่งไดผู้รกับมอบอสานาจใหผู้ปฎงิบกัตงิราชการ

ดกังตจ่อไปนทพื้

แผนงาน

รวมงบประมาณรายจจ่ายทททั้งสสทั้น

งบประมาณรายจจ่ายประจตาปปีงบประมาณ พ.ศ.2558

                   โดยททพื่เปป็นการสมควรตกัพื้งงบประมาณรายจจ่ายประจสาปปีงบประมาณ พ.ศ.2558  อาศกัยอสานาจตามความ
ในพระราชบกัญญกัตงิเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 65 จซงตราเทศบกัญญกัตงิงบประมาณรายจจ่ายขซพื้นไวผู้โดยความเหน็นชอบ

แทนผผผู้วจ่าราชการจกังหวกัดนครราชสทมา ตามคสาสกัพื่งจกังหวกัดนครราชสทมา ททพื่ 1787/2554 ลงวกันททพื่ 31 พฤษภาคม 2554

                    ขผู้อ  1.เทศบกัญญกัตงินทพื้เรทยกวจ่า "เทศบกัญญกัตงิงบประมาณรายจจ่าย ประจสาปปีงบประมาณ พ.ศ.2558"
                    ขผู้อ  2.เทศบกัญญกัตงินทพื้ใหผู้ใชผู้บกังคกับตกัพื้งแตจ่วกันททพื่  1  เดพอนตทุลาคม  พ.ศ.2557  เปป็นตผู้นไป
                    ขผู้อ  3.งบประมาณรายจจ่ายประจสาปปีงบประมาณ พ.ศ.2558  ใหผู้ตกัพื้งจจ่ายเปป็นจสานวนรวมทกัพื้งสงิพื้น
20,000,000  บาท  โดยแยกรายละเอทยดตามแผนงานไดผู้ดกังนทพื้
                    ขผู้อ  4.งบประมาณรายจจ่ายทกัพื่วไป

1.ดห้านบรสหารทททั่วไป
1.1 แผนงานบรงิหารงานทกัพื่วไป
1.2 แผนงานการรกักษาความสงบภายใน
2.ดห้านบรสการชอุมชนและสทงคม
2.1 แผนงานการศซกษา
2.2 แผนงานสาธารณสทุข
2.3 แผนงานเคหะและชทุมชน
2.4 แผนงานสรผู้างความเขผู้มแขน็งของชทุมชน
2.5 แผนงานดผู้านศาสนาวกัฒนธรรมและนกันทนาการ
2.6 แผนงานดผู้านสกังคมสงเคราะหห์
3.ดห้านเศรษฐกสจ
3.1 แผนงานการพาณงิชยห์
4.ดห้านการดตาเนสนการอรืทั่น
4.1 งานงบกลาง



ตามระเบทยบการเบงิกจจ่ายเงงินของเทศบาล

         นายกเทศมนตรทตสาบลกงรถ
                             เหก็นชอบ

             นายอสาเภอหผู้วยแถลง ปฎงิบกัตงิราชการแทน
                 ผผผู้วจ่าราชการจกังหวกัดนครราชสทมา

                    ขผู้อ 5.ใหผู้นายกเทศมนตรทตสาบลกงรถ  ปฎงิบกัตงิการเบงิกจจ่ายเงงินงบประมาณททพื่ไดผู้รกับอนทุมกัตงิ ใหผู้เปป็นไป

                    ขผู้อ 6.ใหผู้นายกเทศมนตรทตสาบลกงรถ  มทหนผู้าททพื่รกักษาการใหผู้เปป็นไปตามเทศบกัญญกัตงินทพื้

                    ประกาศ  ณ  วกันททพื่  28   เดพอนสงิงหาคม   พ.ศ.2557

(ลงชพพื่อ)        
            (นายเฉลงิมพร  หนผแกผู้ว)

         (ลงชพพื่อ)        
                      (นายชนะ   ธรณททอง)



งบประมาณ

9,544,660.00
133,000.00

3,375,160.00
1,387,000.00
3,068,000.00

50,000.00
950,000.00
160,000.00

2,448,000.00

684,180.00
21,800,000.00

งบประมาณ

0
0
0
0
0
0
0
0
0

ปปี 2558

ปปี 2558



บทนทรึกหลทกการและเหตอุผล
ประกอบรจ่างเทศบทญญทตสงบประมาณรายจจ่าย

อตาเภอพสมาย จทงหวทดนครราชสอีมา

ยอดรวม

8,870,708.00
150,000.00

3,787,138.00
0.00
0.00

#REF!
400,000.00
150,000.00

0.00

722,154.00
#REF!

ของเทศบาลตตาบลพสมาย



เทศบทญญทตส

ของ เทศบาลตตาบลกงรถ
อตาเภอหห้วยแถลง  จทงหวทดนครราชสอีมา

ของสภาเทศบาลตสาบลกงรถ และโดยความเหน็นชอบของนายอสาเภอหผู้วยแถลงซซพื่งไดผู้รกับมอบอสานาจใหผู้ปฎงิบกัตงิราชการ

ยอดรวม

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

.2558

อาศกัยอสานาจตามความ

พฤษภาคม 2554



         นายกเทศมนตรทตสาบลกงรถ
            (นายเฉลงิมพร  หนผแกผู้ว)



1 เงงินเดพอน ตกัพื้งจจ่ายรวม 5,013,520 บาท
2 คจ่าจผู้างประจสา ตกัพื้งจจ่ายรวม 162,000 บาท
3 คจ่าจผู้างชกัพื่วคราว ตกัพื้งจจ่ายรวม 1,068,020 บาท
4 เงงินประจสาตสาแหนจ่ง ตกัพื้งจจ่ายรวม 336,000 บาท
5 ตกัพื้งจจ่ายรวม 0 บาท
6 คจ่าชจ่วยเหลพอการศซกษาบทุตร ตกัพื้งจจ่ายรวม 70,000 บาท
7 คจ่ารกักษาพยาบาล ตกัพื้งจจ่ายรวม 0 บาท
8 คจ่าเชจ่าบผู้าน ตกัพื้งจจ่ายรวม 352,500 บาท
9 เงงินชจ่วยพงิเศษ ตกัพื้งจจ่ายรวม 30,000 บาท
10 ตกัพื้งจจ่ายรวม 291,800 บาท
11 สมทบกองททุนประกกันสกังคม ตกัพื้งจจ่ายรวม 100,000 บาท
12 เงงินประโยชนห์ตอบแทนอพพื่นเปป็นกรณทพงิเศษ ตกัพื้งจจ่ายรวม 130,000 บาท

ตททั้งจจ่ายรวมทททั้งสสทั้น 7,553,840 บาท

             =                      7,553,840 X 100
21,800,000

                เทศบาลตตาบลกงรถ    อตาเภอหห้วยแถลง   จทงหวทดนครราชสอีมา
รายละเออียดรายจจ่ายบางรายการทอีทั่จตาเปป็นตห้องใชห้ในการบรสหารกสจการขององคสกร ในปปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ก.คจ่าใชห้จจ่ายในการบรสหารบอุคลากร

เงงินเพงิพื่มตจ่างๆของพนกักงาน (พตส)

สมทบกองททุนบสาเหนน็จบสานาญ(กบท)

หมายเหตอุ  คงิดเปป็นรผู้อยละ 34.65%  ของรายจจ่ายททพื่ตกัพื้งจจ่าย (21,800,000)

การคสานวณ = ยอดรวมคจ่าใชผู้จจ่ายในการบรงิหารงานบทุคคลปปีงบประมาณ พ.ศ.2558 X 100
ประมาณการรายจจ่าย ปปีงบประมาณ พ.ศ.2558

            หมายเหตอุ  คงิดเปป็นรผู้อยละ   34.65%  ของประมาณการรายจจ่ายททพื่ตกัพื้งจจ่าย 21,800,000.00  บาท



รายละเออียดรายจจ่ายบางรายการทอีทั่จตาเปป็นตห้องใชห้ในการบรสหารกสจการขององคสกร ในปปีงบประมาณ พ.ศ.2559



สารบทญ

   ภาคผนวก

สจ่วนทอีทั่  1 คสาแถลงงบประมาณรายจจ่ายประจสาปปี     พ.ศ.2559
สจ่วนทอีทั่  2 เทศบกัญญกัตงิงบประมาณรายจจ่ายประจสาปปี  พ.ศ.2559

 - บกันทซกหลกักการและเหตทุผล
 - รายจจ่ายตามงานและงบรายจจ่าย
 - เทศบกัญญกัตงิงบประมาณ รายจจ่าย ปปีงบประมาณ 2559
 - รายงานประมาณการรายรกับ
 - รายงานประมาณการรายจจ่าย

สจ่วนทอีทั่  3 รายละเอทยดงบประมาณรายจจ่ายประจสาปปี พ.ศ.2559
 - แผนงานงบกลาง
 - แผนงานบรงิหารทกัพื่วไป
 - แผนงานวางแผนสถงิตงิและวงิชาการ
 - แผนงานบรงิหารงานคลกัง
 - แผนงานปป้องกกันภกัยฝป่ายพลเรพอนและระงกับอกัคคทภกัย
 - แผนงานบรงิหารทกัพื่วไปเกทพื่ยวกกับการศซกษา
 - แผนงานระดกับกจ่อนวกัยเรทยนและประถมศซกษา
 - แผนงานการศซกษาไมจ่กสาหนดระดกับ
 - แผนงานบรงิหารทกัพื่วไปเกทพื่ยวกกับสาธารณสทุข
 - แผนงานบรงิการสาธารณสทุขและสาธารณสทุขอพพื่น
 - แผนงานสวกัสดงิการสกังคมและสกังคมสงเคราะหห์
 - แผนงานบรงิหารทกัพื่วไปเกทพื่ยวกกับเคหะและชทุมชน
 - แผนงานไฟฟป้า ถนน
 - แผนงานกทฬาและนกันทนาการ
 - แผนงานศาสนาและวกัฒนธรรมทผู้องถงิพื่น
 - แผนงานการเกษตร

 - สรทุปตารางเทศบกัญญกัตงิงบประมาณรายจจ่าย ประจสาปปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 - รายละเอทยดรายจจ่ายบางรายการททพื่จสาเปป็นตผู้องใชผู้ในการบรงิหารกงิจการขององคห์กร



หนห้า
1

5
6

16
18
24

65
67
75
76
78
79
81
84
85
87
90
91
93
98

100
102

105
113



แบบสรอุปตามแผนงาน
 งบกลาง  งบบอุคลากร  งบดตาเนสนการ  งบลงทอุน  งบเงสน  งบ 

 รวม 
 ตททั้งจจ่ายจาก 

ทอีทั่  ประกทน  เบอีทั้ยยทงชอีพ  เงสน  รายจจ่ายตาม  เงสนชจ่วย  กองทอุน  คจ่าตอบแทน  เงสนเดรือน  คจ่าจห้าง  คจ่าจห้าง  คจ่าตอบแทน  คจ่าใชห้สอย  คจ่าวทสดอุ  คจ่า  ออุดหนอุน  รายจจ่าย  เงสนรายไดห้  เงสนออุดหนอุน 
 สทงคม  ผผห้ปป่วยเอดสส  สตารองจจ่าย  ขห้อผผกพทน  พสเศษ  ฝป่ายการเมรือง  ฝป่ายประจตา  ประจตา  ชททั่วคราว  สาธารณผปโภค  สสทั่งกจ่อสรห้าง  อรืทั่น  ทททั่วไป 

1 งานงบกลาง           100,000            12,000           133,154           165,000            30,000           282,000          722,154 

2 งานบรงิหารทกัพื่วไป        2,624,640         2,462,328                   -                     -             164,000           800,000           290,000            325,000           211,500                   -              20,000        6,897,468 

3 งานวางแผนสถงิตงิและวงิชาการ                   -              490,000                   -                     -                     -              30,000                   -                      -   ###                   -                     -            520,000 

4 งานบรงิหารงานคลกัง                   -              916,240           170,000                   -             107,000           210,000            50,000                    -   ###                   -                     -          1,453,240 

5 งานรกักษาความสงบภายใน                   -                     -                     -                     -                     -             150,000                   -                      -   ###                   -                     -            150,000 

6 งานบรงิหารทกัพื่วไปเกทพื่ยวกกับการศซกษา                   -              895,070                   -                     -              92,000            60,000            20,000                    -                4,500                   -                     -          1,071,570 

7 งานระดกับกจ่อนวกัยเรทยนและประถม                   -                     -                     -                     -                     -             825,400           580,168                    -              10,000        1,250,000                   -          2,665,568 

8 งานการศซกษาไมจ่กสาหนดระดกับ                   -                     -                     -                     -                     -              50,000                   -                      -   ###                   -                     -              50,000 

9 งานบรงิหารทกัพื่วไปเกทพื่ยวกกับสาธารณสทุข                   -              312,000                   -                     -              51,000            20,000            50,000                    -   ###                   -                     -            433,000 

10 งานบรงิการสาธารณสทุขและสาธารณสทุขอพพื่น                   -              347,000                   -                     -              40,000           100,000                   -                      -   ###           135,000                   -            622,000 

11 งานสวกัสดงิการสกังคมและสกังคมสงเคราะหห์                   -                     -                     -                     -                     -             150,000                   -                      -   ###                   -                     -            150,000 

12 งานบรงิหารทกัพื่วไปเกทพื่ยวกกับเคหะและชทุมชน                   -              733,000                   -                     -              97,000           110,000           220,000                    -   ###                   -                     -          1,160,000 

13 งานไฟฟป้าถนน                   -                     -                     -                     -                     -                     -              30,000                    -          2,757,000                   -                     -          2,787,000 

14 งานสจ่งเสรงิมและสนกับสนทุนความเขผู้มแขน็งของชทุมชน                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                      -   ###                   -                     -                    -   

15 งานกทฬาและนกันทนาการ                   -                     -                     -                     -                     -             165,000            50,000                    -   ###                   -                     -            215,000 

16 งานศาสนาและวกัฒนธรรมทผู้องถงิพื่น                   -                     -                     -                     -                     -             185,000                   -                      -   ###                   -                     -            185,000 

17 งานสจ่งเสรงิมการเกษตร                   -              538,000                   -                     -              50,000           165,000            65,000          1,000,000           200,000                   -                     -          2,018,000 

รวม         100,000           12,000         133,154         165,000           30,000         282,000       2,624,640        6,693,638         170,000                 -           601,000       3,020,400       1,355,168        1,325,000       3,183,000       1,385,000           20,000      21,100,000                         -                           -   

                                  งบØ
                  หมวดØ  ครอุภทณฑส/ 
งานÚ  กบท. 



รายละเออียดงบประมาณรายจจ่ายทททั่วไป 

เทศบาลตตาบลกงรถ
อตาเภอหห้วยแถลง  จทงหวทดนครราชสอีมา

ประมาณการรายจจ่ายรวมทททั้งสสทั้น 1,071,570 บาท  จจ่ายจากรายไดห้จทดเกก็บเอง หมวดภาษอีจทดสรร 
และหมวดเงสนออุดหนอุนทททั่วไป  แยกเปป็น

แผนงานการศรึกษา
งานบรสหารทททั่วไปเกอีทั่ยวกทบการศรึกษา รวม 1,071,570 บาท

งบบอุคลากร รวม 895,070 บาท
รวม 895,070 บาท

จตานวน 589,070 บาท
เพพพื่อจจ่ายเปป็นเงงินเดพอนและเงงินปรกับปรทุงเงงินเดพอนพนกักงานเทศบาลกงรถ 

จตานวน 42,000 บาท
เพพพื่อจจ่ายเปป็นเงงินประจสาตสาแหนจ่งหกัวหนผู้ากองการศซกษา

จตานวน 240,000 บาท

ศผนยห์พกัฒนาเดน็กเลน็กกงรถ

จตานวน 24,000 บาท

งบดตาเนสนการ รวม 172,000 บาท
รวม 92,000 บาท

จตานวน 10,000 บาท
เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าตอบแทนและเงงินโบนกัสแกจ่ขผู้าราชการสจ่วนทผู้องถงิพื่นและลผกจผู้าง

จตานวน 72,000 บาท
เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าเชจ่าบผู้านใหผู้แกจ่พนกักงานเทศบาล ททพื่มทสงิทธงิเบงิกไดผู้ตามระเบทยบกระทรวงมหาดไทย

จตานวน 10,000 บาท
เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าชจ่วยเหลพอการศซกษาบทุตรของพนกักงานเทศบาลและลผกจผู้างประจสาททพื่มทสงิทธงิเบงิกไดผู้
ตามระเบทยบกระทรวงมหาดไทยวจ่าดผู้วยเงงินสวกัสดงิการเกทพื่ยวกกับการศซกษาของบทุตรพนกักงาน 

ประจตาปปีงบประมาณ พ.ศ.2559

หมวดเงสนเดรือน(ฝป่ายประจตา)(522000)
1. ประเภท  เงสนเดรือนพนทกงานเทศบาล(220100)

งานบรงิหารงานทกัพื่วไปเกทพื่ยวกกับการศซกษา (กองการศซกษา)

2. ประเภท เงสนประจตาตตาแหนจ่ง(220300)

3. ประเภท คจ่าจห้างพนทกงานจห้าง ผดด. (220600)
เพพพื่อจจ่ายเปป็นเงงินคจ่าจผู้างพนกักงานจผู้าง ตสาแหนจ่ง ผผผู้ดผแลเดน็ก (ผดด.)

4. ประเภท เงสนเพสทั่มตจ่างๆ ของ ผดด (220700)
เพพพื่อจจ่ายเปป็นเงงินเพงิพื่มการครองชทพชกัพื่วคราว,เงงินททพื่จจ่ายเพงิพื่มเปป็นคจ่าตอบแทนพงิเศษและเงงินเพงิพื่มอพพื่น ๆ
ใหผู้แกจ่พนกักงานจผู้างตสาแหนจ่ง ผผผู้ดผแลเดน็ก (ผดด.) ศผนยห์พกัฒนาเดน็กเลน็กกงรถ

หมวด คจ่าตอบแทน(531000)
1. ประเภท คจ่าตอบแทนผผห้ปฏสบทตสราชการอทนเปป็นประโยชนสแกจ่องคสกรปกครองสจ่วนทห้องถสทั่น(310100)

ในการปฏงิบกัตงิงานอกันเปป็นประโยชนห์(กรณทพงิเศษ)และสมควรจะไดผู้รกับ

2. ประเภท คจ่าเชจ่าบห้าน(310400)

วจ่าดผู้วยคจ่าเชจ่าบผู้านของขผู้าราชการสจ่วนทผู้องถงิพื่น พ.ศ.2548 แกผู้ไขเพงิพื่มเตงิมถซง(ฉบกับททพื่ 2)พ.ศ.2551 
(กองการศซกษา)

3. ประเภท เงสนชจ่วยเหลรือการศรึกษาบอุตร(310500)

สจ่วนทผู้องถงิพื่น พ.ศ.2541 และแกผู้ไขเพงิพื่มเตงิมถซง(ฉบกับททพื่ 3) พ.ศ.2549



รวม 60,000 บาท
จตานวน 20,000 บาท
จตานวน 20,000 บาท

คจ่าซกักฟอก คจ่าตกักสงิพื่งปฏงิกผล คจ่าระวาง คจ่าโฆษณาและเผยแพรจ่ คจ่าธรรมเนทยมและคจ่าเบทพื้ยประกกัน
คจ่าใชผู้จจ่ายในการดสาเนงินคดททางศาล คจ่าจผู้างเหมาบรงิการ คจ่าตงิดตกัพื้งไฟฟป้า คจ่าตงิดตกัพื้งประปา 
คจ่าตงิดตกัพื้งโทรศกัพทห์ คจ่าประกกันภกัยยานพาหนะและขนสจ่ง คจ่าจผู้างเหมาแรงงาน ฯลฯ

จตานวน 40,000 บาท
จตานวน 20,000 บาท

เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าธรรมเนทยมและคจ่าลงทะเบทยนในการฝฝึกอบรมสกัมมนาตจ่างๆ ของพนกักงาน
ลผกจผู้าง เทศบาลตสาบลกงรถ ของกองการศซกษา

จตานวน 20,000 บาท
เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าเบทพื้ยเลทพื้ยงเดงินทาง คจ่าพาหนะ คจ่าเชจ่าททพื่พกัก คจ่าผจ่านทางดจ่วนพงิเศษ ฯลฯ สสาหรกับ
คณะผผผู้บรงิหารเทศบาล สมาชงิกสภาเทศบาล พนกักงานเทศบาล ลผกจผู้างประจสา และพนกักงานจผู้าง
และผผผู้ททพื่เดงินทางไปราชการททพื่มงิไดผู้เปป็นเจผู้าหนผู้าททพื่ทผู้องถงิพื่นททพื่ไดผู้รกับคสาสกัพื่งใหผู้เดงินทางไปราชการ
และมทสงิทธงิเบงิกจจ่ายไดผู้ตามระเบทยบฯ

รวม 20,000 บาท
จตานวน 10,000 บาท

เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าวกัสดทุอทุปกรณห์ เครพพื่องเขทยน แบบพงิมพห์ ใชผู้ในสสานกักงาน เชจ่น กระดาษ หมซก 
ปากกา ดงินสอ กรรไกร ยางลบ ฯลฯ

จตานวน 10,000 บาท
เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าจกัดซพพื้อวกัสดทุคอมพงิวเตอรห์ เชจ่น แผจ่นดงิสกห์ โปรแกรมและอพพื่นๆเกทพื่ยวกกับ
คอมพงิวเตอรห์ตลอดจนวกัสดทุ เครพพื่องมพอ เครพพื่องใชผู้ในการบสารทุงรกักษาหรพอซจ่อมแซม
วกัสดทุตจ่างๆและอพพื่นๆ ทดแทนททพื่ชสารทุด ฯลฯ

งบลงทอุน รวม 4,500 บาท
รวม 4,500 บาท

จตานวน 4,500 บาท

             

หมวด คจ่าใชห้สอย(532000)
1. ประเภท รายจจ่ายเพรืทั่อใหห้ไดห้มาซรึทั่งบรสการ(320100)

 - เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าใชผู้จจ่ายเพพพื่อใหผู้ไดผู้มาซซพื่งบรงิการตจ่างๆ ไดผู้แกจ่ คจ่าเยน็บหนกังสพอหรพอเขผู้าปกหนกังสพอ 

2. ประเภท รายจจ่ายเกอีทั่ยวเนรืทั่องกทบการปฏสบทตสราชการทอีทั่ไมจ่เขห้าลทกษณะรายจจ่ายหมวดอรืทั่นๆ
 - คจ่าธรรมเนอียมและคจ่าลงทะเบอียนตจ่างๆ

 - คจ่าใชห้จจ่ายในการเดสนทางไปราชการ

หมวด คจ่าวทสดอุ(533000)
1. ประเภท วทสดอุสตานทกงาน(330100)

2. ประเภท วทสดอุคอมพสวเตอรส (331400)

หมวด ครอุภทณฑส(541000)
1. ประเภท ครอุภทณฑสสตานทกงาน

 - ตผผู้เหลน็กบานเลพพื่อน จสานวน  1  หลกัง
เพพพื่อจกัดซพพื้อตผผู้เหลน็กสองบานเลพพื่อน จสานวน 1 หลกัง สสาหรกับใชผู้ในกงิจการของกองการศซกษา
(ราคาตามมาตรฐานครทุภกัณฑห์)



             

             

             



รายละเออียดงบประมาณรายจจ่ายทททั่วไป 

เทศบาลตตาบลกงรถ
อตาเภอหห้วยแถลง  จทงหวทดนครราชสอีมา

ประมาณการรายจจ่ายรวมทททั้งสสทั้น 2,665,568 บาท  จจ่ายจากรายไดห้จทดเกก็บเอง หมวดภาษอีจทดสรร 
และหมวดเงสนออุดหนอุนทททั่วไป  แยกเปป็น

แผนงานการศรึกษา
งานระดทบกจ่อนวทยเรอียนและประถมศรึกษา รวม 2,665,568 บาท

งบดตาเนสนการ รวม 1,405,568 บาท
รวม 825,400 บาท

จตานวน 150,000 บาท

คจ่าซกักฟอก คจ่าตกักสงิพื่งปฏงิกผล คจ่าระวาง คจ่าโฆษณาและเผยแพรจ่ คจ่าธรรมเนทยมและคจ่าเบทพื้ยประกกัน
คจ่าใชผู้จจ่ายในการดาเนงินคดททางศาล คจ่าจผู้างเหมาบรงิการ คจ่าตงิดตกัพื้งไฟฟป้า คจ่าตงิดตกัพื้งประปา 
คจ่าตงิดตกัพื้งโทรศกัพทห์ คจ่าประกกันภกัยยานพาหนะและขนสจ่ง คจ่าจผู้างเหมาแรงงาน ฯลฯ

จตานวน 675,400 บาท

เรพพื่องซกักซผู้อมแนวทางการจกัดทสางบประมาณรายจจ่ายรองรกับเงงินอทุดหนทุนทกัพื่วไปดผู้านการศซกษา

จตานวน 474,400 บาท

จตานวน 15,000 บาท
เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าใชผู้จจ่ายในการฝฝึกอบรม คจ่าวงิทยากร คจ่าอาหาร  เครพพื่องดพพื่ม  คจ่าวกัสดทุ
อทุปกรณห์ คจ่าสถานททพื่  และคจ่าใชผู้จจ่ายอพพื่นๆททพื่จสาเปป็น ฯลฯ ในโครงการฯ

จตานวน 5,000 บาท
เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าใชผู้จจ่ายในการจกัดงาน คจ่าวกัสดทุอทุปกรณห์ คจ่าจผู้างเหมาบรงิการ คจ่าอาหารเครพพื่องดพพื่ม 
และคจ่าใชผู้จจ่ายอพพื่นๆททพื่จสาเปป็น ฯลฯ

จตานวน 15,000 บาท
เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าใชผู้จจ่ายในการจกัดงาน คจ่าวกัสดทุอทุปกรณห์ คจ่าจผู้างเหมาบรงิการ คจ่าอาหารเครพพื่องดพพื่ม 
และคจ่าใชผู้จจ่ายอพพื่นๆททพื่จสาเปป็น ฯลฯ

โครงการปรทบปรอุงภผมสททศนสศผนยสพทฒนาเดก็กเลก็กกงรถ จตานวน 30,000 บาท
เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าปรกับสภาพพพพื้นททพื่ ปรกับปรทุงภผมงิทกัศนห์ จกัดทสาปป้ายชพพื่อศผนยห์พกัฒนาเดน็กเลน็ก 
เสารห์ธงชาตงิไทย ปลผกไมผู้ดอกไมผู้ประดกับ ปผหญผู้า ฯลฯ

โครงการปรทบปรอุงซจ่อมแซม ตกแตจ่งอาคารศผนฯยสพทฒนาเดก็กเลก็กกงรถ จตานวน 60,000 บาท

ประจตาปปีงบประมาณ พ.ศ.2559

หมวด คจ่าใชห้สอย(532000)
1. ประเภท รายจจ่ายเพรืทั่อใหห้ไดห้มาซรึทั่งบรสการ(320100)

 -  เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าใชผู้จจ่ายเพพพื่อใหผู้ไดผู้มาซซพื่งบรงิการตจ่างๆ ไดผู้แกจ่ คจ่าจผู้างเหมารถรกับสจ่งนกักเรทยน 

2. ประเภท รายจจ่ายเกอีทั่ยวเนรืทั่องกทบการปฏสบทตสราชการทอีทั่ไมจ่เขห้าลทกษณะรายจจ่ายหมวดอรืทั่นๆ 
(จกัดสรรตามหนกังสพอกระทรวงมหาดไทย ดจ่วนททพื่สทุด ททพื่มท 0893.3/ว 3149 ลว.5 มงิ.ย.58

ขององคห์กรปกครองสจ่วนทผู้องถงิพื่น ประจสาปปีงบประมาณ พ.ศ.2559)
 - โครงการสนทบสนอุนคจ่าใชห้จจ่ายการบรสหารสถานศรึกษา
เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าอาหารกลางวกันศผนยห์พกัฒนาเดน็กเลน็กเทศบาลตสาบลกงรถ ในอกัตรามพพื้อละ 20 บาท 
จสานวน 49 คน 280 วกัน 

 - โครงการอบรมผผห้ปกครองเดก็กนทกเรอียนศผนยสพทฒนาเดก็กเลก็กกงรถ     

 - โครงการเยอีทั่ยมบห้านเดก็กนทกเรอียนศผนยสพทฒนาเดก็กเลก็กกงรถ   

 - โครงการปปัจฉสมนสเทศและใหห้ความรผห้ผผห้ปกครองชจ่วงปปิดภาคเรอียน ประจตาปปีการศรึกษา 2559             



เพพพื่อจจ่ายแปป็นคจ่าจกัดทสาประตผเหลน็กกกัพื้นทางเขผู้าออก แนวกกัพื้นเหลน็ก มทุผู้งลวด เหลน็กดกัด
ฯลฯ บรงิเวณอาคารศผนยห์พกัฒนาเดน็กเลน็กเพพพื่อความสะดวก ปลอดภกัย
เอพพื้อตจ่อการจกัดการเรทยนการสอนและมทระเบทยบเรทยบรผู้อย

            คจ่าวทสดอุงานบห้านงานครทว จตานวน 30,000 บาท

            คจ่าไฟฟฟ้า จตานวน 40,000 บาท

             คจ่านตทั้าประปา จตานวน 6,000 บาท

รวม 580,168 บาท
รวม 580,168 บาท

จสานวน 101,117 บาท
จสานวน 11,498 บาท
จสานวน 220,363 บาท
จสานวน 122,637 บาท
จสานวน 47,905 บาท
จสานวน 76,648 บาท

งบลงทอุน รวม 10,000 บาท
รวม 10,000 บาท

จตานวน 10,000 บาท

รวม 1,250,000 บาท
รวม 1,250,000 บาท

จตานวน 24,000 บาท
จตานวน 460,000 บาท
จตานวน 256,000 บาท
จตานวน 100,000 บาท
จตานวน 160,000 บาท

เรพพื่องซกักซผู้อมแนวทางการจกัดทสางบประมาณรายจจ่ายรองรกับเงงินอทุดหนทุนทกัพื่วไปดผู้านการศซกษา

จตานวน 40,000 บาท
จตานวน 30,000 บาท

 - เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าวกัสดทุงานบผู้านงานครกัวศผนยห์พกัฒนาเดน็กเลน็กกงรถ

 - เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าไฟฟป้าอาคารศผนยห์พกัฒนาเดน็กเลน็กเทศบาลตสาบลกงรถ

 - เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่านสพื้าประปาศผนยห์พกัฒนาเดน็กเลน็กเทศบาลตสาบลกงรถ

หมวด คจ่าวทสดอุ(533000)
1. ประเภท คจ่าอาหารเสรสม(นม) (330400)

เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าอาหารเสรงิม(นม)จกัดสรรใหผู้เดน็กเลน็ก-ป.6 (ขผู้อมผล ณ วกันททพื่ 10 มงิ.ย.57)
 - ศผนยห์พกัฒนาเดน็กเลน็กกงรถ จสานวน 49 คน x 7.37 บาท x 280 วกัน
 - โรงเรทยนกงรถราษฎรห์สามกัคคห์ จสานวน 6 คน x 7.37 บาท x 260 วกัน
 - โรงเรทยนบผู้านหกัวทสานบ  จสานวน 115 คน x 7.37 บาท x 260 วกัน
 - โรงเรทยนบผู้านซจ่าเลพอด  จสานวน 64 คน x 7.37 บาท x 260 วกัน
 - โรงเรทยนบผู้านหนองบกัวรองสามกัคคท  จสานวน 25 คน x 7.37 บาท x 260 วกัน
 - โรงเรทยนบผู้านโนนขทพื้ตทุจ่น  จสานวน 340 คน x 7.37 บาท x 260 วกัน

หมวดคจ่าครอุภทณฑสและสสทั่งกจ่อสรห้าง (542000)
1. ประเภท คจ่าครอุภทณฑส

 - โตต๊ะทตางานพรห้อมเกห้าออีทั้ จตานวน 1 ชอุด
 -เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าจกัดซพพื้อโตต๊ะทสางานพรผู้อมเกผู้าอทพื้ จสานวน 1 ชทุด
(กองการศซกษา)

งบเงสนออุดหนอุน(560000)
1. ประเภท เงสนออุดหนอุนสจ่วนราชการ

 - อทุดหนทุนอาหารกลางวกันโรงเรทยนกงรถราษฎรห์สามกัคคท จสานวน 6 คนๆละ 20 บาท 200 วกัน
 - อทุดหนทุนอาหารกลางวกันโรงเรทยนบผู้านหกัวทสานบ จสานวน 115 คนๆละ 20 บาท 200 วกัน
 - อทุดหนทุนอาหารกลางวกันโรงเรทยนบผู้านซจ่าเลพอด จสานวน 64 คนๆละ 20 บาท 200 วกัน
 - อทุดหนทุนอาหารกลางวกันโรงเรทยนบผู้านหนองบกัวรองสามกัคคท จสานวน 25 คนๆละ 20 บาท 200 วกัน
 - อทุดหนทุนอาหารกลางวกันโรงเรทยนบผู้านโนนขทพื้ตทุจ่น จสานวน 40 คนๆละ 20 บาท 200 วกัน
(จกัดสรรตามหนกังสพอกระทรวงมหาดไทย ดจ่วนททพื่สทุด ททพื่มท 0893.3/ว 3149 ลว.5 มงิ.ย.58

ขององคห์กรปกครองสจ่วนทผู้องถงิพื่น ประจสาปปีงบประมาณ พ.ศ.2559)
 - อทุดหนทุนโรงเรทยนบผู้านซจ่าเลพอดตามโครงการแขจ่งขกันกทฬานกักเรทยนตสาบลกงรถ
 - อทุดหนทุนโรงเรทยนบผู้านหนองบกัวรองตามโครงการอบรมคทุณธรรมจรงิยธรรมนกักเรทยนตสาบลกงรถ



จตานวน 30,000 บาท
จตานวน 30,000 บาท
จตานวน 20,000 บาท
จตานวน 20,000 บาท
จตานวน 20,000 บาท
จตานวน 20,000 บาท
จตานวน 20,000 บาท

เพพพื่อเปป็นการสจ่งเสรงิม สนกับสนทุน พกัฒนา การจกัดการศซกษาสสาหรกับเดน็กนกักเรทยนของสถานศซกษา
ภายในเขตพพพื้นททพื่ตสาบลกงรถใหผู้มทคทุณภาพและประสงิทธงิภาพครอบคลทุมททุกดผู้าน

จตานวน 20,000 บาท

 - อทุดหนทุนโรงเรทยนบผู้านหกัวทสานบตามโครงการพกัฒนาทกักษะทางวงิชาการนกักเรทยนตสาบลกงรถ
 - อทุดหนทุนโรงเรทยนบผู้านโนนขทพื้ตทุจ่นตามโครงการอบรมลผกเสพอเนตรนารทนกักเรทยนตสาบลกงรถ
 - อทุดหนทุนโรงเรทยนกงรถราษฎรห์สามกัคคทตามโครงการสรผู้างความพรผู้อมเขผู้าสผจ่ประชาคมอาเซทยน
 - อทุดหนทุนโรงเรทยนบผู้านหนองบกัวรองตามโครงการจกัดการเรทยนรผผู้แบบ BBL
 - อทุดหนทุนโรงเรทยนบผู้านหกัวทสานบตามโครงการสจ่งเสรงิมการเรทยนรผผู้แนวทางเศรษฐกงิจพอเพทยง
 - อทุดหนทุนโรงเรทยนบผู้านซจ่าเลพอดตามโครงการจกัดการเรทยนรผผู้แบบ BBL
 - อทุดหนทุนโรงเรทยนบผู้านโนนขทพื้ตทุจ่นตามโครงการสจ่งเสรงิมวกัฒนธรรมและภผมงิปปัญญาทผู้องถงิพื่น

 - อทุดหนทุน กศน.ตสาบลกงรถ ตามโครงการพกัฒนาศผนยห์การเรทยนชทุมชนตสาบลกงรถ



รายละเออียดงบประมาณรายจจ่ายทททั่วไป 

เทศบาลตตาบลกงรถ
อตาเภอหห้วยแถลง  จทงหวทดนครราชสอีมา

ประมาณการรายจจ่ายรวมทททั้งสสทั้น 50,000 บาท  จจ่ายจากรายไดห้จทดเกก็บเอง หมวดภาษอีจทดสรร 
และหมวดเงสนออุดหนอุนทททั่วไป  แยกเปป็น

แผนงานการศรึกษา
งานศรึกษาไมจ่กตาหนดระดทบ
งานบรสหารทททั่วไปเกอีทั่ยวกทบการศรึกษา รวม 50,000 บาท

งบดตาเนสนการ รวม 50,000 บาท
รวม 50,000 บาท
รวม 50,000 บาท

จสานวน 20,000 บาท
เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าใชผู้จจ่ายในการฝฝึกอบรม คจ่าวงิทยากร คจ่าอาหาร  เครพพื่องดพพื่ม  คจ่าวกัสดทุ
อทุปกรณห์ คจ่าสถานททพื่  และคจ่าใชผู้จจ่ายอพพื่นๆททพื่จสาเปป็น ฯลฯ ในโครงการฯ

จสานวน 30,000 บาท
เพพพื่อเปป็นคจ่าจผู้างนกักเรทยน นกักศซกษา ทสางานชจ่วงปฟิดภาคเรทยนในการใชผู้เวลาวจ่างใหผู้เกงิดประโยชนห์

ประจตาปปีงบประมาณ พ.ศ.2559

หมวด คจ่าใชห้สอย(532000)
1.ประเภท รายจจ่ายเกอีทั่ยวเนรืทั่องกทบการปฏสบทตสราชการทอีทั่ไมจ่เขห้าลทกษณะรายจจ่ายหมวดอรืทั่นๆ

 - โครงการเตรอียมความพรห้อมของประชาชนตตาบลกงรถกห้าวสผจ่ประชาคมอาเซอียน

 - โครงการจห้างนทกเรอียนนทกศรึกษาทตางานชจ่วงปปิดภาคเรอียน



รายละเออียดงบประมาณรายจจ่ายทททั่วไป 

เทศบาลตตาบลกงรถ
อตาเภอหห้วยแถลง  จทงหวทดนครราชสอีมา

ประมาณการรายจจ่ายรวมทททั้งสสทั้น 215,000 บาท  จจ่ายจากรายไดห้จทดเกก็บเอง หมวดภาษอีจทดสรร 
และหมวดเงสนออุดหนอุนทททั่วไป  แยกเปป็น

แผนงานการศาสนาวทฒนธรรมและนทนทนาการ
งานกอีฬาและนทนทนาการ รวม 215,000 บาท

งบดตาเนสนการ รวม 215,000 บาท
รวม 165,000 บาท

จตานวน 165,000 บาท
จตานวน 40,000 บาท

ททพื่เกทพื่ยวขผู้องและจสาเปป็น ฯลฯ

จตานวน 20,000 บาท
เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าจกัดหรพอรจ่วมกงิจกรรมวกันเดน็กแหจ่งชาตงิ ซซพื่งเปป็นวกันสสาคกัญตามมตงิคณะรกัฐมนตรทททพื่กสาหนด

และนกันทนาการ เชจ่น การจกัดนงิทรรศการ การแสดงดนตรท จกับฉลากของขวกัญ ของรางวกัล
และเพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าของขวกัญ คจ่าอาหารและเครพพื่องดพพื่ม คจ่าวกัสดทุ คจ่าใชผู้จจ่ายเกทพื่ยวกกับพงิธทเปฟิด 
คจ่าตอบแทนการปฏงิบกัตงิงานนอกเวลาราชการและคจ่าใชผู้จจ่ายอพพื่นๆ ททพื่จสาเปป็น ฯลฯ

จตานวน 100,000 บาท
เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าจกัดการแขจ่งขกันกทฬา ของขวกัญ เงงินรางวกัล คจ่าตอบแทนกรรมการ คจ่าเชจ่า
สถานททพื่ คจ่าอาหารเครพพื่องดพพื่ม คจ่าจผู้างเหมาบรงิการและคจ่าใชผู้จจ่ายอพพื่นๆ ททพื่เกทพื่ยวขผู้องและจสาเปป็น ฯลฯ

จตานวน 5,000 บาท

และคจ่าใชผู้จจ่ายอพพื่นๆ ททพื่เกทพื่ยวขผู้องและจสาเปป็น ฯลฯ

รวม 50,000 บาท
จตานวน 50,000 บาท

ปฏงิบกัตงิตามภารกงิจททพื่ไดผู้รกับการถจ่ายโอนจากการกทฬาแหจ่งประเทศไทย
ในกงิจกรรมจกัดหาอทุปกรณพกทฬาใหผู้แกจ่หมผจ่บผู้าน

ประจตาปปีงบประมาณ พ.ศ.2559

หมวด คจ่าใชห้สอย(532000)
1. ประเภท รายจจ่ายเกอีทั่ยวเนรืทั่องกทบการปฏสบทตสราชการทอีทั่ไมจ่เขห้าลทกษณะรายจจ่ายหมวดอรืทั่นๆ

 - โครงการสจ่งนทกกอีฬาเขห้ารจ่วมแขจ่งขทนกอีฬาทห้องถสทั่นสทมพทนธสอตาเภอหห้วยแถลง
เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าจผู้างเหมาบรงิการ,คจ่าตอบแทน,คจ่าวกัสดทุอทุปกรณห์กทฬาในการฝฝึกซผู้อมและคจ่าใชผู้จจ่ายอพพื่นๆ

 - โครงการรจ่วมจทดงานวทนเดก็กแหจ่งชาตส

ใหผู้จกัดในวกันเสารห์ สกัปดาหห์ททพื่ 2 ของเดพอนมกราคม โดยกสาหนดใหผู้จกัดกงิจกรรมเพพพื่อสกันทนาการ

 - โครงการแขจ่งขทนกอีฬาเดก็ก เยาวชน และประชาชนตตาบลกงรถตห้านยาเสพตสด

  -โครงการสจ่งนทกกอีฬาเขห้ารจ่วมการแขจ่งขทนกอีฬาสทนนสบาตเทศบาลจทงหวทดนครราชสอีมา
เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าจผู้างเหมาบรงิการ,คจ่าตอบแทน,คจ่าวกัสดทุอทุปกรณห์กทฬาในการฝฝึกซผู้อม

หมวด คจ่าวทสดอุ(533000)
1. ประเภท วทสดอุกอีฬา (331300)

เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าจกัดซพพื้ออทุปกรณพกทฬาแกจ่หมผจ่บผู้าน จสานวน 9 หมผจ่บผู้าน



รายละเออียดงบประมาณรายจจ่ายทททั่วไป 

เทศบาลตตาบลกงรถ
อตาเภอหห้วยแถลง  จทงหวทดนครราชสอีมา

ประมาณการรายจจ่ายรวมทททั้งสสทั้น 185,000 บาท  จจ่ายจากรายไดห้จทดเกก็บเอง หมวดภาษอีจทดสรร 
และหมวดเงสนออุดหนอุนทททั่วไป  แยกเปป็น

แผนงานการศาสนาวทฒนธรรมและนทนทนาการ
งานศาสนาและวทฒนธรรมทห้องถสทั่น รวม 185,000 บาท

งบดตาเนสนการ รวม 185,000 บาท
รวม 185,000 บาท
รวม 185,000 บาท

จตานวน 80,000 บาท
เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าเงงินรางวกัล ของรางวกัล เงงินสนกับสนทุน ขบวนแหจ่และผผผู้เขผู้าประกวดนางนพมาศ
คจ่าตอบแทน  คจ่าวกัสดทุ คจ่ามหรสพ คจ่าอาหารเครพพื่องดพพื่ม คจ่าจผู้างเหมาบรงิการ เชจ่น คจ่าจผู้างเหมา
แรงงาน สถานททพื่คจ่าจกัดทสารถขบวนแหจ่ของเทศบาลและคจ่าใชผู้จจ่ายอพพื่นๆททพื่จสาเปป็น ฯลฯ

จตานวน 20,000 บาท
เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าเงงินรางวกัล เงงินสนกับสนทุนขบวนแหจ่ คจ่าใชผู้จจ่ายในพงิธทสงฆห์ คจ่าใชผู้จจ่ายในพงิธทรดนสพื้า
ขอพร คจ่าอาหารเครพพื่องดพพื่ม คจ่าใชผู้จจ่ายในการประชาสกัมพกันธห์ คจ่าจกัดทสารถขบวนของเทศบาล 
คจ่าของขวกัญของรางวกัลและคจ่าใชผู้จจ่ายอพพื่นๆ ททพื่จสาเปป็น ฯลฯ

เปป็นเงสน 40,000 บาท
เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าใชผู้จจ่ายในการจกัดกงิจกรรมเขผู้าวกัดในวกันสสาคกัญทางพระพทุทธศาสนาตจ่าง ๆ เชจ่น 
วกันมาฆบผชา วกันวงิสาขบผชา วกันอาสาฬหบผชา วกันเขผู้าพรรษา วกันออกพรรษา ฯลฯ 
และคจ่าใชผู้จจ่ายอพพื่นๆททพื่เกทพื่ยวขผู้อง

จตานวน 40,000 บาท
เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าใชผู้จจ่ายในการจกัดกงิจกรรม คจ่ารกับรอง คจ่าอาหารเครพพื่องดพพื่ม คจ่าวกัสดทุ คจ่าจผู้างเหมาบรงิการ
และคจ่าใชผู้จจ่ายอพพื่นๆททพื่จสาเปป็นเกทพื่ยวกกับการจกัดงานเฉลงิมพระเกทยรตงิพระบาทสมเดน็จพระเจผู้าอยผจ่หกัว
สมเดน็จพระนางเจผู้าพระบรมราชงินทนาถ  พระบาทสมเดน็จพระจทุลจอมเกลผู้าเจผู้าอยผจ่หกัว
และพระบรมวงศนทุวงศห์ททุกพระองคห์

จสานวน 5,000 บาท
เพพพื่อจจ่ายเปป็นคจ่าใชผู้จจ่ายในการจกัดกงิจกรรม คจ่ารกับรอง คจ่าอาหารเครพพื่องดพพื่ม คจ่าวกัสดทุ
คจ่างจผู้างเหมาบรงิการและคจ่าใชผู้จจ่ายอพพื่นๆ ฯลฯ

ประจตาปปีงบประมาณ พ.ศ.2559

หมวด คจ่าใชห้สอย(532000)
1. ประเภท รายจจ่ายเกอีทั่ยวเนรืทั่องกทบการปฏสบทตสราชการทอีทั่ไมจ่เขห้าลทกษณะรายจจ่ายหมวดอรืทั่นๆ

 - โครงการสรืบสานประเพณอีลอยกระทงตตาบลกงรถ

 - โครงการจทดพสธอีรดนตทั้าดตาหทวผผห้สผงอายอุเนรืทั่องในวทนสงกรานตส

 - โครงการจทดกสจกรรมเนรืทั่องในวทนสตาคทญทางพระพอุทธศาสนา

 - โครงการจทดกสจกรรมเฉลสมพระเกอียรตสพระบรมวงศานอุวงศส

 - โครงการจทดกสจกรรมเนรืทั่องในวทนทห้องถสทั่นไทยและวทนเทศบาล



รายงานประมาณการรายรทบ

เทศบาลตตาบลกงรถ
อตาเภอหห้วยแถลง  จทงหวทดนครราชสอีมา

รายรทบ
รายรทบจรสง รายรทบจรสง รายรทบจรสง ประมาณการ

1. หมวดภาษอีอากร
1.1 ภาษทโรงเรพอนและททพื่ดงิน                  25,102.02                  26,670.83                  33,822.50                  40,000.00                 -                    40,000.00 
1.2 ภาษทบสารทุงทผู้องททพื่                 103,558.64                 104,481.23                110,550.28                 120,000.00                 -                   120,000.00 
1.3 ภาษทปป้าย                       560.00                    1,200.00                    1,200.00                    1,200.00             66.67                    2,000.00 
1.4 อากรการฆจ่าสกัตวห์                           -                             -                             -                             -                             -   

รวมหมวดภาษอีอากร                129,220.66                132,352.06               145,572.78                161,200.00              0.50                162,000.00 
2. หมวดคจ่าธรรมเนอียม คจ่าปรทบและใบอนอุญาต                 -   

2.1 คจ่าธรรมเนทยมควบคทุมการฆจ่าสกัตวห์และจสาหนจ่ายเนพพื้อสกัตวห์  .                           -                             -                             -                   -                             -   
2.2 คจ่าธรรมเนทยมเกทพื่ยวกกับทะเบทยนราษฎร                           -                             -                             -                             -                   -                             -   
2.3 คจ่าธรรมเนทยมจดทะเบทยนพาณงิชยห์                       100.00                           -                             -                      1,000.00 -         100.00                           -   
2.4 คจ่าใบอนทุญาตงิตรวจสอบหรพอดกัดแปลงอาคาร                           -                             -                        936.75                           -             100.00                   1,000.00 
2.5 คจ่าปรกับผผผู้กระทสาผงิดกฎหมายและขผู้อบกังคกับทผู้องถงิพื่น                           -                             -                             -                             -   -         100.00                           -   
2.6 คจ่าปรกับการผงิดสกัญญา                           -                             -                             -                             -   ###                           -   
2.7                           -                             -                             -                             -   ###                           -   
2.8 คจ่าใบอนทุญาตรกับทสาการเกน็บ ขนสงิพื่งปฏงิกผลหรพอมผลฝอย                    5,000.00                    5,000.00                    5,000.00                    5,000.00                 -                      5,000.00 
2.9 คจ่าใบอนทุญาตประกอบการคผู้าสสาหรกับกงิจการททพื่เปป็นอกันตรายตจ่อสทุขภาพ                    3,600.00                    3,800.00                    4,200.00                    4,000.00                 -                      4,000.00 
2.10 คจ่าใบอนทุญาตจกัดตกัพื้งสถานททพื่จสาหนจ่ายอาหารหรพอสถานททพื่สะสมอาหารในครกัว                           -                             -                             -                             -                             -   

                          -                             -                             -                             -                             -   
2.11 คจ่าใบอนทุญาตจสาหนจ่ายสงินคผู้าในททพื่หรพอทางสาธารณะ                           -                             -                             -                             -                   -                             -   
2.12 คจ่าใบอนทุญาตเกทพื่ยวกกับการควบคทุมอาคาร                    6,038.25                    1,021.00                      320.00                    2,000.00 -           50.00                    1,000.00 
2.13 คจ่าใบอนทุญาตการพนกัน                        20.00                        60.00                        20.00                             -                   -                             -   
2.14 คจ่าธรรมเนทยมอนทุญาตใชผู้เสทยง                             -                               -                          20.00                             -                   -                               -   

รวมหมวดคจ่าธรรมเนอียม คจ่าปรทบและใบอนอุญาต                 14,758.25                   9,881.00                 10,496.75                 12,000.00 -            8.33                 11,000.00 
3. หมวดรายไดห้จากทรทพยสสสน

3.1 คจ่าเชจ่าหรพอบรงิการสถานททพื่                -   

ประจตาปปี งบประมาณ พ.ศ.2559

ปปี 2555 ปปี 2556 ปปี 2557 ปปี 2558 ยอดตจ่าง(%) ปปี 2559

คจ่าปรกับอพพื่นๆ(ผผผู้ชสาระคจ่าเชจ่าแผงลอยเกงินกสาหนด)

หรพอพพพื้นททพื่ใด ซซพื่งมทพพพื้นททพื่เกงิน 200 ตารางเมตร



                          -                             -                             -                             -   ###                           -   
                          -                             -                             -                             -   ###                           -   
                          -                             -                             -                             -   ###                           -   

3.2 ดอกเบทพื้ยเงงินฝาก กสท                           -                             -                             -                             -   ###                           -   
3.3 ดอกเบทพื้ยเงงินฝากธนาคาร                  70,202.44                 102,493.13                118,930.53                 100,000.00             20.00                120,000.00 
3.4 คจ่าเชจ่าหผู้องสทุขาสาธารณะ                           -                             -                             -                             -   ###                           -   

###
รวมหมวดรายไดห้จากทรทพยสสสน                 70,202.44                102,493.13               118,930.53                100,000.00             20.00                120,000.00 

4 หมวดรายไดห้จากสาธารณผปโภคและการพาณสชยส
4.1 รายไดผู้จากสาธารณผปโภคและการพาณงิชยห์                           -                             -                             -                             -   ###                           -   

รวมหมวดรายไดห้จากสาธารณผปโภคและการพาณสชยส                           -                             -                             -                             -                             -   
5 หมวดรายไดห้เบก็ดเตลก็ด

5.1 เงงินททพื่มทผผผู้อทุทงิศใหผู้                           -                             -                             -                             -   ###                           -   
5.2 คจ่าขายแบบแปลน                    3,300.00                  24,300.00                  85,500.00                 100,000.00                 -                  100,000.00 
5.3 คจ่าจสาหนจ่ายแบบพงิมพห์และคสารผู้อง                           -                             -                             -                             -   ###                           -   
5.4                           -                             -                             -                             -   ###                           -   
5.5 รายไดผู้เบน็ดเตลน็ดอพพื่นๆ                 898,931.68                    3,170.00                  59,226.00                 150,000.00                 -                  150,000.00 

รวมหมวดรายไดห้เบก็ดเตลก็ด                902,231.68                 27,470.00               144,726.00                250,000.00                 -                  250,000.00 
6 หมวดรายไดห้จากทอุน

6.1 คจ่าขายทอดตลาดจากทรกัพยห์สงิน                           -                             -                             -                             -   ###                           -   
รวมหมวดรายไดห้จากทอุน                           -                             -                             -                             -                  -                             -   

7 หมวดรายไดห้ทอีทั่รทฐบาลเกก็บแลห้วจทดสรรใหห้องคสกรปกครองสจ่วนทห้องถสทั่น
หมวดภาษอีจทดสรร
7.1              5,418,645.81              8,417,658.82              7,430,037.08              8,808,000.00 -            2.36              8,600,000.00 
7.2              2,999,552.18              1,859,552.21              1,974,702.42              3,090,800.00 -           19.11              2,500,000.00 
7.3 ภาษทธทุรกงิจเฉพาะ                  88,659.27                 106,090.06                117,494.91                  80,000.00             50.00                 120,000.00 
7.4 ภาษทสทุรา                 245,120.55                 753,473.81                828,103.28                 600,000.00             33.33                 800,000.00 
7.5 ภาษทสรรพสามงิต                 518,897.86              1,648,044.90              1,127,160.58              1,200,000.00                 -                1,200,000.00 

 - คจ่าเชจ่าแผงลอย
 - หาบเรจ่
 - คจ่าเชจ่าอาคารพาณงิชยห์

คจ่าประโยชนห์ตอบแทน(ประมผลรกับกสาจกัดสงิพื่งปฏงิกผล)

ภาษทมผลคจ่าเพงิพื่มตาม พ.ร.บ.กสาหนดแผนฯ
ภาษทมผลคจ่าเพงิพื่ม 1 ใน 9



7.6 คจ่าภาคหลวงแรจ่                  16,888.83                  16,157.65                  44,148.75                  20,000.00           150.00                  50,000.00 
7.7 คจ่าภาคหลวงปฟิโตรเลทยม                  54,484.19                  77,364.26                  65,039.45                  68,000.00 -            1.47                  67,000.00 
7.8 คจ่าธรรมเนทยมจดทะเบทยนสงิทธงิและนงิตงิกรรมตามประมวลกฎหมายททพื่ดงิน                 210,388.00                 251,686.00                228,599.00                 200,000.00             10.00                 220,000.00 
7.9 คจ่าภาษทรถยนตห์และลผู้อเลพพื่อน                           -                             -                             -                             -                             -   

รวมหมวดภาษอีจทดสรร             9,552,636.69            13,130,027.71           11,815,285.47            14,066,800.00 -            3.62            13,557,000.00 
8 หมวดรายไดห้ทอีทั่รทฐบาลออุดหนอุนใหห้องคสกรปกครองสจ่วนทห้องถสทั่น

8.1 เงงินอทุดหนทุนทกัพื่วไปสสาหรกับดสาเนงินการตามอสานาจหนผู้าททพื่และภารกงิจถจ่ายโอนเลพอกทสา              5,004,499.00              5,309,618.00              5,813,677.00              7,210,000.00 -           25.52              5,370,000.00 
รวมหมวดเงสนออุดหนอุนทททั่วไป             5,004,499.00             5,309,618.00             5,813,677.00             7,210,000.00 -           25.52             5,370,000.00 

9 หมวดรายไดห้ทอีทั่รทฐบาลออุดหนอุนใหห้โดยระบอุวทตถอุประสงคส
9.1 เงงินอทุดหนทุนระบทุวกัตถทุประสงคห์จากกรมสจ่งเสรงิมการปกครองทผู้องถงิพื่น              6,048,360.97              7,465,509.83                           -                             -   ###                           -   
9.2 เงงินอทุดหนทุนเฉพาะกงิจ                           -                             -              17,026,309.82                           -   ###                           -   

รวมหมวดเงสนออุดหนอุนระบอุวทตถอุประสงคส             6,048,360.97             7,465,509.83           17,026,309.82                           -                  -                             -   
รวมทอุกหมวดทททั้งสสทั้น            21,721,909.69            26,177,351.73           35,074,998.35            21,800,000.00 -           10.69            19,470,000.00 



รายงานรายละเออียดประมาณการรายรทบงบประมาณรายจจ่ายทททั่วไป

เทศบาลตตาบลกงรถ
อตาเภอกงรถ  จทงหวทดนครราชสอีมา

ประมาณการรายรทบรวมทททั้งสสทั้น             19,470,000 บาท
รายไดห้จทดเกก็บเอง

1. หมวดภาษอีอากร รวม                   162,000 บาท
1.1 ภาษอีโรงเรรือนและทอีทั่ดสน จสานวน                      40,000 บาท

ประมาณการเทจ่าเดงิม
1.2 ภาษอีบตารอุงทห้องทอีทั่ จสานวน                    120,000 บาท

ประมาณการเทจ่าเดงิม
1.3 ภาษอีปฟ้าย จสานวน                       2,000 บาท

ประมาณการเพงิพื่มขซพื้น                        800 บาท
เนพพื่องจากคาดวจ่ารายรกับประเภทนทพื้มทแนวโนผู้มเพงิพื่มขซพื้น

1.4 อากรการฆจ่าสทตวส จสานวน                            -   บาท
2. หมวดคจ่าธรรมเนอียม คจ่าปรทบและใบอนอุญาต รวม                    11,000 บาท

2.1 คจ่าธรรมเนอียมเกก็บและขนขยะมผลฝอย จสานวน                            -   บาท
2.3 คจ่าธรรมเนอียมจดทะเบอียนพาณสชยส จสานวน                            -   บาท

ประมาณการลดลง                      1,000 บาท
2.4 คจ่าปรทบใบอนอุญาตสตรวจสอบหรรือดทดแปลงอาคาร จสานวน                       1,000 บาท

ประมาณการเพงิพื่มขซพื้น                      1,000 บาท
2.5 คจ่าปรทบผผห้กระทตาผสดกฎหมายและขห้อบทงคทบทห้องถสทั่น จสานวน                            -   บาท
2.6 คจ่าปรทบการผสดสทญญา จสานวน                            -   บาท
2.7 จสานวน                            -   บาท
2.8 คจ่าใบอนอุญาตรทบทตาการเกก็บ ขนสสทั่งปฏสกผลหรรือมผลฝอย จสานวน                       5,000 บาท

ประมาณการเทจ่าเดงิม
2.9 คจ่าใบอนอุญาตประกอบการคห้าสตาหรทบกสจการทอีทั่เปป็นอทนตรายตจ่อสอุขภาพ จสานวน                       4,000 บาท

ประมาณการเทจ่าเดงิม
2.10 คจ่าใบอนอุญาตจทดตททั้งสถานทอีทั่จตาหนจ่ายอาหารหรรือสถานทอีทั่สะสมอาหารในครทว จสานวน                            -   บาท
2.11 คจ่าใบอนอุญาตจตาหนจ่ายสสนคห้าในทอีทั่หรรือทางสาธารณะ จสานวน                            -   บาท
2.12 คจ่าใบอนอุญาตเกอีทั่ยวกทบการควบคอุมอาคาร จสานวน                       1,000 บาท

ประมาณการลดลง                      1,000 บาท
2.13 คจ่าใบอนอุญาตการพนทน จสานวน                            -   บาท

3. หมวดรายไดห้จากทรทพยสสสน รวม                   120,000 บาท
3.1 คจ่าเชจ่าหรรือบรสการสถานทอีทั่ จสานวน                            -   บาท
3.2 ดอกเบอีทั้ยเงสนฝาก กสท จสานวน                            -   บาท
3.3 ดอกเบอีทั้ยเงสนฝากธนาคาร จสานวน                    120,000 บาท

ประมาณการเพงิพื่มขซพื้น                    20,000 บาท

ประจตาปปี งบประมาณ พ.ศ.2559

คจ่าปรทบอรืทั่นๆ(ผผห้ชตาระคจ่าเชจ่าแผงลอยเกสนกตาหนด)



เนพพื่องจากคาดวจ่ารายรกับประเภทนทพื้มทแนวโนผู้มเพงิพื่มขซพื้น
3.4 คจ่าเชจ่าหห้องสอุขาสาธารณะ จสานวน                            -   บาท

4 หมวดรายไดห้จากสาธารณผปโภคและการพาณสชยส รวม                           -   บาท
4.1 รายไดห้จากสาธารณผปโภคและการพาณสชยส จสานวน                           -   บาท

5 หมวดรายไดห้เบก็ดเตลก็ด รวม                   250,000 บาท
5.1 เงสนทอีทั่มอีผผห้ออุทสศใหห้ จสานวน                            -   บาท
5.2 คจ่าขายแบบแปลน จสานวน                    100,000 บาท

ประมาณการเทจ่าเดงิม
เนพพื่องจากคาดวจ่ารายรกับประเภทนทพื้มทแนวโนผู้มคงททพื่

5.3 คจ่าจตาหนจ่ายแบบพสมพสและคตารห้อง จสานวน                            -   บาท
5.4 จสานวน                            -   บาท
5.5 รายไดห้เบก็ดเตลก็ดอรืทั่นๆ จสานวน                    150,000 บาท

ประมาณการเทจ่าเดงิม
เนพพื่องจากคาดวจ่ารายรกับประเภทนทพื้มทแนวโนผู้มคงททพื่

6 หมวดรายไดห้จากทอุน รวม                           -   บาท
6.1 คจ่าขายทอดตลาดจากทรทพยสสสน จสานวน                           -   บาท

รายไดห้ทอีทั่รทฐบาลเกก็บแลห้วจทดสรรใหห้องคสกรปกครองสจ่วนทห้องถสทั่น
7 หมวดภาษอีจทดสรร รวม              13,557,000 บาท

7.1 จสานวน                 8,600,000 บาท
ประมาณการลดลง                  208,000 บาท
เนพพื่องจากคาดวจ่ารายรกับประเภทนทพื้มทแนวโนผู้มลดลง

7.2 จสานวน                 2,500,000 บาท
ประมาณการลดลง                  590,800 บาท
เนพพื่องจากคาดวจ่ารายรกับประเภทนทพื้มทแนวโนผู้มลดลง

7.3 ภาษอีธอุรกสจเฉพาะ จสานวน                    120,000 บาท
ประมาณการเพงิพื่มขซพื้น                    40,000 บาท
เนพพื่องจากคาดวจ่ารายรกับประเภทนทพื้มทแนวโนผู้มเพงิพื่มขซพื้น

7.4 ภาษอีสอุรา จสานวน                    800,000 บาท
ประมาณการเพงิพื่มขซพื้น                  200,000 บาท
เนพพื่องจากคาดวจ่ารายรกับประเภทนทพื้มทแนวโนผู้มเพงิพื่มขซพื้น

7.5 ภาษอีสรรพสามสต จสานวน                 1,200,000 บาท
ประมาณการเทผู้าเดงิม 
เนพพื่องจากคาดวจ่ารายรกับประเภทนทพื้มทแนวโนผู้มคงททพื่

7.6 คจ่าภาคหลวงแรจ่ จสานวน                      50,000 บาท
ประมาณการเพงิพื่มขซพื้น                    30,000 บาท
เนพพื่องจากคาดวจ่ารายรกับประเภทนทพื้มทแนวโนผู้มเพงิพื่มขซพื้น

7.7 คจ่าภาคหลวงปปิโตรเลอียม จสานวน                      67,000 บาท
ประมาณการลดลง                      1,000 บาท
เนพพื่องจากคาดวจ่ารายรกับประเภทนทพื้มทแนวโนผู้มลดลง

7.8 คจ่าธรรมเนอียมจดทะเบอียนสสทธสและนสตสกรรมตามประมวลกฎหมายทอีทั่ดสน จสานวน                    220,000 บาท

คจ่าประโยชนสตอบแทน(ประมผลรทบกตาจทดสสทั่งปฏสกผล)

ภาษอีมผลคจ่าเพสทั่มตาม พ.ร.บ.กตาหนดแผนฯ

ภาษอีมผลคจ่าเพสทั่มตาม พ.ร.บ.จทดสรรรายไดห้ ( 1 ใน 9 )



ประมาณการเพงิพื่มขซพื้น                    20,000 บาท
เนพพื่องจากคาดวจ่ารายรกับประเภทนทพื้มทแนวโนผู้มเพงิพื่มขซพื้น

7.9 คจ่าภาษอีและคจ่าธรรมเนอียมรถยนตส จสานวน                            -   บาท

รายไดห้ทอีทั่รทฐบาลออุดหนอุนใหห้องคสกรปกครองสจ่วนทห้องถสทั่น
8 หมวดเงสนดหนอุนทททั่วไป รวม                5,370,000 บาท

8.1 จสานวน                            -   บาท
8.2 เงสนออุดหนอุนทททั่วไปสตาหรทบดตาเนสนการตามอตานาจหนห้าทอีทั่และภารกสจถจ่ายโอนเลรือกทตา จสานวน                 5,370,000 บาท

ประมาณการลดลง                1,840,000 บาท
เนพพื่องจากคาดวจ่ารายรกับประเภทนทพื้มทแนวโนผู้มลดลง

9 หมวดรายไดห้ทอีทั่รทฐบาลออุดหนอุนใหห้โดยระบอุวทตถอุประสงคส รวม                            -   บาท
8.1 เงสนออุดหนอุนระบอุวทตถอุประสงคสจากกรมสจ่งเสรสมการปกครองสจ่วนทห้องถสทั่น จสานวน                            -   บาท
8.2 เงสนออุดหนอุนเฉพาะกสจ จสานวน                            -   บาท

เงสนออุดหนอุนทททั่วไปสตาหรทบ อปท.ทอีทั่มอีการบรสหารจทดการทอีทั่ดอี



รายงานประมาณการรายรทบ

เทศบาลตตาบลกงรถ
อตาเภอหห้วยแถลง  จทงหวทดนครราชสอีมา

รายการ
รายรทบจรสง

หมวดภาษอีอากร
     ภาษทโรงเรพอนและททพื่ดงิน                  23,359.00 
     ภาษทบสารทุงทผู้องททพื่                102,388.27 
     ภาษทปป้าย                    1,160.00 

                                                     รวมหมวดภาษอีอากร               126,907.27 
หมวดคจ่าธรรมเนอียม คจ่าปรทบและใบอนอุญาต
     คจ่าธรรมเนทยมเกน็บและขนขยะมผลฝอย                      672.00 
     คจ่าธรรมเนทยมเกทพื่ยวกกับทะเบทยนราษฏร                           -   
     คจ่าธรรมเนทยมจดทะเบทยนพาณงิชยห์                           -   
     คจ่าปรกับผผผู้กระทสาผงิดกฎหมายจราจรทางบก                           -   
     คจ่าปรกับผผผู้กระทสาผงิดกฎหมายและเทศบกัญญกัตงิ                           -   
     คจ่าปรกับการผงิดสกัญญา                           -   
     คจ่าปรกับอพพื่นๆ                           -   
     คจ่าใบอนทุญาตรกับทสาการเกน็บ ขนสงิพื่งปฏงิกผลหรพอมผลฝอย                    5,000.00 
     คจ่าใบอนทุญาตประกอบการคผู้าสสาหรกับกงิจการททพื่เปป็นอกันตรายตจ่อสทุขภาพ                    3,600.00 

                          -   

รายการ

     คจ่าใบอนทุญาตจกัดตกัพื้งสถานททพื่จสาหนจ่ายอาหารหรพอสะสมอาหารในครกัว                           -   

     คจ่าใบอนทุญาตจสาหนจ่ายสงินคผู้าในททพื่หรพอทางสาธารณะ                           -   
     คจ่าใบอนทุญาตเกทพื่ยวกกับการควบคทุมอาคาร                      737.50 
     คจ่าใบอนทุญาตการพนกัน                           -   

ประจตาปปีงบประมาณ 2558

ปปี 2554

ปปี 2554

     หรพอพพพื้นททพื่ใด ซซพื่งมทพพพื้นททพื่เกงิน 200 ตารางเมตร



                         รวมหมวดคจ่าธรรมเนอียม คจ่าปรทบและใบอนอุญาต                 10,009.50 
หมวดรายไดห้จากทรทพยสสสน
     คจ่าเชจ่าหรพอคจ่าบรงิการสถานททพื่                            -   

                  1,651,809.00 

 - 

 - 

                      68,172.06 

     ดอกบทพื้ยเงงินฝากธนาคาร                     176,191.32 

     คจ่าเชจ่าหผู้องสทุขาสาธารณะ                       62,977.50 

                                            รวมหมวดรายไดห้จากทรทพยสสสน             1,959,149.88 
หมวดรายไดห้จากสาธารณผปโภคและการพาณสชยส
     เงงินชจ่วยเหลพอทผู้องถงิพื่นจากกงิจการเฉพาะการ                            -   
     รายไดผู้จากสาธารณผปโภคและการพาณงิชยห์                            -   

รวมหมวดรายไดห้จากสาธารณผปโภคและการพาณสชยส                            -   

รายการ

หมวดรายไดห้จากสาธารณผปโภคและการพาณสชยส
     เงงินชจ่วยเหลพอทผู้องถงิพื่นจากกงิจการเฉพาะการ                            -   
     รายไดผู้จากสาธารณผปโภคและการพาณงิชยห์                            -   

                    รวมหมวดรายไดห้จากสาธารณผปโภคและการพาณสชยส                           -   
หมวดรายไดห้เบก็ดเตลก็ด
     เงงินททพื่มทผผผู้อทุทงิศใหผู้                  48,891.00 
     คจ่าขายแบบแปลน                  26,000.00 
     คจ่าจสาหนจ่ายแบบพงิมพห์และคสารผู้อง                    1,230.00 

                           -   
     รายไดผู้เบน็ดเตลน็ดอพพื่นๆ                    2,895.00 
                                                รวมหมวดรายไดห้เบก็ดเตลก็ด                 79,016.00 

      - คจ่าเชจ่าแผงลอย
      - หาบเรจ่
      - คจ่าเชจ่าอาคารพาณงิชยห์
     ดอกบทพื้ยเงงินฝาก  (กสท.)

ปปี 2554

     คจ่าประโยชนห์ตอบแทน(ประมผลรกับกสาจกัดสงิพื่งปฏงิกผล)



หมวดรายไดห้จากทอุน
     คจ่าขายทอดตลาดทรกัพยห์สงิน                            -   
     รายไดผู้จากททุนอพพื่นๆ                            -   
                                                  รวมหมวดรายไดห้จากทอุน                           -   
หมวดภาษอีจทดสรร

             14,455,784.8 
               2,983,453.5 

     ภาษทธทุรกงิจเฉพาะ                  102,560.6 
     ภาษทสทุรา                1,411,631.3 

รายการ

     ภาษทสรรพสามงิต                3,405,804.7 
     คจ่าภาคหลวงแรจ่                  117,096.6 
     คจ่าภาคหลวงปฟิโตรเลทยม                    77,715.6 
     คจ่าธรรมเนทยม  จดทะเบทยนสงิทธงิและ นงิตงิกรรมททพื่ดงิน                  704,348.0 
     คจ่าภาษทและคจ่าธรรมเนทยมรถยนตห์

รวมหมวดภาษอีจทดสรร           23,258,395.11 
หมวดเงสนออุดหนอุนทททั่วไป

                           -   
     เงงินอทุดหนทุนทกัพื่วไปสสาหรกับดสาเนงินการตามอสานาจหนผู้าททพื่และภารกงิจ 11,249,391

     ถจ่ายโอนเลพอกทสา

                                               รวมหมวดเงสนออุดหนอุนทททั่วไป           11,249,391.00 

                                                               รวมทอุกหมวด           36,682,868.76 

     ภาษทมผลคจ่าเพงิพื่ม ตาม พ.ร.บ.กสาหนดแผนฯ
     ภาษทมผลคจ่าเพงิพื่ม  ตาม พ.ร.บ.จกัดสรรรายไดผู้ฯ ( 1 ใน 9 )

ปปี 2554

     เงงินอทุดหนทุนทกัพื่วไปสสาหรกับ อปท.ททพื่มทการบรงิหารจกัดการททพื่ดท



รายงานประมาณการรายรทบ

เทศบาลตตาบลกงรถ
อตาเภอหห้วยแถลง  จทงหวทดนครราชสอีมา

รายรทบจรสง ประมาณการ

                 25,102.02                  26,670.83           49.98                  40,000.00 
               103,558.64                104,481.23 -          4.29                100,000.00 
                     560.00                    1,200.00               -                      1,200.00 

              129,220.66               132,352.06            6.69               141,200.00 

 .                           -   #DIV/0!                           -   
                          -                             -   #DIV/0!                           -   
                     100.00                           -   #DIV/0!                    1,000.00 
                          -                             -   #DIV/0!                           -   
                          -                             -   #DIV/0!                           -   
                          -                             -                 -                             -   
                          -                             -   #DIV/0!                           -   
                   5,000.00                    5,000.00               -                      5,000.00 
                   3,600.00                    3,800.00            5.26                    4,000.00 
                          -                             -   

ประมาณการ

                          -                             -   #DIV/0!                    9,000.00 

                          -                             -   #DIV/0!                  55,000.00 
                   6,038.25                    1,021.00         487.66                    6,000.00 
                      20.00                       60.00     33,233.33                  20,000.00 

ประจตาปปีงบประมาณ 2558

ปปี 2555 ปปี 2556 ยอดตจ่าง (%) ปปี 2558

ปปี 2555 ปปี 2556 ยอดตจ่าง (%) ปปี 2558



                14,758.25                   9,881.00        912.04               100,000.00 
   

                           -                              -                 -                              -   
                  1,205,380.00                   1,203,300.00            0.56              1,210,000.00 
                    628,655.00                     682,790.00            9.84                750,000.00 
                      57,600.00                       57,600.00               -                    57,600.00 
                      69,831.08                       72,590.07            3.32                  75,000.00 
                    433,183.37                     558,891.87            9.25                610,600.00 
                      70,632.00                       39,905.00         150.60                100,000.00 

            2,465,281.45             2,615,076.94            7.19             2,803,200.00 

                           -                              -                 -                              -   
                           -                              -                 -                              -   

                           -                              -   ###                            -   
ประมาณการ

                           -                              -   ###                            -   
                           -                              -   ###                            -   

                          -                             -                 -                             -   

                 27,430.00                  51,000.00            7.84                  55,000.00 
                   3,500.00                109,700.00            4.83                115,000.00 
                   1,300.00                    4,300.00           16.28                    5,000.00 
                 30,500.00                  30,100.00            2.99                  31,000.00 
                 96,622.00                    1,215.00         146.91                    3,000.00 
              159,352.00               196,315.00            6.46               209,000.00 

ปปี 2555 ปปี 2556 ยอดตจ่าง (%) ปปี 2558



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

             16,035,791.6              18,761,627.3           11.40            20,900,000.00 
               3,440,589.3                4,205,004.4            7.02              4,500,000.00 
                 165,249.2                  194,963.5           53.87                300,000.00 
               1,526,540.4                1,399,188.3            7.21              1,500,000.00 

ประมาณการ

               2,745,810.5                3,060,727.0           14.35              3,500,000.00 
                   65,842.3                    65,204.5           22.69                  80,000.00 
                 111,618.9                  138,425.1            8.36                150,000.00 
                 919,939.0                1,305,266.0            7.26              1,400,000.00 

                           -                 -                  500,000.00 

          25,011,381.11           29,130,406.08           12.70           32,830,000.00 

                           -                              -   ###                            -   
                10,124,452.00                 23,394,602.00            9.00            25,500,000.00 

          10,124,452.00           23,394,602.00            9.00           25,500,000.00 

          37,904,445.47           55,478,633.08           11.00           61,583,400.00 

ปปี 2555 ปปี 2556 ยอดตจ่าง (%) ปปี 2558



 65,000,000.
 3,416,600.



แบบสรอุปตามแผนงาน
 งบกลาง  งบบอุคลากร  งบดตาเนสนการ  งบลงทอุน  งบเงสน  งบ 

 รวม 
 ตททั้งจจ่ายจาก 

ทอีทั่  ประกทน  เบอีทั้ยยทงชอีพ  เงสน  รายจจ่ายตาม  เงสนชจ่วย  กองทอุน  คจ่าตอบแทน  เงสนเดรือน  คจ่าตอบแทน  คจ่าใชห้สอย  คจ่าวทสดอุ  คจ่า  ออุดหนอุน  รายจจ่าย  เงสนรายไดห้  เงสนออุดหนอุน 
 สทงคม  ผผห้ปป่วยเอดสส  สตารองจจ่าย  ขห้อผผกพทน  พสเศษ  ฝป่ายการเมรือง  ฝป่ายประจตา  สาธารณผปโภค  สสทั่งกจ่อสรห้าง  อรืทั่น  ทททั่วไป 

1 งานงบกลาง           100,000             12,000           115,080           135,000             30,000           291,800           683,880 

2 งานบรงิหารทกัพื่วไป        2,624,640         2,971,800           186,500           910,000           520,000            380,000           257,000             44,000                   -          7,893,940 

3 งานวางแผนสถงิตงิและวงิชาการ                   -                      -   ###             30,000                   -                      -   ###                   -                     -              30,000 

4 งานบรงิหารงานคลกัง                   -           1,206,020             95,000           320,000                   -                      -   ###                   -                     -          1,621,020 

5 งานปป้องกกันภกัยฝป่ายพลเรพอน                   -                      -   ###           133,000                   -                      -   ###                   -                     -             133,000 

6 งานบรงิหารทกัพื่วไปเกทพื่ยวกกับการศซกษา                   -              597,720           102,000             40,000                   -                      -               39,000                   -                     -             778,720 

7 งานระดกับกจ่อนวกัยเรทยนและประถม                   -                      -   ###           471,800           601,640              66,000             15,000        1,372,000                   -          2,526,440 

8 งานการศซกษาไมจ่กสาหนดระดกับ                   -                      -   ###             70,000                   -                      -   ###                   -                     -              70,000 

9 งานบรงิหารทกัพื่วไปเกทพื่ยวกกับสาธารณสทุข                   -              492,000             65,000             35,000                   -                      -   ###                   -                     -             592,000 

10 งานบรงิการสาธารณสทุขและสาธารณสทุขอพพื่น                   -              310,000             35,000           305,000                   -                      -               10,000           135,000                   -             795,000 

11 งานสวกัสดงิการสกังคมและสกังคมสงเคราะหห์                   -                      -   ###           160,000                   -                      -   ###                   -                     -             160,000 

12 งานบรงิหารทกัพื่วไปเกทพื่ยวกกับเคหะและชทุมชน                   -              464,000             54,000           110,000                   -                      -   ###                   -                     -             628,000 

13 งานไฟฟป้าถนน                   -                      -               10,000                   -             330,000                    -          2,100,000                   -                     -          2,440,000 

14 งานสจ่งเสรงิมและสนกับสนทุนความเขผู้มแขน็งของชทุมชน                   -                      -   ###             50,000                   -                      -   ###                   -                     -              50,000 

15 งานกทฬาและนกันทนาการ                   -                      -   ###           270,000             50,000                    -             130,000             80,000                   -             530,000 

16 งานศาสนาและวกัฒนธรรมทผู้องถงิพื่น                   -                      -   ###           330,000                   -                      -   ###             90,000                   -             420,000 

17 งานสจ่งเสรงิมการเกษตร                   -              538,000             60,000           220,000             80,000          1,300,000           250,000                   -                     -          2,448,000 

รวม          100,000           12,000          115,080          135,000           30,000          291,800       2,624,640        6,579,540          607,500       3,454,800       1,581,640         1,746,000       2,801,000       1,721,000                 -        21,800,000                         -                           -   

                                  งบØ
                  หมวดØ  ครอุภทณฑส/ 
งานÚ  กบท. 



รายจจ่ายตามกองและงบรายจจ่าย 
เทศบาลตตาบลกงรถ

อตาเภอหห้วยแถลง  จทงหวทดนครราชสอีมา
สตานทกปลทด
งบ                  00111 00112 00123 00232 00252 รวม

งาน งานบรงิหารทกัพื่วไป งานวางแผนสถงิตงิและ งานรกักษาความสงบ งานสวกัสดงิการและ งานสจ่งเสรงิมความ
วงิชาการ ภายใน สกังคมสงเคราะหห์ เขผู้มแขน็งแกจ่ชทุมชน

งบบทุคลากร 5,086,968 490,000 0 0 0 5,576,968
งบดสาเนงินการ 1,579,000 30,000 150,000 150,000 0 1,909,000
งบลงททุน 211,500 0 0 0 0 211,500
งบรายจจ่ายอพพื่นๆ 20,000 0 0 0 0 20,000
งบเงงินอทุดหนทุน 0 0 0 0 0 0

รวม 6,897,468 520,000 150,000 150,000 0 7,717,468



กองคลทง
งบ                  00113 รวม

งาน งานบรงิหารงานคลกัง

งบบทุคลากร 1,086,240 1,086,240
งบดสาเนงินการ 367,000 367,000
งบลงททุน 0 0
งบรายจจ่ายอพพื่นๆ 0 0
งบเงงินอทุดหนทุน 0 0

รวม 1,453,240 1,453,240
กองการศรึกษา
งบ                  00211 00212 00214 00262 00263 รวม

งาน งานบรงิหารทกัพื่วไป งานระดกับกจ่อนวกัยเรทยน งานศซกษาไมจ่กสาหนด งานกทฬาและ งานศาสนาวกัฒนธรรม
เกทพื่ยวกกับการศซกษา ระดกับ นกันทนาการ ทผู้องถงิพื่น

งบบทุคลากร 895,070 0 0 0 0 895,070
งบดสาเนงินการ 172,000 1,405,568 50,000 215,000 185,000 2,027,568
งบลงททุน 4,500 10,000 0 0 0 14,500
งบรายจจ่ายอพพื่นๆ 0 0 0 0 0 0
งบเงงินอทุดหนทุน 0 1,250,000 0 0 0 1,250,000

รวม 1,071,570 2,665,568 50,000 215,000 185,000 4,187,138



กองสาธารณสอุขและสสทั่งแวดลห้อม
งบ                  00221 00223 รวม

งาน งานบรงิหารทกัพื่วไป งานบรงิการสาธารณสทุข
เกทพื่ยวกกับสาธารณสทุข และงานสาธารณสทุขอพพื่น

งบบทุคลากร 312,000 347,000 659,000
งบดสาเนงินการ 121,000 140,000 261,000
งบลงททุน 0 0 0
งบรายจจ่ายอพพื่นๆ 0 0 0
งบเงงินอทุดหนทุน 0 135,000 135,000

รวม 433,000 622,000 1,055,000
กองชจ่าง
งบ                  00241 00242 รวม

งาน งานบรงิหารทกัพื่วไป งานไฟฟป้าถนน
เกทพื่ยวกกับเคหะฯ

งบบทุคลากร 733,000 0 733,000
งบดสาเนงินการ 427,000 30,000 457,000
งบลงททุน 0 2,757,000 2,757,000
งบรายจจ่ายอพพื่นๆ 0 0 0
งบเงงินอทุดหนทุน 0 0 0

รวม 1,160,000 2,787,000 3,947,000



งานสจ่งเสรสมการเกษตร
งบ                  00320 รวม

งาน งานสจ่งเสรงิม
การเกษตร

งบบทุคลากร 538,000 538,000
งบดสาเนงินการ 1,280,000 1,280,000
งบลงททุน 200,000 200,000
งบรายจจ่ายอพพื่นๆ 0 0
งบเงงินอทุดหนทุน 0 0

รวม 2,018,000 2,018,000

งบกลาง
งบ                  00411 รวม

งาน งานงบกลาง
งานงบกลาง 722,154 722,154

รวม 722,154 722,154



งบ                  .
งาน สสานกักปลกัด กองคลกัง กองชจ่าง กองสาธารณสทุข กองการศซกษาฯ งานเกษตร

งบบทุคลากร 5,576,968 1,086,240 733,000 659,000 895,070 538,000
งบดสาเนงินการ 1,909,000 367,000 457,000 261,000 2,027,568 1,280,000
งบลงททุน 211,500 0 2,757,000 0 14,500 200,000
งบรายจจ่ายอพพื่นๆ 20000 0 0 0 0 0
งบเงงินอทุดหนทุน 0 0 0 135,000 1,250,000 0

รวม 7,717,468 1,453,240 3,947,000 1,055,000 4,187,138 2,018,000



รายจจ่ายตามกองและงบรายจจ่าย 
เทศบาลตตาบลกงรถ

อตาเภอหห้วยแถลง  จทงหวทดนครราชสอีมา
1



2



3



4



รวม 5
งบกลาง

0 9,488,278
0 6,301,568
0 3,183,000

722,154 742,154
0 1,385,000

722,154 21,100,000



แบบสรอุปตามแผนงาน
 งบกลาง  งบบอุคลากร  งบดตาเนสนการ  งบลงทอุน  งบเงสน  งบ 

 รวม 
 ตททั้งจจ่ายจาก 

ทอีทั่  ประกทน  เบอีทั้ยยทงชอีพ  เงสน  รายจจ่ายตาม  เงสนชจ่วย  กองทอุน  คจ่าตอบแทน  เงสนเดรือน  คจ่าจห้าง  คจ่าจห้าง  คจ่าตอบแทน  คจ่าใชห้สอย  คจ่าวทสดอุ  คจ่า  ออุดหนอุน  รายจจ่าย  เงสนรายไดห้  เงสนออุดหนอุน 
 สทงคม  ผผห้ปป่วยเอดสส  สตารองจจ่าย  ขห้อผผกพทน  พสเศษ  ฝป่ายการเมรือง  ฝป่ายประจตา  ประจตา  ชททั่วคราว  สาธารณผปโภค  สสทั่งกจ่อสรห้าง  อรืทั่น  ทททั่วไป 

1 งานงบกลาง           100,000            12,000           115,080           135,000            30,000           291,800          683,880 

2 งานบรงิหารทกัพื่วไป        2,624,640         2,752,328                   -             840,000           186,500           910,000           520,000            380,000           257,000            44,000        8,514,468 

3 งานวางแผนสถงิตงิและวงิชาการ                   -                     -                     -                     -                     -              30,000                   -                      -   ###                   -                     -              30,000 

4 งานบรงิหารงานคลกัง                   -              936,000           162,000           108,020            95,000           320,000                   -                      -   ###                   -                     -          1,621,020 

5 งานปป้องกกันภกัยฝป่ายพลเรพอน                   -                     -                     -                     -                     -             133,000                   -                      -   ###                   -                     -            133,000 

6 งานบรงิหารทกัพื่วไปเกทพื่ยวกกับการศซกษา                   -              597,720                   -                     -             102,000            40,000                   -                      -              39,000                   -                     -            778,720 

7 งานระดกับกจ่อนวกัยเรทยนและประถม                   -                     -                     -                     -                     -             471,800           601,640              66,000            15,000        1,372,000                   -          2,526,440 

8 งานการศซกษาไมจ่กสาหนดระดกับ                   -                     -                     -                     -                     -              70,000                   -                      -   ###                   -                     -              70,000 

9 งานบรงิหารทกัพื่วไปเกทพื่ยวกกับสาธารณสทุข                   -              492,000                   -                     -              65,000            35,000                   -                      -   ###                   -                     -            592,000 

10 งานบรงิการสาธารณสทุขและสาธารณสทุขอพพื่น                   -              200,000                   -             110,000            35,000           305,000                   -                      -              10,000           135,000                   -            795,000 

11 งานสวกัสดงิการสกังคมและสกังคมสงเคราะหห์                   -                     -                     -                     -                     -             160,000                   -                      -   ###                   -                     -            160,000 

12 งานบรงิหารทกัพื่วไปเกทพื่ยวกกับเคหะและชทุมชน                   -              464,000                   -                     -              54,000           110,000                   -                      -   ###                   -                     -            628,000 

13 งานไฟฟป้าถนน                   -                     -                     -                     -              10,000                   -             330,000                    -          2,100,000                   -                     -          2,440,000 

14 งานสจ่งเสรงิมและสนกับสนทุนความเขผู้มแขน็งของชทุมชน                   -                     -                     -                     -                     -              50,000                   -                      -   ###                   -                     -              50,000 

15 งานกทฬาและนกันทนาการ                   -                     -                     -                     -                     -             270,000            50,000                    -             130,000            80,000                   -            530,000 

16 งานศาสนาและวกัฒนธรรมทผู้องถงิพื่น                   -                     -                     -                     -                     -             330,000                   -                      -   ###            90,000                   -            420,000 

17 งานสจ่งเสรงิมการเกษตร                   -              538,000                   -                     -              60,000           220,000            80,000          1,300,000           250,000                   -                     -          2,448,000 

รวม         100,000           12,000         115,080         135,000           30,000         291,800       2,624,640        5,980,048         162,000       1,058,020         607,500       3,454,800       1,581,640        1,746,000       2,801,000       1,721,000                 -        22,420,528                         -                           -   

                                  งบØ
                  หมวดØ  ครอุภทณฑส/ 
งานÚ  กบท. 



1 เงงินเดพอน ตกัพื้งจจ่ายรวม 5,019,638
2 คจ่าจผู้างประจสา ตกัพื้งจจ่ายรวม 160,000
3 คจ่าจผู้างชกัพื่วคราว ตกัพื้งจจ่ายรวม 690,000
4 เงงินประจสาตสาแหนจ่ง ตกัพื้งจจ่ายรวม 336,000
5 ตกัพื้งจจ่ายรวม 302,000
6 คจ่าชจ่วยเหลพอการศซกษาบทุตร ตกัพื้งจจ่ายรวม 90,000
7 คจ่ารกักษาพยาบาล ตกัพื้งจจ่ายรวม 0
8 คจ่าเชจ่าบผู้าน ตกัพื้งจจ่ายรวม 406,000
9 เงงินชจ่วยพงิเศษ ตกัพื้งจจ่ายรวม 30,000
10 ตกัพื้งจจ่ายรวม 282,000
11 สมทบกองททุนประกกันสกังคม ตกัพื้งจจ่ายรวม 100,000
12 เงงินประโยชนห์ตอบแทนอพพื่นเปป็นกรณทพงิเศษ ตกัพื้งจจ่ายรวม 75,000

ตททั้งจจ่ายรวมทททั้งสสทั้น 7,490,638

             =                      7,490,638 X 100           =35.50% 
21,100,000

       ตรวจสอบความถผกตผู้อง

รายละเออียดรายจจ่ายบางรายการทอีทั่จตาเปป็นตห้องใชห้ในการบรสหารกสจการขององคสกร ในปปีงบประมาณ พ.ศ.2559
                เทศบาลตตาบลกงรถ    อตาเภอหห้วยแถลง   จทงหวทดนครราชสอีมา

ก.คจ่าใชห้จจ่ายในการบรสหารบอุคลากร

เงงินเพงิพื่มตจ่างๆของพนกักงาน (พตส)

สมทบกองททุนบสาเหนน็จบสานาญ(กบท)

หมายเหตอุ  คงิดเปป็นรผู้อยละ 35.50%  ของรายจจ่ายททพื่ตกัพื้งจจ่าย (21,100,000)
การคสานวณ = ยอดรวมคจ่าใชผู้จจ่ายในการบรงิหารงานบทุคคลปปีงบประมาณ พ.ศ.2559 X 100

ประมาณการรายจจ่าย ปปีงบประมาณ พ.ศ.2559

(ลงชพพื่อ)...........................................................ผผผู้รกับรอง       (ลงชพพื่อ)............................................................ผผผู้รกับรอง
         ( นางสมสจ่วน     เดชขอุนทด )                                         ( นายสมทย    เพก็งลาภ )   

      หทวหนห้ากองคลทง                                                  ปลทดเทศบาลตตาบลกงรถ



บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รายละเออียดรายจจ่ายบางรายการทอีทั่จตาเปป็นตห้องใชห้ในการบรสหารกสจการขององคสกร ในปปีงบประมาณ พ.ศ.2559

)............................................................ผผผู้รกับรอง



แบบสรอุปตามแผนงาน
 งบกลาง 

ทอีทั่  ประกทน  เบอีทั้ยยทงชอีพ  เงสน  รายจจ่ายตาม 
 สทงคม  ผผห้ปป่วยเอดสส  สตารองจจ่าย  ขห้อผผกพทน 

1 งานงบกลาง     100,000     12,000     115,354         165,000 
2 งานบรงิหารทกัพื่วไป
3 งานวางแผนสถงิตงิและวงิชาการ
4 งานบรงิหารงานคลกัง
5 งานรกักษาความสงบภายใน
6 งานบรงิหารทกัพื่วไปเกทพื่ยวกกับการศซกษา
7 งานระดกับกจ่อนวกัยเรทยนและประถม
8 งานการศซกษาไมจ่กสาหนดระดกับ
9 งานบรงิหารทกัพื่วไปเกทพื่ยวกกับสาธารณสทุข

                                  งบØ
                  หมวดØ
งานÚ



10 งานบรงิการสาธารณสทุขและสาธารณสทุขอพพื่น
11 งานสวกัสดงิการสกังคมและสกังคมสงเคราะหห์
12 งานบรงิหารทกัพื่วไปเกทพื่ยวกกับเคหะและชทุมชน
13 งานไฟฟป้าถนน
14 งานสจ่งเสรงิมและสนกับสนทุนความเขผู้มแขน็งของชทุมชน
15 งานกทฬาและนกันทนาการ
16 งานศาสนาและวกัฒนธรรมทผู้องถงิพื่น
17 งานสจ่งเสรงิมการเกษตร

รวม     100,000     12,000     115,354        165,000 



แบบสรอุปตามแผนงาน
 งบกลาง  งบบอุคลากร  งบดตาเนสนการ 

 เงสนชจ่วย  กองทอุน  คจ่าตอบแทน  เงสนเดรือน  คจ่าจห้าง  คจ่าจห้าง  คจ่าตอบแทน  คจ่าใชห้สอย 
 พสเศษ  ฝป่ายการเมรือง  ฝป่ายประจตา  ประจตา  ชททั่วคราว 

    30,000      291,800 
      2,624,640      2,462,328          -            -       164,000        800,000 
                -          490,000          -            -               -            30,000 
                -        1,086,240          -            -       107,000        210,000 
                -   ###          -            -               -          240,000 
                -          895,070          -            -         92,000          50,000 
                -   ###          -            -               -          835,400 
                -   ###          -            -               -            50,000 
                -          312,000          -            -         51,000          20,000 

 กบท. 



                -          347,000          -            -         40,000        100,000 
                -   ###          -            -               -          160,000 
                -          733,000          -            -         97,000        110,000 
                -   ###          -            -               -                  -   
                -   ###          -            -               -            50,000 
                -   ###          -            -               -          220,000 
                -   ###          -            -               -          240,000 
                -          538,000          -            -         50,000        165,000 

   30,000     291,800      2,624,640     6,863,638          -            -       601,000     3,280,400 



แบบสรอุปตามแผนงาน
 งบดตาเนสนการ  งบลงทอุน  งบเงสน  งบ 

 รวม 
 ตททั้งจจ่ายจาก 

 คจ่าวทสดอุ  คจ่าสาธาร  ออุดหนอุน  รายจจ่าย  เงสนรายไดห้ 
 ณผปโภค  สสทั่งกจ่อสรห้าง  อรืทั่น 

          714,154 
        290,000         325,000        223,500                -         20,000        6,909,468 
               -                   -   ###                -   ###           520,000 
         20,000                 -   ###                -   ###        1,423,240 
               -                   -   ###                -   ###           240,000 
         20,000                 -             4,500                -   ###        1,061,570 
        580,168                 -           10,000      1,350,000             -          2,775,568 
               -                   -   ###                -   ###            50,000 
         50,000                 -   ###                -   ###           433,000 

 ครอุภทณฑส/ 



               -                   -   ###         135,000             -             622,000 
               -                   -   ###                -   ###           160,000 
        220,000                 -   ###                -   ###        1,160,000 
         30,000                 -       2,757,000                -   ###        2,787,000 
               -                   -   ###                -   ###            50,000 
         50,000                 -   ###                -   ###           270,000 
               -                   -   ###                -   ###           240,000 
         65,000       1,000,000        200,000                -   ###        2,018,000 
    1,325,168      1,325,000     3,195,000     1,485,000      20,000      21,434,000               -   



 ตททั้งจจ่ายจาก 
 เงสนออุดหนอุน 

 ทททั่วไป 



              -   



1 เงงินเดพอน ตกัพื้งจจ่ายรวม 5,013,520
2 คจ่าจผู้างประจสา ตกัพื้งจจ่ายรวม 170,000
3 คจ่าจผู้างชกัพื่วคราว ตกัพื้งจจ่ายรวม 1,068,020
4 เงงินประจสาตสาแหนจ่ง ตกัพื้งจจ่ายรวม 336,000
5 ตกัพื้งจจ่ายรวม 0
6 คจ่าชจ่วยเหลพอการศซกษาบทุตร ตกัพื้งจจ่ายรวม 70,000
7 คจ่ารกักษาพยาบาล ตกัพื้งจจ่ายรวม 0
8 คจ่าเชจ่าบผู้าน ตกัพื้งจจ่ายรวม 352,500
9 เงงินชจ่วยพงิเศษ ตกัพื้งจจ่ายรวม 30,000
10 ตกัพื้งจจ่ายรวม 291,800
11 สมทบกองททุนประกกันสกังคม ตกัพื้งจจ่ายรวม 100,000
12 เงงินประโยชนห์ตอบแทนอพพื่นเปป็นกรณทพงิเศษ ตกัพื้งจจ่ายรวม 130,000

ตททั้งจจ่ายรวมทททั้งสสทั้น 7,561,840

             =                      7,553,840 X 100           =34.65% 
21,800,000

       ตรวจสอบความถผกตผู้อง

รายละเออียดรายจจ่ายบางรายการทอีทั่จตาเปป็นตห้องใชห้ในการบรสหารกสจการขององคสกร ในปปีงบประมาณ พ.ศ.2559
                เทศบาลตตาบลกงรถ    อตาเภอหห้วยแถลง   จทงหวทดนครราชสอีมา

ก.คจ่าใชห้จจ่ายในการบรสหารบอุคลากร

เงงินเพงิพื่มตจ่างๆของพนกักงาน (พตส)

สมทบกองททุนบสาเหนน็จบสานาญ(กบท)

หมายเหตอุ  คงิดเปป็นรผู้อยละ 34.65%  ของรายจจ่ายททพื่ตกัพื้งจจ่าย (21,800,000)
การคสานวณ = ยอดรวมคจ่าใชผู้จจ่ายในการบรงิหารงานบทุคคลปปีงบประมาณ พ.ศ.2558 X 100

ประมาณการรายจจ่าย ปปีงบประมาณ พ.ศ.2558

(ลงชพพื่อ)...........................................................ผผผู้รกับรอง       (ลงชพพื่อ)............................................................ผผผู้รกับรอง
         ( นางสมสจ่วน     เดชขอุนทด )                             ( นายสมทย    เพก็งลาภ )   

      หทวหนห้ากองคลทง                                      ปลทดเทศบาลตตาบลกงรถ



บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รายละเออียดรายจจ่ายบางรายการทอีทั่จตาเปป็นตห้องใชห้ในการบรสหารกสจการขององคสกร ในปปีงบประมาณ พ.ศ.2559

)............................................................ผผผู้รกับรอง


	งบกลาง
	งานบริหารทั่วไป
	งานวางแผนสถิติ
	งานบริหารงานคลัง
	งานป้องกัน
	งานสวัสดิการสังคม
	งานบริหารทั่วไปเคหะชุมชน
	งานไฟฟ้าถนน
	งานบริหารทั่วไปสาธารณสุข
	งานบริการสาธารณสุขอื่น
	งานส่งเสริมความเข้มแข็ง
	งานการเกษตร
	คำแถลง(เก่า)
	คำแถลง(รายรับ)
	สรุปประมาณการรายรับ
	รายละเอียดรับ elaas
	รายละเอียดรายรับ
	รายจ่ายตามงาน
	รายจ่ายตามแผนงาน.เทศบัญญัติ
	รายจ่ายด้านบุคคล
	สารบัญ
	สรุปงบ59...
	งานบริหารงานทั่วไป การศึกษา
	งานระดับก่อนวัยเรียน
	งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ
	งานกีฬาและนันทนาการ
	งานศาสนาและวัฒนธรรม
	18-20รายงานประมาณการรายรับ 58
	21-23 รายละเอียดประมาณการรายรับ
	ทำรายงานประมาณการรายรับ58เก่า
	เก่า สรุป งบ58 ตัดค่าจ้างออก
	แบ่งตามกอง
	เก่า สรุป 58 แยก ลจ
	คิด40%
	ขยาย
	Sheet2

