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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตําบลเมืองคง
อําเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองคง

           บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารของเทศบาลตําบลเมืองคง จะไดเสนอรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย
ประจําปตอสภาเทศบาลตําบลเมืองคงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารเทศบาลตําบลเมืองคงจึงขอชี้
แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนิน
การ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 26,298,294.63 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 30,646,638.16 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 8,835,105.50 บาท

1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 1 โครงการ รวม 407,124.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2563 องค์กรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2563
(1) รายรับจริง จํานวน 34,372,875.16 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 200,458.00 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 300,912.40 บาท

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน จํานวน 1,625,537.57 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 105,688.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 13,510,713.19 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 18,629,566.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 107,908.00 บาท



(3) รายจายจริง จํานวน 25,071,464.24 บาท ประกอบดวย

งบกลาง จํานวน 4,033,098.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 11,025,230.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 9,013,136.24 บาท

งบลงทุน จํานวน 350,000.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 650,000.00 บาท

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 85,758.00 บาท

(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 3,334,000.00 บาท

(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจาย รายจายจริง
ป 2562

ประมาณการ
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 4,343,400.39 5,049,600.00 5,175,100.00

งบบุคลากร 13,085,472.87 17,533,340.00 16,480,040.00

งบดําเนินงาน 14,409,846.63 14,503,060.00 15,431,860.00

งบลงทุน 1,151,400.00 5,150,000.00 5,214,000.00

งบรายจ่ายอื่น 20,000.00 20,000.00 20,000.00

งบเงินอุดหนุน 732,000.00 744,000.00 679,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 33,742,119.89 43,000,000.00 43,000,000.00

รวม 33,742,119.89 43,000,000.00 43,000,000.00



รายละเอียดประเภทรายจ่ายประเภทเงินเดือนประโยชน์ตอบแทนอ่ืนและเงินค่าจ้าง 

         ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  ตั้งไว้  43,000,000  บาท 

 1.  เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน    6,583,860 บาท  

 2.  เงินค่าจ้างประจำ       จำนวน    0,799,080 บาท  

 3.  เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ     จำนวน    0,000,000 บาท 

 4.  เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป     จำนวน    3,960,000 บาท 

 5.  เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.) จำนวน    0,000,000 บาท 

 6.  เงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล     จำนวน    0,000,000 บาท 

 7.  เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านความเจ็บป่วย (แพทย์ พยาบาล ฯลฯ) จำนวน    0,000,000 บาท 

 8.  เงินเพ่ิมพิเศษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  จำนวน    0,000,000 บาท 

 9.  เงินค่าเช่าบ้าน       จำนวน    0,364,000 บาท 

 10.  เงินทำขวัญ ซึ่งได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยเพราะการปฏิบัติหน้าที่  จำนวน    0,000,000 บาท 

 11.  เงินเกี่ยวกับศพข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง พนักงานจ้าง จำนวน    0,000,000 บาท 

 12.  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร      จำนวน    0,196,000 บาท 

 13.  เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ    จำนวน    0,010,000 บาท 

 14.  เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ      จำนวน    0,000,000 บาท 

 15.  เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ     จำนวน    0,032,900 บาท 

 16. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม      จำนวน    0,235,000 บาท 

 17. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น   จำนวน    0,420,000 บาท 

 18. บำเหน็จความชอบค่าทดแทน      จำนวน    0,000,000 บาท 

 19. ทุนการศึกษา       จำนวน    0,000,000 บาท 

 20. เงินเกษียณอายุก่อนกำหนด      จำนวน    0,000,000 บาท 

 21. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน      จำนวน    0,009,000 บาท 

         รวม จำนวน   12,609,840 บาท 

  

 หมายเหตุ  คิดเป็นร้อยละ  29.33  ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ
เทศบาลตําบลเมืองคง

อําเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ เทศบาลตําบลเมืองคง

อ.คง  จ.นครราชสีมา

ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 9,253,540

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4,419,040

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 14,719,000

แผนงานสาธารณสุข 2,751,800

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 70,000

แผนงานเคหะและชุมชน 5,434,460

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 577,060

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 580,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร 20,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 5,175,100

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 43,000,000



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 5,111,900 1,344,640 6,456,540
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,550,400 0 1,550,400

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,561,500 1,344,640 4,906,140

งบดําเนินงาน 1,918,000 669,000 2,587,000
    ค่าตอบแทน 382,000 110,000 492,000

    ค่าใช้สอย 924,000 140,000 1,064,000

    ค่าวัสดุ 290,000 240,000 530,000

    ค่าสาธารณูปโภค 322,000 179,000 501,000

งบลงทุน 50,000 85,000 135,000
    ค่าครุภัณฑ์ 50,000 85,000 135,000

งบรายจ่ายอื่น 20,000 0 20,000
    รายจ่ายอื่น 20,000 0 20,000

งบเงินอุดหนุน 55,000 0 55,000
    เงินอุดหนุน 55,000 0 55,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลเมืองคง
อ.คง  จ.นครราชสีมา

หน้า : 1/7



งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

                              รวม 7,154,900 2,098,640 9,253,540
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย
รวม

งบบุคลากร 1,241,040 0 1,241,040
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,241,040 0 1,241,040

งบดําเนินงาน 3,000 600,000 603,000
    ค่าตอบแทน 3,000 0 3,000

    ค่าใช้สอย 0 200,000 200,000

    ค่าวัสดุ 0 400,000 400,000

งบลงทุน 0 2,575,000 2,575,000
    ค่าครุภัณฑ์ 0 2,575,000 2,575,000

                              รวม 1,244,040 3,175,000 4,419,040

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลเมืองคง
อ.คง  จ.นครราชสีมา

หน้า : 2/7



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ

รวม

งบบุคลากร 5,472,200 0 0 5,472,200
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,472,200 0 0 5,472,200

งบดําเนินงาน 1,535,000 5,837,800 100,000 7,472,800
    ค่าตอบแทน 135,000 0 0 135,000

    ค่าใช้สอย 1,388,000 4,344,200 100,000 5,832,200

    ค่าวัสดุ 10,000 1,233,600 0 1,243,600

    ค่าสาธารณูปโภค 2,000 260,000 0 262,000

งบลงทุน 0 1,150,000 0 1,150,000
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 1,150,000 0 1,150,000

งบเงินอุดหนุน 0 0 624,000 624,000
    เงินอุดหนุน 0 0 624,000 624,000

                              รวม 7,007,200 6,987,800 724,000 14,719,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลเมืองคง
อ.คง  จ.นครราชสีมา

หน้า : 3/7



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 295,800 0 295,800
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 295,800 0 295,800

งบดําเนินงาน 146,000 2,310,000 2,456,000
    ค่าตอบแทน 116,000 0 116,000

    ค่าใช้สอย 30,000 1,650,000 1,680,000

    ค่าวัสดุ 0 610,000 610,000

    ค่าสาธารณูปโภค 0 50,000 50,000

                              รวม 441,800 2,310,000 2,751,800
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบดําเนินงาน 70,000 70,000
    ค่าใช้สอย 70,000 70,000

                              รวม 70,000 70,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลเมืองคง
อ.คง  จ.นครราชสีมา

หน้า : 4/7



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน งานสวนสาธารณะ รวม

งบบุคลากร 3,014,460 0 0 3,014,460
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,014,460 0 0 3,014,460

งบดําเนินงาน 316,000 700,000 50,000 1,066,000
    ค่าตอบแทน 76,000 0 0 76,000

    ค่าใช้สอย 210,000 0 0 210,000

    ค่าวัสดุ 30,000 700,000 50,000 780,000

งบลงทุน 40,000 814,000 500,000 1,354,000
    ค่าครุภัณฑ์ 0 0 500,000 500,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 40,000 814,000 0 854,000

                              รวม 3,370,460 1,514,000 550,000 5,434,460

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลเมืองคง
อ.คง  จ.นครราชสีมา

หน้า : 5/7



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 577,060 577,060
    ค่าใช้สอย 577,060 577,060

                              รวม 577,060 577,060
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับศาสนาวัฒนธรรม

และนันทนาการ

งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 30,000 200,000 350,000 580,000
    ค่าใช้สอย 30,000 200,000 350,000 580,000

                              รวม 30,000 200,000 350,000 580,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลเมืองคง
อ.คง  จ.นครราชสีมา

หน้า : 6/7



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานอนุรักษ์แหล่งน้ํา
และป่าไม้

รวม

งบดําเนินงาน 20,000 20,000
    ค่าใช้สอย 20,000 20,000

                              รวม 20,000 20,000
แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 5,175,100 5,175,100
    งบกลาง 5,175,100 5,175,100

                              รวม 5,175,100 5,175,100

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลเมืองคง
อ.คง  จ.นครราชสีมา

หน้า : 7/7



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 9,253,540

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4,419,040

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 14,719,000

แผนงานสาธารณสุข 2,751,800

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 70,000

แผนงานเคหะและชุมชน 5,434,460

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 577,060

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 580,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร 20,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 5,175,100

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 43,000,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติ มาตรา  จึงตราขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของ และโดยอนุมัติของ...............................................

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เปนต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 43,000,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 43,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลเมืองคง
อ.คง  จ.นครราชสีมา



รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้...............................................ปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เปนไปตาม
ระเบียบการเบิกจายเงินของเทศบาลตําบล

ข้อ 7. ให้...............................................มีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

(ลงนาม)..................................................

(...............................................)

ตําแหนง ...............................................

เห็นชอบ

(ลงนาม)..................................................

(...............................................)

ตําแหนง ...............................................



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลเมืองคง
อําเภอ คง  จังหวัดนครราชสีมา

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
หมวดภาษีอากร
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 765,000.00
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 636,845.00 631,541.00 706,925.87 760,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 1,310.29 1,920.19 1,920.19 5,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีป้าย 200,231.00 182,257.00 179,932.00 200,000.00 0.00 % 200,000.00
     อากรการฆ่าสัตว์ 21,340.00 24,070.00 21,782.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 859,726.29 839,788.19 910,560.06 995,000.00 995,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 27,684.00 35,265.00 31,887.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ 9,210.00 7,137.00 6,456.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จําหน่ายเนื้อสัตว์ 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 % 60,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 3,065.20 3,356.20 0.00 3,500.00 0.00 % 3,500.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 433.00 1,046.00 2,815.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 55,940.00 96,400.00 134,140.00 155,000.00 0.00 % 155,000.00
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อ
การโฆษณา

0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 1,410.00 1,570.00 1,190.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 12,100.00 4,500.00 1,800.00 13,000.00 0.00 % 13,000.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00
     ค่าปรับการผิดสัญญา 105,233.00 127,859.00 9,424.00 40,000.00 0.00 % 40,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

4,400.00 4,200.00 3,700.00 4,000.00 0.00 % 4,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

2,500.00 3,000.00 3,000.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 90.00 2,536.00 270.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 1,085.00 1,580.00 1,790.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 450.00 3,300.00 3,450.00 6,500.00 0.00 % 6,500.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 223,600.20 291,749.20 199,922.00 305,000.00 305,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ค่าเช่าที่ดิน 14,600.00 14,600.00 14,600.00 16,000.00 0.00 % 16,000.00
     ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ 1,572,970.00 1,648,825.00 1,680,000.00 2,000,000.00 0.00 % 2,000,000.00
     ดอกเบี้ย 204,078.14 253,857.07 268,664.74 310,000.00 0.00 % 310,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,791,648.14 1,917,282.07 1,963,264.74 2,326,000.00 2,326,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     ค่าขายแบบแปลน 12,500.00 5,900.00 0.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     ค่าจําหน่ายแบบพิมพ์และคําร้อง 4,206.00 4,798.00 4,339.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 128,721.00 102,486.00 56,858.00 150,000.00 0.00 % 150,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 145,427.00 113,184.00 61,197.00 180,000.00 180,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ 387,063.99 416,649.74 426,737.14 550,000.00 0.00 % 550,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 12,989,273.19 13,230,374.91 13,444,873.00 13,000,000.00 0.00 % 13,000,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 1,038,638.15 1,112,641.53 1,004,292.52 1,100,000.00 0.00 % 1,100,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 54,337.63 53,770.48 54,837.64 50,000.00 0.00 % 50,000.00
     ภาษีสุรา 493,968.52 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีสรรพสามิต 1,190,406.06 1,890,648.03 2,020,834.68 1,724,000.00 0.00 % 1,724,000.00
     ค่าภาคหลวงแร่ 30,780.19 27,275.50 28,551.77 30,000.00 0.00 % 30,000.00
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 15,553.30 14,773.08 17,872.93 40,000.00 0.00 % 40,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

443,411.00 734,888.00 533,955.00 700,000.00 0.00 % 700,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 16,643,432.03 17,481,021.27 17,531,954.68 17,194,000.00 17,194,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา

17,521,034.00 18,683,533.00 18,373,045.00 22,000,000.00 0.00 % 22,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 17,521,034.00 18,683,533.00 18,373,045.00 22,000,000.00 22,000,000.00
รวมทุกหมวด 37,184,867.66 39,326,557.73 39,039,943.48 43,000,000.00 43,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลเมืองคง

อ.คง  จ.นครราชสีมา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 43,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 995,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 765,000 บาท

ภาษีป้าย จํานวน 200,000 บาท

อากรการฆ่าสัตว์ จํานวน 30,000 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 305,000 บาท
ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จําหน่ายเนื้อสัตว์ จํานวน 60,000 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 3,500 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 500 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 10,000 บาท

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 155,000 บาท

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหน่าย
อาหารหรือสะสมอาหาร

จํานวน 500 บาท

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 500 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 2,000 บาท

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 13,000 บาท

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น จํานวน 500 บาท

ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 40,000 บาท

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

จํานวน 4,000 บาท

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 5,000 บาท

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท
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ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 3,000 บาท

ค่าใบอนุญาตอื่นๆ จํานวน 6,500 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 2,326,000 บาท
ค่าเช่าที่ดิน จํานวน 16,000 บาท

ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ จํานวน 2,000,000 บาท

ดอกเบี้ย จํานวน 310,000 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 180,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 10,000 บาท

ค่าจําหน่ายแบบพิมพ์และคําร้อง จํานวน 20,000 บาท

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 150,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 17,194,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ จํานวน 550,000 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 13,000,000 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 1,100,000 บาท

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 50,000 บาท

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 1,724,000 บาท

ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 30,000 บาท

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 40,000 บาท

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 700,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 22,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกทํา

จํานวน 22,000,000 บาท
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 513,360 695,030 695,520 319,520 -45.58 % 173,880

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 84,000 119,903 120,000 55,000 -45.45 % 30,000

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 84,000 119,903 120,000 120,000 -75 % 30,000

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล

82,800 82,176 0 0 0 % 0

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

1,490,400 1,490,400 1,338,945 1,260,400 4.45 % 1,316,520

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,254,560 2,507,412 2,274,465 1,754,920 1,550,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,716,939.67 1,199,410.39 1,333,860 1,637,380 55.95 % 2,553,500

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 52,161.29 0 0 64,000 31.25 % 84,000

เงินประจําตําแหนง 150,241.29 60,112 55,889 186,000 0 % 186,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลเมืองคง
อําเภอคง    จังหวัดนครราชสีมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาจ้างลูกจ้างประจํา 196,080 210,900 223,620 236,700 9 % 258,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 432,000 404,419 324,000 414,000 4.35 % 432,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 48,000 44,935 36,000 46,000 4.35 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,595,422.25 1,919,776.39 1,973,369 2,584,080 3,561,500
รวมงบบุคลากร 4,849,982.25 4,427,188.39 4,247,834 4,339,000 5,111,900

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

26,200 0 0 10,000 1,500 % 160,000

คาเบี้ยประชุม 0 0 0 2,000 0 % 2,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 3,000 0 % 3,000

คาเชาบ้าน 54,100 18,000 36,000 87,000 79.31 % 156,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 21,100 40,580 50,660 76,500 -20.26 % 61,000

รวมค่าตอบแทน 101,400 58,580 86,660 178,500 382,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 274,013 307,790 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 1,020,725 350,000 -42.86 % 200,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 145,860 351,418 281,030 494,000 -4.05 % 474,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

- คาใช้จายโครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่น
ไทย ในวันที่ 18 มีนาคม ของทุกป

0 0 0 0 100 % 10,000

- คาใช้จายโครงการจัดงานวันเทศบาล ใน
วันที่ 24 เมษายน ของทุกป

0 0 0 10,000 0 % 10,000

- คาใช้จายโครงการจัดงานวันเทศบาล ใน
วันที่ 24 เมษายน      
ของทุกป

0 0 15,425 0 0 % 0

- คาใช้จายโครงการประชุมประชาคมจัดทํา
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ (พ.ศ.2561 - 2564)

0 0 24,915 0 0 % 0

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

0 0 0 30,000 0 % 30,000

- คาใช้จายโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 0 0 0 0 100 % 50,000

- คาใช้จายโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมสําหรับ ผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง เทศบาล
ตําบลเมืองคง

0 0 0 0 100 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

- คาใช้จายโครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
กฎหมาย

0 0 0 10,000 0 % 10,000

- คาใช้จายในการจัดการเลือกตั้งนายก
เทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตําบล
เมืองคง

0 0 0 0 100 % 50,000

- คาใช้จายในการจัดการเลือกตั้งนายก
เทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตําบล
เมืองคง

0 0 0 100,000 -100 % 0

คาชดใช้คาเสียหาย หรือคาสินไหมทดแทน 0 475,191.78 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร

7,896 18,504 20,995 180,000 -83.33 % 30,000

บ้านท้องถิ่นประชารัฐรวมใจ เทิดไท้องค
ราชัน ราชินี เทศบาลตําบลเมืองคง

41,915 0 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 59,530 61,160 90,870 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 529,214 1,214,063.78 1,453,960 1,224,000 924,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 88,874 43,950 68,443 80,000 -100 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 8,000 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 74,035 17,000 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 16,800 13,760 20,000 0 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 200,355 209,110 221,690 290,000 -13.79 % 250,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

วัสดุคอมพิวเตอร 7,460 18,668 17,885 20,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 378,724 305,528 321,778 430,000 290,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 257,256.95 195,649.06 305,535.14 470,000 -42.55 % 270,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 4,669.48 3,681.87 3,650.84 25,000 -40 % 15,000

คาบริการโทรศัพท 3,522.18 2,936.68 2,778.11 5,000 0 % 5,000

คาบริการไปรษณีย 0 0 1,264 2,000 0 % 2,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 16,659.2 26,507.46 26,707.2 30,000 0 % 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 282,107.81 228,775.07 339,935.29 532,000 322,000
รวมงบดําเนินงาน 1,291,445.81 1,806,946.85 2,202,333.29 2,364,500 1,918,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอรระดับ 
XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens

0 0 0 0 100 % 42,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

- เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก 
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank 
Printer) จํานวน 1 เครื่อง เครื่องละ 7,500 
บาท

0 0 0 0 100 % 7,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 50,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 0 50,000

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น 20,000 0 0 0 0 % 0

1. คาจ้างที่ปรึกษา 0 0 20,000 20,000 0 % 20,000

รวมรายจ่ายอื่น 20,000 0 20,000 20,000 20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 20,000 0 20,000 20,000 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 20,000 20,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนโครงการจัดตั้งสถานที่กลางศูนย
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นอําเภอคง

0 0 0 20,000 0 % 20,000

อุดหนุนโครงการจัดตั้งสถานที่กลางศูนย
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นอําเภอคง

0 0 20,000 0 0 % 0

เงินอุดหนุนสวนราชการ 30,000 0 0 0 0 % 0

อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนสํานัก
ทะเบียนอําเภอคง

0 0 0 0 100 % 15,000

อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี และวัน
สําคัญ

0 0 0 10,000 0 % 10,000

อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด

0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมเงินอุดหนุน 50,000 20,000 20,000 40,000 55,000
รวมงบเงินอุดหนุน 50,000 20,000 20,000 40,000 55,000

รวมงานบริหารทั่วไป 6,211,428.06 6,254,135.24 6,490,167.29 6,763,500 7,154,900
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 799,320 854,820 904,620 1,009,000 3.53 % 1,044,640

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 60,000 0 % 60,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 202,125 189,000 108,000 135,000 60 % 216,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 22,458 21,000 12,000 15,000 60 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,065,903 1,106,820 1,066,620 1,219,000 1,344,640
รวมงบบุคลากร 1,065,903 1,106,820 1,066,620 1,219,000 1,344,640

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 10,000 0 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 33,000 33,000 36,000 70,000 0 % 70,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 25,000 0 % 25,000

รวมค่าตอบแทน 33,000 33,000 36,000 110,000 110,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 30,000 0 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

2.1 โครงการจัดทําและปรับปรุงแผนที่ภาษี
และทะเบียน ทรัพยสิน

0 0 0 25,000 -100 % 0

2.1 โครงการจัดทําและปรับปรุงแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน

0 0 0 0 100 % 25,000

2.2 คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 10,860 35,000 100 % 70,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 36,196 4,760 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 15,000 0 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 36,196 4,760 10,860 105,000 140,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 92,085 26,694 11,845 50,000 140 % 120,000

วัสดุคอมพิวเตอร 0 14,580 0 30,000 300 % 120,000

รวมค่าวัสดุ 92,085 41,274 11,845 80,000 240,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 69,559.77 93,361.04 159,027 156,000 0 % 156,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 2,311.2 2,311.2 2,311.2 3,000 0 % 3,000

คาบริการไปรษณีย 4,518 1,864 1,870 20,000 0 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 76,388.97 97,536.24 163,208.2 179,000 179,000
รวมงบดําเนินงาน 237,669.97 176,570.24 221,913.2 474,000 669,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

1. โตะทํางานชนิดเหล็ก 5 ฟุต (มอก.) 
จํานวน 1 ตัว ตัวละ 15,000 บาท (ราคา
ท้องตลาด)

0 0 0 0 100 % 15,000

2. เก้าอี้ทํางานพนักพิงระดับกลาง จํานวน 
1 ตัว ตัวละ 3,000 บาท (ราคาท้องตลาด)

0 0 0 0 100 % 3,000

3.โตะคอมพิวเตอร จํานวน 1 ตัว ตัวละ 
3,000 บาท (ราคาท้องตลาด)

0 0 0 0 100 % 3,000

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

1. เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมน้อย
กวา 19 นิ้ว) ราคาเครื่องละ 22,000 บาท 
จํานวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 44,000 บาท

0 0 0 0 100 % 44,000

2. เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด 
Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) ราคา
เครื่องละ 10,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง 
เป็นเงิน 20,000 บาท

0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 85,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 0 85,000

รวมงานบริหารงานคลัง 1,303,572.97 1,283,390.24 1,288,533.2 1,693,000 2,098,640
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 7,515,001.03 7,537,525.48 7,778,700.49 8,456,500 9,253,540
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 267,180 283,140 299,520 318,960 10.38 % 352,080

คาจ้างลูกจ้างประจํา 227,340 238,560 250,140 266,760 8.32 % 288,960

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 540,000 540,000 540,000 540,000 0 % 540,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 60,000 60,000 60,000 60,000 0 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,094,520 1,121,700 1,149,660 1,185,720 1,241,040
รวมงบบุคลากร 1,094,520 1,121,700 1,149,660 1,185,720 1,241,040

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 3,000 0 % 3,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 3,000 3,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 3,000 3,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 1,094,520 1,121,700 1,149,660 1,188,720 1,244,040
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

0 0 0 0 100 % 100,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 30,280 533,500 7,760 150,000 -33.33 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 30,280 533,500 7,760 250,000 200,000
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 5,600 0 90,000 -44.44 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 240,000 232,000 240,000 400,000 -37.5 % 250,000

วัสดุอื่น 48,900 48,700 49,000 50,000 100 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 288,900 286,300 289,000 540,000 400,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 43,536.64 27,254.28 4,279.26 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 25,349.7 48,070.61 50,558.65 0 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 68,886.34 75,324.89 54,837.91 0 0
รวมงบดําเนินงาน 388,066.34 895,124.89 351,597.91 790,000 600,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อรถบรรทุกเอนกประสงค เทท้ายพร้อม
ติดตั้งเครน และกระเช้าสําหรับซอมไฟฟ้า 
ขนาดความสูง 12 เมตร

0 0 0 0 100 % 2,500,000

ครุภัณฑการเกษตร

จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา แบบหอยโขงเครื่องยนต
เบนซิน

0 30,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง เครื่องยนต
ดีเซล

0 45,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

จัดซื้อหัวฉีดด้ามปืน ชนิดอัลลอยคมียางหุ้ม 
ปรับการไหลของน้ําได้ 4 ระดับ

0 0 0 0 100 % 75,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

ซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ
ขนาดใหญ ประเภทยานพาหนะ รถบรรทุก
สวนบุคคล ทะเบียน 89-5750นครราชสีมา 
ของเทศบาลตําบลเมืองคง

0 0 0 350,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 75,000 0 350,000 2,575,000
รวมงบลงทุน 0 75,000 0 350,000 2,575,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 388,066.34 970,124.89 351,597.91 1,140,000 3,175,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,482,586.34 2,091,824.89 1,501,257.91 2,328,720 4,419,040

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 285,360 2,774,460 2,908,080 3,656,900 -3.66 % 3,523,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0 5,600 0 84,000 150 % 210,000

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 54,000 0 % 54,000

เงินวิทยฐานะ 0 47,600 42,000 318,000 0.38 % 319,200

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 648,000 1,183,904 1,166,020 1,224,000 -0.16 % 1,222,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 72,000 141,450 139,064 144,000 0 % 144,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,005,360 4,153,014 4,255,164 5,480,900 5,472,200
รวมงบบุคลากร 1,005,360 4,153,014 4,255,164 5,480,900 5,472,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 3,000 0 % 3,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 132,000 -45.45 % 72,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 4,200 12,000 23,500 98,800 -39.27 % 60,000

รวมค่าตอบแทน 4,200 12,000 23,500 233,800 135,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 628,270 846,000 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 932,000 1,188,000 0 % 1,188,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 89,475 0 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

2.2  คาใช้จายโครงการสงเสริมพัฒนา
ศักยภาพนักเรียน

0 0 27,825 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพ
นักเรียน

0 0 0 100,000 0 % 100,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 13,490 0 0 0 % 0

รายจายเป็นคาเดินทางไปราชการ 0 0 0 20,000 150 % 50,000

สําหรับจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร

8,890 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 4,500 0 24,944.8 25,000 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 641,660 948,965 984,769.8 1,333,000 1,388,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 3,125 0 4,947 25,000 -100 % 0

วัสดุงานบ้านงานครัว 9,708 9,722 9,922 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร 0 0 16,140 25,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 12,833 9,722 31,009 60,000 10,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย 0 0 0 2,000 0 % 2,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 2,000 2,000
รวมงบดําเนินงาน 658,693 970,687 1,039,278.8 1,628,800 1,535,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,664,053 5,123,701 5,294,442.8 7,109,700 7,007,200
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 2,696,977.1 0 0 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 68,693 0 0 0 0 % 0

เงินวิทยฐานะ 108,066.45 0 0 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 533,465 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 69,580 0 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,476,781.55 0 0 0 0
รวมงบบุคลากร 3,476,781.55 0 0 0 0

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน
พิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) 
ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการ
ศึกษา (กสศ.) ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6)

0 0 0 0 100 % 40,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

3,050,067 3,656,297 4,161,762 0 0 % 0

เงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาของท้องถิ่น คาปัจจัยพื้นฐาน
สําหรับเด็กนักเรียนยากจน

0 0 0 60,000 53.33 % 92,000

เงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาท้องถิ่น

0 0 0 689,800 15.91 % 799,530
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใช้จาย
จัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลเมืองคง

0 0 0 1,436,900 4.19 % 1,497,130

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใช้จายใน
การจัดการศึกษาจัดการเรียนการสอนเด็ก
เล็ก สําหรับเด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็กเล้ก
เทศบาลตําบลเมืองคง

0 0 0 165,300 -17.82 % 135,840

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเมืองคง

0 0 0 1,724,000 -11.83 % 1,520,000

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเมืองคง

0 0 0 264,600 -1.85 % 259,700

อบรมสัมมนา"การจัดระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นตามกฎ
กระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ
.ศ.2561"

0 0 0 33,000 -100 % 0

อบรมสัมมนา"การจัดระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาปฐมวัยของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นตามกฎ
กระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ
.ศ.2561"

0 0 0 11,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 3,050,067 3,656,297 4,161,762 4,384,600 4,344,200

วันที่พิมพ : 11/8/2563  11:51:35 หน้า : 18/44



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าวัสดุ
คาอาหารเสริม (นม) 1,108,735.24 1,209,871.3 1,180,178.76 1,265,100 -2.49 % 1,233,600

รวมค่าวัสดุ 1,108,735.24 1,209,871.3 1,180,178.76 1,265,100 1,233,600
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0 72,768.91 0 25,000 700 % 200,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0 17,553.41 0 5,000 1,100 % 60,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 90,322.32 0 30,000 260,000
รวมงบดําเนินงาน 4,158,802.24 4,956,490.62 5,341,940.76 5,679,700 5,837,800

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

โครงการจัดซื้อเครื่องกรองน้ําดื่มสําหรับ
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลเมืองคงและศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลเมืองคง

99,724 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

โครงการจัดซื้อโตะรับประทานอาหารพร้อม
เก้าอี้นั่งโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลเมืองคง

75,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 0 0 438,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 174,724 0 438,000 0 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการกอสร้างป้ายชื่อโรงเรียน ประตู
พร้อมรั้วโรงเรียนอนุบาลฯ

0 0 0 0 100 % 1,000,000

โครงการซอมแซม/ปรับปรุงอาคารเรียน
และอาคารประกอบ  โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลเมืองคง

0 150,000 150,000 0 0 % 0

โครงการซอมแซม/ปรับปรุงอาคารเรียน
และอาคารประกอบโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลเมืองคง

0 0 0 150,000 0 % 150,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 150,000 150,000 150,000 1,150,000
รวมงบลงทุน 174,724 150,000 588,000 150,000 1,150,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 7,810,307.79 5,106,490.62 5,929,940.76 5,829,700 6,987,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 40,000 100,000 0 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ  
ประจําป พ.ศ. 2562   

0 0 99,990 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 
ประจําป 2563

0 0 0 100,000 -100 % 0

คาใช้จายโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 
ประจําป 2564

0 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 40,000 100,000 99,990 100,000 100,000
รวมงบดําเนินงาน 40,000 100,000 99,990 100,000 100,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 760,000 752,000 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 0 0 712,000 0 0 % 0
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เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 
โรงเรียนวันครู 2502

0 0 0 704,000 -11.36 % 624,000

รวมเงินอุดหนุน 760,000 752,000 712,000 704,000 624,000
รวมงบเงินอุดหนุน 760,000 752,000 712,000 704,000 624,000

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 800,000 852,000 811,990 804,000 724,000
รวมแผนงานการศึกษา 10,274,360.79 11,082,191.62 12,036,373.56 13,743,400 14,719,000

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 0 100 % 235,800

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 0 100 % 60,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 183,480 194,220 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 183,480 194,220 0 0 295,800
รวมงบบุคลากร 183,480 194,220 0 0 295,800
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 0 100 % 36,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 16,000 87.5 % 30,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 40,000 0 % 40,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 66,000 116,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร

3,400 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 3,400 0 0 30,000 30,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 600 14,985 15,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร 14,400 0 22,320 25,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 14,400 600 37,305 40,000 0
รวมงบดําเนินงาน 17,800 600 37,305 136,000 146,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 201,280 194,820 37,305 136,000 441,800
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 932,612.2 1,210,400 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 1,308,160 1,650,000 -9.09 % 1,500,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 12,311 0 0 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

สัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราช
กุมารี

0 12,000 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 840,355 60,750 218,895.9 150,000 0 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 1,785,278.2 1,283,150 1,527,055.9 1,800,000 1,650,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 11,105 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 225,068 63,690 82,791 180,000 -44.44 % 100,000

วัสดุกอสร้าง 10,126 9,010 81,580 10,000 0 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 20,400 11,500 41,500 40,000 150 % 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 194,000 193,400 186,280 210,000 -4.76 % 200,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 57,340 96,200 80,000 309,800 -51.58 % 150,000
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 30,000 0 17,320 130,000 -76.92 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 548,039 373,800 489,471 899,800 610,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 103,473.37 19,862.58 19,655.16 50,000 0 % 50,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 103,473.37 19,862.58 19,655.16 50,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 2,436,790.57 1,676,812.58 2,036,182.06 2,749,800 2,310,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น  ขนาด  25  ลิตร 0 13,900 0 0 0 % 0

ครุภัณฑการเกษตร

จัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน 116,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 116,000 13,900 0 0 0
รวมงบลงทุน 116,000 13,900 0 0 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 2,552,790.57 1,690,712.58 2,036,182.06 2,749,800 2,310,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 2,754,070.57 1,885,532.58 2,073,487.06 2,885,800 2,751,800
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1.1 คาใช้จายโครงการการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความรุนแรงตอเด็ก สตรีและ
บุคคลในครอบครัว และจัดตั้งศูนย
ปรองดองสมานฉันทระดับท้องถิ่น

0 0 0 10,000 0 % 10,000

1.2 คาใช้จายโครงการสํารวจข้อมูลความจํา
เป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

0 0 0 10,000 0 % 10,000

1.3 คาใช้จายโครงการบ้านท้องถิ่นประชา
รัฐรวมใจ เทิดไท้องคราชันราชินี

0 0 0 100,000 -50 % 50,000

1.3 คาใช้จายโครงการบ้านท้องถิ่นประชา
รัฐรวมใจ เทิดไท้องคราชันราชินี  0 0 99,246 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 99,246 120,000 70,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 99,246 120,000 70,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 99,246 120,000 70,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 99,246 120,000 70,000
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 851,880 900,360 384,263.87 900,000 -13.07 % 782,340

เงินประจําตําแหนง 14,080 18,000 18,000 60,000 0 % 60,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 197,940 209,040 220,020 232,920 8.24 % 252,120

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,719,000 1,710,000 1,569,521 1,620,000 6.67 % 1,728,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 191,000 190,000 174,390 180,000 6.67 % 192,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,973,900 3,027,400 2,366,194.87 2,992,920 3,014,460
รวมงบบุคลากร 2,973,900 3,027,400 2,366,194.87 2,992,920 3,014,460

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 0 100 % 30,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 5,000 620 % 36,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 34,000 27,000 10,000 5,000 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 34,000 27,000 10,000 10,000 76,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 100,037.49 53,912.27 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 229,391.71 100,000 0 % 100,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร

4,320 0 500 10,000 0 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 6,570 14,120 50,465 100,000 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 110,927.49 68,032.27 280,356.71 210,000 210,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 835.5 15,000 14,988 15,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 2,900 0 5,400 30,000 0 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร 0 0 7,180 10,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 3,735.5 15,000 27,568 55,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 148,662.99 110,032.27 317,924.71 275,000 316,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

โครงการติดตั้งเครนสลิงติดตั้งหลังรถ
บรรทุก

499,000 0 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑการเกษตร

จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา จํานวน 3 เครื่อง 0 0 27,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบจมน้ํา(ซัมเมอรส) 
จํานวน 3 เครื่อง

0 0 60,000 0 0 % 0

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อโครมไฟฟ้าสองสวางโซลาเซล 0 112,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 0 95,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑโรงงาน

จัดซื้อเลื่อยยนต 0 16,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน
ประมวลผลแบบที่ 2 แบบตั้งโตะ

0 59,800 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด 
LED ขาวดํา

0 15,600 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 499,000 298,900 87,000 0 0
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แก
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง โครงการของเทศบาล
ตําบลเมืองคง

0 0 0 185,000 -78.38 % 40,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 185,000 40,000
รวมงบลงทุน 499,000 298,900 87,000 185,000 40,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 3,621,562.99 3,436,332.27 2,771,119.58 3,452,920 3,370,460
งานไฟฟ้าถนน

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 168,877 299,910 349,969 200,000 0 % 200,000

วัสดุกอสร้าง 494,927 458,071.3 1,265,766.9 700,000 -28.57 % 500,000

รวมค่าวัสดุ 663,804 757,981.3 1,615,735.9 900,000 700,000
รวมงบดําเนินงาน 663,804 757,981.3 1,615,735.9 900,000 700,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑกอสร้าง

จัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า จํานวน 1 
เครื่อง

0 0 31,000 0 0 % 0

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟ้า จํานวน 2 เครื่อง 0 0 103,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 134,000 0 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1. โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. พร้อม
ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลทติกคอนกรีต 
ถนนคงคนครพิทักษ ซอย 5

0 0 0 448,000 -100 % 0

2. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลทติก
คอนกรีต ถนนคงคนครพิทักษชวงแยกหลัง
ศาลเจ้าถึงสุดเขต (ซอย 3)

0 0 0 1,340,000 -100 % 0

3. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนกอสร้างผนัง
กันดินคอนกรีตเสริมเหล็กริมห้วยกุดรัง ชวง
ชุมชนคงสามัคคี

0 0 0 752,000 -100 % 0

4. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนกอสร้างผนัง
กันดินคอนกรีตเสริมเหล็กลําห้วยกุดรัง ชวง
สะพานเพ็ชรรัตน - สะพาน ร. 10

0 0 0 2,000,000 -100 % 0
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5. โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุม
ตระกูลสุข 

0 0 0 460,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณหน้า
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลพร้อมวางทอ
ระบายน้ํา

1,916,000 0 0 0 0 % 0

โครงการขยายถนน คสล.บริเวณถนนคงคน
ครพิทักษ ตั้งแตแยกซอย 7 ถึงบริเวณหน้า
บ้านเลขที่ 296/1 หมู 8

0 0 0 0 100 % 534,000

โครงการตัดทอระบายน้ํา ค.ส.ล. บริเวณ
ตลาดสดพร้อมเทพื้น ค.ส.ล. 245,000 0 0 0 0 % 0

โครงการตัดทอระบายน้ํา ค.ส.ล. บริเวณ
ถนนเทศบาล 2 ซอย 2

260,000 0 0 0 0 % 0

โครงการวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนสันติ
สุข ซอย 1

145,000 0 0 0 0 % 0

โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. ถนนคงคน
ครพิทักษ ซอย 11

0 0 0 0 100 % 280,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,566,000 0 0 5,000,000 814,000
รวมงบลงทุน 2,566,000 0 134,000 5,000,000 814,000

รวมงานไฟฟ้าถนน 3,229,804 757,981.3 1,749,735.9 5,900,000 1,514,000
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งานสวนสาธารณะ
งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 39,060 9,720 500,000 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 39,060 9,720 500,000 50,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 39,060 9,720 500,000 50,000 50,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑการเกษตร

จัดซื้อเครื่องทําน้ําพุ ติดตั้งสวนสาธารณะ 0 0 0 0 100 % 500,000

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดพุมไม้ จํานวน 3 เครื่อง 0 0 32,400 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 32,400 0 500,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณสวนเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวฯเฉลิม
พระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา(สระแดง)

0 0 310,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 310,000 0 0
รวมงบลงทุน 0 0 342,400 0 500,000
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รวมงานสวนสาธารณะ 39,060 9,720 842,400 50,000 550,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 6,890,426.99 4,204,033.57 5,363,255.48 9,402,920 5,434,460

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

จิตอาสาประดิษฐดอกไม้จันทนพระราชทาน 36,700 0 0 0 0 % 0

ฝึกอบรมสัมมนาดูงานของคณะกรรมการ
ชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลตําบล
เมืองคง

134,160 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 170,860 0 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 170,860 0 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 170,860 0 0 0 0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 83,600 35,200 0 0 0 % 0
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1.1 คาใช้จายในโครงการอบรมเยาวชนไทย
หางไกลยาเสพติด

0 0 0 50,000 0 % 50,000

1.1คาใช้จายในโครงการอบรมเยาวชนไทย
หางไกลยาเสพติด

0 0 24,200 0 0 % 0

1.2 คาใช้จายในโครงการกําจัดผักตบชวา
ลําห้วยกุดรัง

0 0 0 45,000 122.22 % 100,000

1.2คาใช้จายในโครงการกําจัดผักตบชวา
ลําห้วยกุดรัง

0 0 83,600 0 0 % 0

1.3 คาใช้จายในโครงการคัดแยกขยะใน
ชุมชนเพื่อสิ่งแวดล้อม

0 0 0 25,000 0 % 25,000

1.3คาใช้จายในโครงการออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพ

0 0 21,600 0 0 % 0

1.4 คาใช้จายในโครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว ตาม
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
พิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศาสตรจารย
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี

0 0 0 1,460 0 % 1,460

1.4คาใช้จายในโครงการคัดแยกขยะใน
ชุมชนเพื่อสิ่งแวดล้อม

0 0 8,000 0 0 % 0
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1.5 คาใช้จายในโครงการขับเคลื่อน
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตวปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน 
ศาสตรจารยดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี

0 0 0 14,600 -100 % 0

1.5 คาใช้จายในโครงการขับเคลื่อน
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตวปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน 
ศาสตรจารยดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี

0 0 0 0 100 % 14,600

1.6 คาใช้จายในโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

0 0 0 100,000 0 % 100,000

1.7 คาใช้จายในโครงการออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพ

0 0 0 0 100 % 36,000
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1.7คาใช้จายในโครงการขับเคลื่อนโครงการ
สัตวปลอดโรค  คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตาม
ปณิธาน ศาสตรจารยดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราช
กุมารี

0 0 14,520 0 0 % 0

1.8 คาใช้จายในโครงการฝึกอบรมศึกษาดู
งาน อสม. เทศบาลตําบลเมืองคง

0 0 0 0 100 % 250,000

โครงการฝึกอบรมสัมมนาดูงานของคณะ
กรรมการชุมชนเทศบาลตําบลเมืองคงและ
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเมืองคง

0 104,500 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 83,600 139,700 151,920 236,060 577,060
รวมงบดําเนินงาน 83,600 139,700 151,920 236,060 577,060

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 83,600 139,700 151,920 236,060 577,060
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 254,460 139,700 151,920 236,060 577,060
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 5,200 0 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการจัดงานท้าวสุรนารี 
ประจําป 2563

0 0 0 30,000 -100 % 0

คาใช้จายโครงการจัดงานท้าวสุรนารี 
ประจําป 2564

0 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 5,200 0 30,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 0 5,200 0 30,000 30,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

0 5,200 0 30,000 30,000

งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 180,663 0 0 0 % 0
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการแขงขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชน ประจําป  2562

0 0 0 176,000 -100 % 0

คาใช้จายโครงการแขงขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชน ประจําป 2563

0 0 0 0 100 % 200,000

คาใช้จายโครงแขงขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชน ประจําป  พ.ศ. 2561

0 0 180,714 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 180,663 180,714 176,000 200,000
รวมงบดําเนินงาน 0 180,663 180,714 176,000 200,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 180,663 180,714 176,000 200,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 67,088 176,595 0 0 0 % 0
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1. คาใช้จายโครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง  ประจําป พ.ศ. 2561

0 0 71,800 0 0 % 0

2. คาใช้จายโครงการจัดงานวันขึ้นปใหม 
ประจําป พ.ศ. 2562 

0 0 19,230 0 0 % 0

3.  คาใช้จายโครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต ประจําป พ.ศ. 2562

0 0 81,160 0 0 % 0

4.  คาใช้จายโครงการจัดงานประเพณีแห
เทียนพรรษา  ประจําป พ.ศ. 2562

0 0 31,775 0 0 % 0

5. คาใช้จายโครงการจัดงานวันสําคัญทาง
ศาสนา  

0 0 9,800 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง ประจําป 2562

0 0 0 50,000 -100 % 0

คาใช้จายโครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง ประจําป 2563

0 0 0 0 100 % 150,000

คาใช้จายโครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต ประจําป 2563

0 0 0 100,000 -100 % 0

คาใช้จายโครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต ประจําป 2564

0 0 0 0 100 % 100,000

คาใช้จายโครงการจัดงานประเพณีแหเทียน
พรรษา ประจําป 2563

0 0 0 20,000 -100 % 0
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คาใช้จายโครงการจัดงานประเพณีแหเทียน
พรรษา ประจําป 2564

0 0 0 0 100 % 50,000

คาใช้จายโครงการจัดงานวันขึ้นปใหม 
ประจําป 2563

0 0 0 20,000 -100 % 0

คาใช้จายโครงการจัดงานวันขึ้นปใหม 
ประจําป 2564

0 0 0 0 100 % 20,000

คาใช้จายโครงการจัดงานวันสําคัญทาง
ศาสนา ประจําป 2563

0 0 0 20,000 -100 % 0

คาใช้จายโครงการจัดงานวันสําคัญทาง
ศาสนา ประจําป 2564

0 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 67,088 176,595 213,765 210,000 350,000
รวมงบดําเนินงาน 67,088 176,595 213,765 210,000 350,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 67,088 176,595 213,765 210,000 350,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 67,088 362,458 394,479 416,000 580,000
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แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก พระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)

0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 20,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 20,000 20,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ 0 0 0 20,000 20,000
รวมแผนงานการเกษตร 0 0 0 20,000 20,000

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

คาชําระหนี้เงินต้น 2,025,394.57 2,077,892.99 0 0 0 % 0

คาชําระดอกเบี้ย 106,573.09 54,074.67 0 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 226,935 224,435 206,326 227,000 3.52 % 235,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2,559,800 2,638,100 2,659,800 3,175,200 2.76 % 3,262,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เบี้ยยังชีพคนพิการ 436,800 552,000 612,000 768,000 3.75 % 796,800

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส 42,000 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

สํารองจาย 0 96,000 95,790 441,000 -77.32 % 100,000

รายจายตามข้อผูกพัน 132,703.26 264,365.76 0 0 0 % 0

6.1 คาใช้จายในการจัดการจราจร 0 0 0 10,000 0 % 10,000

6.2   โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตําบลเมืองคง

0 0 92,000 0 0 % 0

6.2 โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตําบลเมืองคง

0 0 0 92,000 0 % 92,000

6.3   โครงการกองทุนสวัสดิการชุมชน
เทศบาลตําบลเมืองคง

0 0 140,000 0 0 % 0

6.3 โครงการกองทุนสวัสดิการชุมชน
เทศบาลตําบลเมืองคง

0 0 0 140,000 0 % 140,000

6.4  จายชําระคาบํารุงสมาคมสันนิบาต
เทศบาลแหงประเทศไทย

0 0 32,840.39 0 0 % 0

6.4 จายชําระคาบํารุงสมาคมสันนิบาต
เทศบาลแหงประเทศไทย

0 0 0 34,500 0.29 % 34,600

6.5 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 0 8,000 12.5 % 9,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 9,800 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

420,000 420,000 420,000 420,000 0 % 420,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) 32,844 32,844 32,844 32,900 0 % 32,900

รวมงบกลาง 5,983,049.92 6,401,712.42 4,343,400.39 5,390,600 5,175,100
รวมงบกลาง 5,983,049.92 6,401,712.42 4,343,400.39 5,390,600 5,175,100
รวมงบกลาง 5,983,049.92 6,401,712.42 4,343,400.39 5,390,600 5,175,100

รวมแผนงานงบกลาง 5,983,049.92 6,401,712.42 4,343,400.39 5,390,600 5,175,100
รวมทุกแผนงาน 35,221,043.64 33,704,978.56 33,742,119.89 43,000,000 43,000,000
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 

เทศบาลตำบลเมืองคง  อ.คง  จ.นครราชสีมา 

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน 

รายจ่ายงบกลาง 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนงานงบกลาง 
           -  งานงบกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลเมืองคง

อําเภอ คง   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 5,175,100 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 5,175,100 บาท

งบกลาง รวม 5,175,100 บาท
งบกลาง รวม 5,175,100 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 235,000 บาท

          เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม   ในอัตรา
ร้อยละ  5  ของค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่เทศบาลจ่ายให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป  ในโครงการ
กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย  ทุพพลภาพ  ตาย และคลอด
บุตร ในโครงการกรณีสงเคราะห์บุตรและชราภาพ และโครงการ
กรณีว่างงานตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2553 และ
แก้ไขเพิ่มเติม 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 3,262,800 บาท

           เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตชุมชนเทศบาล
ตําบลเมืองคงตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูง
อายุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่าย
เบี้ยชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว
 2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
            (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565
 หน้าที่ 89)    
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 796,800 บาท

            เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการในเขตชุมชนเทศบาล
ตําบลเมืองคงตามโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่ผู้พิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลัก
เกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที่ 5
 กรกฎาคม 2561                              
            (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565
 หน้าที่ 89)

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 42,000 บาท

              เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขตชุมชน
เทศบาลตําบลเมืองคง  จํานวน  7  คน คนละ 500
  บาท / เดือน/ป   เป็นเงิน  42,000 บาท   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวัน
ที่ 5 กรกฎาคม 2561
            (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565
 หน้าที่ 90)

สํารองจ่าย จํานวน 100,000 บาท

                 เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบ
อุทกภัย ภัยแล้ง  ภัยหนาว อัคคีภัย หรือภัยพิบัติอื่น ฯลฯ  ใน
กรณีที่จําเป็นและไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

6.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จํานวน 10,000 บาท

                    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการ
จราจร  ภายในเขตเทศบาลตําบลเมืองคง เช่น  ค่าจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์เกี่ยวกับการจราจร  ค่าจ้างทาสี  ตีเส้นช่องทาง
จราจร  ฯลฯ และ    อื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง
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6.2 โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลเมืองคง จํานวน 92,000 บาท

              เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพใน
เทศบาลตําบลเมืองคง  เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ
สาธารณสุขของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเมืองคง ตาม
หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0037.4/60 ลงวันที่  13
  มกราคม  2553
            (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565
 หน้าที่ 91)

6.3 โครงการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลเมืองคง จํานวน 140,000 บาท

             เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเพื่อส่งเสริมสนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลเมืองคง   ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท  0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม  2553
            (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565
 หน้าที่ 90)

6.4 จ่ายชําระค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จํานวน 34,600 บาท

          เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย  ตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย พ.ศ. 2556 หมวดที่ 3 ข้อ 16 กําหนดให้สมาชิกสามัญต้อง
ชําระค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยเป็นราย
ป  และตามหนังสือสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส
.ท.ท.) ที่ ส.ท.ท.  747/2561  ลงวันที่  10  ตุลาคม  2561
          การคํานวณ  “นํารายรับจริงปที่ล่วงมาแล้ว (สองปย้อน
หลัง) ยกเว้นเงินกู้ เงินจ่ายขาดสะสม และเงินอุดหนุนทุก
ประเภท  และนํารายรับจริงคูณ 0.00167  และในส่วนจุดทศนิยม
มากกว่า 2 ตําแหน่ง ให้ตัดเหลือ 2 ตําแหน่ง”   
         รายรับจริงประจําปที่ผ่านมา  x  0.00167  
                                    =  20,667,971.69 x  0.00167
                                    =  34,515.51  บาท
                                       (ตั้งจ่ายไว้ 34,600  บาท)
          (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565
 หน้าที่ 110)
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6.5 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 9,000 บาท

           เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ในอัตราร้อย
ละ  0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปที่เทศบาลจ่ายให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป เพื่อให้ความคุ้ม
ครองแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหาย อัน
เนื่องมาจากการทํางานให้แก่นายจ้าง ตามพระราชบัญญัติเงินทด
แทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 420,000 บาท

               เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญ         ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ( เทศบาล )  ในอัตราร้อย
ละ 2  ของรายได้ในงบประมาณรายจ่ายประจําป ( และงบ
ประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  กรณีจ่ายจากรายได้ของเทศบาล )โดย
ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร  เงินกู้  เงินที่มีผู้อุทิศให้  และเงินอุด
หนุน (ทั่วไปและเฉพาะกิจ) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0313.4/ว 1187 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม  2542
  คํานวณ     2% x ( ประมาณการรายรับ ประจําปงบ
ประมาณ  2563 -   เงินอุดหนุนทั่วไป )
                2% x ( 43,000,000 – 22,000,000 )
                2% x 21,000,000    =  420,000   บาท 

วันที่พิมพ์ : 10/8/2563  14:38:58 หน้า : 4/5



เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 32,900 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ 
( ช.ค.บ. ) ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยฯ  พ.ศ.  2522
  รายละไม่เกิน  
200  บาท  ช.ค.บ.  เพิ่มร้อยละ  39  ช.ค.บ.  เพิ่มตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยฯ  
( ฉบับที่ 6 )  พ.ศ.  2534  ช.ค.บ. เพิ่มตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยฯ  
( ฉบับที่ 7 )  พ.ศ.  2535  ช.ค.บ.  เพิ่มตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยฯ  
( ฉบับที่ 8 )  พ.ศ.  2538  ช.ค.บ. เพิ่มตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยฯ  
(ฉบับที่ 11)  พ.ศ. 2549   ช.ค.บ. เพิ่มตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยฯ  
(ฉบับที่ 12)  พ.ศ. 2551 และช.ค.บ. เพิ่มตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยฯ  
(ฉบับที่ 14)  พ.ศ. 2554 และเพิ่มเติมตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วย
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 16) พ.ศ. 2558
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 17) พ.ศ. 2562
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 

เทศบาลตำบลเมืองคง  อ.คง  จ.นครราชสีมา 

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลเมืองคง

อําเภอ คง   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 7,154,900 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,154,900 บาท

งบบุคลากร รวม 5,111,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,550,400 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 173,880 บาท

สําหรับจายเปนเงินเดือนนายกเทศมนตรีและรอง
นายก เทศมนตรี  โดยจายเงินเดือนนายกเทศมนตรี  อัตราเดือน
ละ  27,600  บาท  รองนายกเทศมนตรี  จํานวน  2  คน คน
ละ 15,180  บาท  ตอเดือน โดยตั้งตามเกณฑ์และตามบัญชีอัตรา
เงินเดือน คาตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่น ของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารง
ตําแหนงประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหนงรอง
ประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยเลี้ยงประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ. 2547
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 30,000 บาท

สําหรับจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก
เทศมนตรี  และรองนายกเทศมนตรี  โดยจายเงินเดือนนายก
เทศมนตรี  ในอัตราเดือนละ  4,000  บาท  รองนายก
เทศมนตรี  จํานวน  2  คน คนละ  3,000  บาท  ตอเดือน โดยตั้ง
ตามเกณฑ์และตามบัญชีอัตราเงินเดือน คาตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหนงประธาน
สภา  สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหนงรองประธาน
สภา  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยเลี้ยงประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2547

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 30,000 บาท

สําหรับจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีและรอง
นายกเทศมนตรี  โดยจายเงินเดือนนายกเทศมนตรี  ในอัตราเดือน
ละ 4,000  บาท  รองนายกเทศมนตรี  จํานวน  2  คน คน
ละ  3,000  บาท  ตอเดือน โดยตั้งตามเกณฑ์และตามบัญชีอัตรา
เงินเดือน คาตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่น ของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารง
ตําแหนงประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหนงรอง
ประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยเลี้ยงประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ. 2547 
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เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 1,316,520 บาท

คาตอบแทนรายเดือนประธานสภาเทศบาล
สําหรับจายเปนคาตอบแทนรายเดือนให้ประธาน
สภา   เทศบาล  ในอัตราเดือนละ 15,180  บาท  เปน
เงิน  182,160  บาทโดยตั้งตามเกณฑ์และตามบัญชีอัตราเงิน
เดือน คาตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่น ของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารง
ตําแหนงประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหนงรอง
ประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยเลี้ยงประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ. 2547

คาตอบแทนรายเดือนรองประธานสภาเทศบาล
สําหรับจายเปนคาตอบแทนรายเดือนให้รองประธานสภา
เทศบาล ในอัตราเดือนละ  12,420  บาท  เปนเงิน  149,040
  บาทโดยตั้งตามเกณฑ์และตามบัญชีอัตราเงินเดือน คาตอบ
แทน และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่น ของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหนงประธาน
สภา สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหนงรองประธาน
สภา  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยเลี้ยงประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2547

คาตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาเทศบาล
สําหรับจายเปนคาตอบแทนรายเดือนให้สมาชิกสภา
เทศบาล  จํานวน  10  คน คนละ  9,660  ตอเดือน เปน
เงิน  1,159,200  บาท โดยตั้งตามเกณฑ์และตามบัญชีอัตราเงิน
เดือน คาตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่น ของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารง
ตําแหนงประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหนงรอง
ประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายก
เทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยเลี้ยง
ประชุมกรรมการสภาเทศบาล  พ.ศ. 2547
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,561,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,553,500 บาท

สําหรับจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล  จํานวน  7
   อัตรา  และจายเปนเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท

สําหรับจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนของปลัดเทศบาล  ระดับ
กลาง  จํานวน 1 ตําแหนง 12  เดือน เดือนละ 7,000  บาท  เปน
เงิน  84,000  บาท

เงินประจําตําแหนง จํานวน 186,000 บาท

สําหรับจายเปนเงินประจําตําแหนงของปลัดเทศบาล  ระดับ
กลาง  จํานวน  1  ตําแหนง 12  เดือน เดือนละ 7,000
  บาท เปนเงิน 84,000 บาท 

สําหรับจายเปนเงินประจําตําแหนงของรองปลัดเทศบาล  ระดับ
ต้น  จํานวน  1  ตําแหนง 12  เดือน เดือนละ 3,500  บาท เปน
เงิน 42,000 บาท

สําหรับจายเปนเงินประจําตําแหนงของหัวหน้าสํานักปลัด
เทศบาล ระดับต้น  จํานวน  1  ตําแหนง  12  เดือน เดือน
ละ 3,500  บาท เปนเงิน 42,000 บาท

สําหรับจายเปนเงินประจําตําแหนงของหัวหน้าฝายอํานวย
การ ระดับต้น  จํานวน  1  ตําแหนง  12  เดือน เดือนละ 1,500
  บาท เปนเงิน 18,000 บาท

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครราชสีมา ลงวันที่ 31 มีนาคม 2547 

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 258,000 บาท

สําหรับจาย เปนคาจ้างลูกจ้างประจํา  จํานวน  1  อัตรา  และ
จายเปนเงินปรับปรุงคาจ้างประจําปี
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 432,000 บาท

สําหรับจายเปนคาตอบแทนพนักงานจ้างทั่ว
ไป  จํานวน  4  อัตรา   

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

สําหรับจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่ว
ไป  จํานวน  4  อัตรา  

งบดําเนินงาน รวม 1,918,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 382,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 160,000 บาท

1. สําหรับจายเปนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษให้แก
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ของ
เทศบาล ตําบลเมืองคง   จํานวน 10,000 บาท  
2. สําหรับจายเปนเงินประโยชน์แกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น รายการตอบแทน        เจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เทศบาล
ตําบลเมืองคง อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 150,000
 บาท 
   

คาเบี้ยประชุม จํานวน 2,000 บาท

สําหรับจายเปนคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล  เมื่อมีการ
ประชุมเพื่อกิจการเทศบาล เชน การตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาล การตรวจรางเทศบัญญัติ  และการประชุมอื่น ๆ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

สําหรับจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก
พนักงานพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการ  ตามระเบียบฯ 

คาเชาบ้าน จํานวน 156,000 บาท

สําหรับจายเปนคาเชาบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบฯ 
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 61,000 บาท

สําหรับจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจํา  ของสํานักปลัดเทศบาล  และคณะผู้บริหารที่อยูใน
เกณฑ์ที่จะต้องจายเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบฯ
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ค่าใช้สอย รวม 924,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

    สําหรับจายเปนรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ คาจ้าง
เหมาบริการเทาที่จําเปน คาย้ายเครื่อง ปรับอากาศ  คาปรับ
ปรุงกระแสไฟฟ้าขัดข้อง คาจ้างเหมาติดตั้ง  Internet  wifi คา
ธรรมเนียมคาจ้างเหมาให้ดําเนินการอื่น ๆ  ฯลฯ 
    สําหรับคาจ้างเหมาบริการคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดําเนิน
การตางๆ เชน คาจ้างเหมาดําเนินคดี  คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ
    สําหรับคารับวารสารโดยจายเปนคารับวารสารและหนังสือ
พิมพ์รายวัน
    สําหรับคาธรรมเนียมตางๆ เชน คาธรรมเนียมการทําสัญญาใช้
สิทธิเหนือพื้นดินของการรถไฟ  คาลงทะเบียน อปพร. คาลง
ทะเบียนสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย  คาเบี้ยประกัน  คาใช้
จายในการดําเนินคดี และอื่นๆ
    สําหรับคาติดตั้งไฟฟ้า  น้ําประปา และโทรศัพท์  เชน คาติดตั้ง
อุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม
    สําหรับเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือตาง  และคาจ้างพิมพ์ของ
เทศบาลตําบลเมืองคง
    สําหรับคาโฆษณาและเผยแพรโดยจายเปนคาจัดทําเอกสารสิ่ง
พิมพ์ สติกเกอร์อื่นๆ  เพื่อเผยแพรเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ของ
เทศบาล  ตลอดงานสําคัญตางๆ  คาจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร
ขาวทางวิทยุ หรือสิ่งพิมพ์ตางๆ  ทําเอกสารเผยแพรประชา
สัมพันธ์งานและกิจการของเทศบาล  เชน  หนังสือ
วารสารเทศบาล  เอกสารคูมือ  แผนพับ  เพื่อการประชาสัมพันธ์
งานเทศบาล  แผนปลิว  คําขวัญคําเชิญ  เปนต้น
    สําหรับคาจ้างเหมาตกแตงดูแลรักษาต้นไม้  สนามหญ้า  สวน
ไม้ประดับหรือสวนหยอม  ในอาคารและสนามภายในบริเวณโดย
รอบของสํานักงาน
    สําหรับคาใช้จายในการประกันภัยรถยนต์ราชการ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 474,000 บาท

    2.1 คารับรอง       จํานวน        10,000 บาท 
              - คารับรอง  ผู้ที่มาเยี่ยมหรือมาตรวจงานเทศบาลและ
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ผู้ปฏิบัติงานเทศบาล  และชมกิจการของเทศบาลเปนครั้ง
คราว  โดยตั้งตามเกณฑ์ในอัตราไมเกินปีละ  1%  ของรายได้
จริง  ในปีงบประมาณที่ลวงมาโดยไมรวมเงินอุดหนุน  เงินกู้  เงิน
จายขาดเงินสะสม  และเงินที่มีผู้อุทิศให้  ตามนัยหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่ มท  0808.4/ว 2381  ลงวันที่  28
  กรกฎาคม  2548  เทศบาลมีรายได้จริงในปีงบประมาณที่ลวง
มาเปนเงิน  37,284,940.87  บาท หักเงินอุดหนุนทั่ว
ไป  17,521,034.00  บาท  หักเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  99,000.00
  บาท  เงินกู้   -   บาท  เงินที่มีผู้อุทิศให้    -    บาท  คงเหลือ
ยอดเงินที่นํามาคํานวณ
19,664,906.87 บาท  ปีละ  1%  เปนเงิน  196,649.07
  บาท  แตตั้งจายไว้    10,000   บาท

              2.2 คาใช้จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี    
จํานวน      464,000 บาท
                 - การจัดงานรัฐพิธีและวันสําคัญตาง ๆ  เพื่อจัด
งานพระราชพิธีและรัฐพิธี เชน วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสม
เด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร , วันคล้าย
วันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลย
เดช บรมนาถบพิตร , วันชาติ , วันพอแหงชาติ , วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
 , วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยูหัวมหาวชิราลงกรณ
 บดินทรเทพยวรางกูร , วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี , วันปิยมหา
ราช , วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ , วันคล้ายวันพระราช
สมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฯลฯ
 และงานรัฐพิธี  งานพระราชพิธีตาง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อจายเปนคา
ใช้จายในพิธีสงฆ์  คาข้าวสารอาหารแห้งที่ใช้ในการทําบุญตัก
บาตร คาใช้จายในพิธีเปิดและปิด คาเชาเวที  คาเชาเครื่อง
เสียง  วงดนตรีและวงดุริยางค์ คาอาหาร  เครื่องดื่ม  คาจ้าง
เหมาบริการ คาวัสดุอุปกรณ์ตาง ๆ   เชน คาจ้างเหมาแรงงาน คา
โฆษณา และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเปน โดยถัวจายภายในวง
เงิน  464,000  บาท
                 ( ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 109-110 )
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

- คาใช้จายโครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ในวันที่ 18 มีนาคม 
ของทุกปี

จํานวน 10,000 บาท

โดยจายเปนคาใช้จายโครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ในวัน
ที่ 18 มีนาคมของทุกปี  โดยจายเปนคาใช้จายในการจัดกิจกรรม
วันท้องถิ่นไทย โดยถัวจายในวงเงิน 10,000 บาท
  ( ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563
 หน้าที่ 5 )

- คาใช้จายโครงการจัดงานวันเทศบาล ในวันที่ 24 เมษายน ของทุก
ปี

จํานวน 10,000 บาท

โดยจายเปนคาใช้จายโครงการจัดงานวันเทศบาล ในวันที่ 24
 เมษายนของทุกปี  
โดยจายเปนคาใช้จายในการจัดงานวันเทศบาล โดยถัวจายในวง
เงิน 10,000 บาท
            ( ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 110 )

- คาใช้จายโครงการประชุมประชาคมจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 - 2565)

จํานวน 30,000 บาท

โดยจายเปนคาใช้จายโครงการประชุมประชาคมจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) โดยจัดให้มีการประชุมประชาคมเพื่อ
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผน
ยุทธศาสตร์จังหวัดและเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน ครบทั้ง  5  ชุมชน  โดยจายเปนคาอาหารและคาใช้
จายอื่น ๆ โดยถัวจายภายในวงเงิน  30,000 บาท
                  ( ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 110 ) 

- คาใช้จายโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น จํานวน 50,000 บาท
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โดยจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะ
สั้น เพื่อฝึกอบรมประชาชนให้สามารถประกอบอาชีพตามความ
ถนัด ลดปัญหาการวางงานและเพิ่มรายได้ให้ประชาชนในเขต
เทศบาล โดยถัวจายในวงเงิน 50,000 บาท
     ( ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 87 )

- คาใช้จายโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมสําหรับ ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างและพนักงานจ้าง เทศบาลตําบลเมืองคง

จํานวน 10,000 บาท

โดยจายเปนคาใช้จายโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมสําหรับ ผู้
บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง เทศบาลตําบล
เมืองคง โดยถัวจายในวงเงิน 10,000 บาท
  ( ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่    )

- คาใช้จายโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย จํานวน 10,000 บาท

โดยจายเปนคาใช้จายโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย เพื่อ
ดําเนินการอบรม
ให้ความรู้แกคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และ
ประชาชนในเขตเทศบาล โดยจายเปนคาฝึก
อบรม  วิทยากร  อาหาร เอกสารตาง ๆ 
และอื่น ๆ และตามหนังสือสํานักงานยุติธรรมจังหวัด
นครราชสีมา ที่ ยธ 02048/ว57 
ลงวันที่ 22 พฤษภาคม  2560 โดยถัวจายในวงเงิน  10,000 บาท
                ( ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 109 )
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- คาใช้จายในการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภา
เทศบาลตําบลเมืองคง

จํานวน 50,000 บาท

โดยจายเปนคาใช้จายในการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองคง  โดยจายเปนคาใช้จายในการ
จัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมือง
คงโดยถัวจายในวงเงิน  50,000 บาท
                ( ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 111 )

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท

โดยจายเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร เปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะเดินทาง  และคา
เชาที่พักในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของคณะผู้
บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล   พนักงานเทศบาล   ลูกจ้าง
ประจํา   พนักงานจ้าง และเข้ารับการสัมมนา การอบรม การ
ทัศนศึกษาดูงาน  คาลงทะเบียน หรือเปนคาขนย้ายในกรณีที่มี
การโอน (ย้าย) ไปรับราชการที่เทศบาลอื่น ๆ เปน
เงิน  30,000  บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

          สําหรับจายคาใช้จาย  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ครุภัณฑ์  เชน  ซอมแซม  รถยนต์  รถยนต์ดับเพลิง รถ
จักรยานยนต์  เครื่องสูบน้ํา  เครื่องพิมพ์ดีด  เครื่องโทร
สาร  เครื่องคอมพิวเตอร์  โต๊ะประชุมสภาเทศบาล  เครื่องปรับ
อากาศ  และครุภัณฑ์อื่น ๆ  ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของสํานัก
ปลัดเทศบาล  ที่ชํารุด   คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมสิ่งกอ
สร้าง  เชนซอมแซมสํานักงานเทศบาล  
และซอมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ

ค่าวัสดุ รวม 290,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

          สําหรับจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เชน  อุปกรณ์
ไฟฟ้าตาง ๆ หลอดไฟฟ้า ฟิวส์  อะไหลเครื่องขยายเสียง  เครื่อง
อัดเทปอื่น ๆ และเครื่องรับ-สงวิทยุสื่อ
สาร เชน แบตเตอรี่ ถาน วิทยุมือถือ  ฯลฯ
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

           สําหรับจายเปนคาวัสดุงานบ้านงานครัว เชน  ไม้
กวาด  ผงซักฟอก  แปรง น้ํายา ดับกลิ่น น้ํายาล้างจาน  ยาถู
พื้น  แก้วน้ํา  ชุดชุดกาแฟ  จาน  และอุปกรณ์ตาง ๆ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

          สําหรับจายเปนคายางนอก  ยางใน  น้ํามันเบรก  หัว
เทียน  แบตเตอรี่  กุญแจตาง ๆ อะไหลรถยนต์  เครื่องสูบน้ําดับ
เพลิง  ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ในการบํารุงรักษาหรือซอม
แซม และอื่น ๆ ทดแทนที่ชํารุด  

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 250,000 บาท

           สําหรับจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  เชน น้ํามัน
เชื้อเพลิง  เบนซิน  น้ํามันดีเซล  น้ํามันก๊าด  และน้ํามันหลอลื่น
อื่น ๆ เพื่อใช้กับรถยนต์  รถจักรยานยนต์ และเครื่องจักรอื่น ๆ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 322,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 270,000 บาท

          สําหรับจายเปนคาไฟฟ้าสํานักงานเทศบาล   ศูนย์ดับ
เพลิงเทศบาล  หอประชุมตระกูลสุข  ป้อมยามตํารวจ  และสนาม
กีฬาอเนกประสงค์  ฯลฯ

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 15,000 บาท

           สําหรับจายเปนคาน้ําประปาของสํานักงาน
เทศบาล  ศูนย์ดับเพลิงเทศบาล หอประชุมตระกูลสุข  ป้อมยาม
ตํารวจเทศบาลตําบลเมืองคง

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท

         สําหรับจายเปนคาโทรศัพท์สํานักงานเทศบาลของเทศบาล
ตําบลเมืองคง

คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 2,000 บาท

          สําหรับจายเปนคาไปรษณีย์โทรเลข  คาธนาณัติ และดวง
ตราไปรษณีย์ยากรและคาโทรเลขในการติดตอราชการของ
เทศบาลตําบลเมืองคง
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท

          สําหรับจายเปนคาบริการโครงการเครือขาย  Internet  
ตําบล  ระยะที่ 3 ตามยุทธศาสตร์ของกลุมภารกิจด้านพัฒนา
ชุมชนและสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  คาดูแลเว็บไซต์ของ
เทศบาลและคาบริการ Internet  wifi

งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI 
Lumens

จํานวน 42,500 บาท

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA 
ขนาด 4,000 ANSI Lumens จํานวน 1 เครื่อง เครื่องละ 42,500
 บาท
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 หน้า 9 )
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง เครื่องละ 7,500 บาท

จํานวน 7,500 บาท

          ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12
 พฤษภาคม 2563
          - เปนอุปกรณ์ที่มีความสามรถเปน Printer, Copier, 
และ Fax ภายในเครื่องเดี่ยวกัน
- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์         (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์รางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
น้อยกวา 27 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ppm)
 - มีความเร็วในการพิมพ์รางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมน้อย
กวา 15 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
 - สามารถสแกนเอกสาร A4 (ขาวดํา - สี) ได้
 - มีความละเอียดในการสแกนไมน้อยกวา 1,200x600 dpi 
หรือ 600x1,200 dip
 - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
 - สามารถถายสําเนาได้ทั้งสีและขาวดํา
 - สามรถทําสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99 สําเนา
 - สามารถยอและขยายได้ถึง 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน
ไมน้อยกวา 1 ชอง
 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง หรือ สามารถใช้งานผาน เครือขายไร้สาย (Wi-
Fi IEE 802.11b, g, n) ได้
 - มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 100 แผน
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
        (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 9 )
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งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจายอื่น

1. คาจ้างที่ปรึกษา จํานวน 20,000 บาท

          1. คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนา
ระบบตางๆ ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดิน และ
หรือสิ่งกอสร้าง  พัฒนาระบบตาง ๆ ฯลฯ 
          ( ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 110 )

งบเงินอุดหนุน รวม 55,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 55,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

อุดหนุนโครงการจัดตั้งสถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นอําเภอคง

จํานวน 20,000 บาท

          อุดหนุนโครงการจัดตั้งสถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นอําเภอ
คง  
          ( ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 113 )

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนสํานักทะเบียนอําเภอคง จํานวน 15,000 บาท

          อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนสํานักทะเบียนอําเภอ
คง ประจําปีงบประมาณ 2564
   (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 หน้าที่  6 )

อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี และวันสําคัญ จํานวน 10,000 บาท

          อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี และวันสําคัญ โดยอุดหนุน
สํานักงานอําเภอคง
ที่ทําการปกครองอําเภอคง  
          ( ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 115 )
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อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 10,000 บาท

           อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดย
อุดหนุนฝายความมั่นคง ที่ทําการปกครองอําเภอคง
           ( ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 112 )
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
         -  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

       -  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลเมืองคง

อําเภอ คง   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,244,040 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,244,040 บาท

งบบุคลากร รวม 1,241,040 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,241,040 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 352,080 บาท

               สําหรับจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล  จํานวน 1
 อัตรา  และจายเปนเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 288,960 บาท

            สําหรับจาย เปนคาจางลูกจาง
ประจํา  จํานวน  1  อัตรา  และจายเปนเงินปรับปรุงคาจาง
ประจําป

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 540,000 บาท

          สําหรับจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางทั่ว
ไป  จํานวน   5  อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 60,000 บาท

          สําหรับจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจาง
ทั่วไป  จํานวน  5  อัตรา  

งบดําเนินงาน รวม 3,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 3,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

          สําหรับจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการแกพนักงานพนักงานเทศบาล  ลูกจาง  และพนักงาน
จาง   ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตามระเบียบ ฯ 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลเมืองคง

อําเภอ คง   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,175,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 3,175,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 600,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

จํานวน 100,000 บาท

     - ค่าใช้จ่ายโครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจําองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ
. 2564 โดยถัวจ่ายในวงเงิน 100,000 บาท
     ( ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563
 หน้าที่ 6 )

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

          สําหรับจ่ายค่าใช้จ่าย  ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ครุภัณฑ  เช่น  ซ่อมแซม  รถยนต  รถยนตดับเพลิง รถ
จักรยานยนต  เครื่องสูบน้ํา  เครื่องพิมพดีด  เครื่องโทร
สาร  เครื่องคอมพิวเตอร  
เทศบาล  เครื่องปรับอากาศ  และครุภัณฑอื่น ๆ  ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย   ที่
ชํารุด   ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง  เช่น   ซ่อมแซม
สํานักงานเทศบาล  และซ่อมแซมทรัพยสินอื่น ๆ 
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ค่าวัสดุ รวม 400,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท

          สําหรับจ่ายเปนค่ายางนอก  ยางใน  น้ํามันเบรก  หัว
เทียน  แบตเตอรี่  กุญแจต่าง ๆ อะไหล่รถยนต  เครื่องสูบน้ําดับ
เพลิง  ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ในการบํารุงรักษาหรือซ่อม
แซม และอื่น ๆ ทดแทนที่ชํารุด  

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 250,000 บาท

          สําหรับจ่ายเปนค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น น้ํามัน
เชื้อเพลิง  เบนซิน  น้ํามันดีเซล  น้ํามันกาด  และน้ํามันหล่อลื่น
อื่น ๆ เพื่อใช้กับรถยนต  รถจักรยานยนต และเครื่องจักรอื่น ๆ

วัสดุอื่น จํานวน 100,000 บาท

           สําหรับจ่ายเปนค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
ประเภทอื่นเท่าที่จําเปน เช่น สายส่งน้ําดับเพลิง  น้ํายาดับเพลิง
เคมี  ข้อแยกทางส่งน้ํา  หัวฉีดน้ําดับเพลิง  สายสูบน้ํา   ฯลฯ

งบลงทุน รวม 2,575,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,575,000 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนส่ง

จัดซื้อรถบรรทุกเอนกประสงค เทท้ายพร้อมติดตั้งเครน และกระเช้า
สําหรับซ่อมไฟฟ้า ขนาดความสูง 12 เมตร

จํานวน 2,500,000 บาท

(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 หน้าที่  10 )

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

จัดซื้อหัวฉีดด้ามปน ชนิดอัลลอยคมียางหุ้ม ปรับการไหลของน้ําได้ 4 
ระดับ

จํานวน 75,000 บาท

จัดซื้อหัวฉีดด้ามปน ชนิดอัลลอยคมียางหุ้ม ปรับการไหลของน้ํา
ได้ 4 ระดับ จํานวน 3 หัวละ 25,000 บาท เปนเงิน 75,000 บาท
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 หน้าที่  12 )
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    แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
       -  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลเมืองคง

อําเภอ คง   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 70,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุด
หนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 70,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อ
เด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว และจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์
ระดับท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

           1.1ค่าใช้จ่ายโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็ก  สตรีและบุคคลในครอบครัว และจัดตั้งศูนย์
ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น ลดความขัดแย้งเสริมสร้าง
ความรักและความสามัคคีของประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น และ
ส่งเสริมให้ประชาชนปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง ตามหนังสือสั่งการ ที่ นม 0023.3/ว2737 ลงวันที่ 12 มิ.ย
. 56 และหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท 0214/ว 1344 ลงวันที่ 5
 มิถุนายน 2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 935 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2557 โดย
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว  และ
จัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น ลดความขัดแย้งเสริม
สร้างความรักและความ
สามัคคีของประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น โดยถัวจ่ายในวง
เงิน 10,000 บาท
            ( ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 86 )
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1.2 ค่าใช้จ่ายโครงการสํารวจข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) จํานวน 10,000 บาท

          1.2 ค่าใช้จ่ายโครงการสํารวจข้อมูลความจําเป็นพื้น
ฐาน (จปฐ.)เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ป  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามโครงการ สําหรับจ่ายค่าจ้าง
ในการสํารวจในการจัดเก็บข้อมูล และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จําเป็น
โดยถัวจ่ายในวงเงิน  10,000 บาท
          ( ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 84 )

1.3 ค่าใช้จ่ายโครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน
ราชินี

จํานวน 50,000 บาท

           1.3 ค่าใช้จ่ายโครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิด
ไท้องค์ราชันราชินี  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตาม
โครงการ สําหรับ
จ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัยปรับปรุง
สภาพการอยู่อาศัยของประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการ
หรือผู้ยากจนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จําเป็นโดยถัวจ่าย ในวง
เงิน  100,000 บาท
           ( ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 87 )
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แผนงานการเกษตร 
         -  งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลเมืองคง

อําเภอ คง   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 20,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุด
หนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษแหล่งน้ําและปาไม้ รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)

จํานวน 20,000 บาท

           1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ) โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ) โดยถัวจ่ายในวงเงิน  20,000 บาท
          ( ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 101 )
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 

เทศบาลตำบลเมืองคง  อ.คง  จ.นครราชสีมา 

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน 

กองคลัง 

 

 

 

 

 

 



 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
     -  งานบริหารงานคลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลเมืองคง

อําเภอ คง   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,098,640 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง รวม 2,098,640 บาท

งบบุคลากร รวม 1,344,640 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,344,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,044,640 บาท

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 669,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 110,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

คาเชาบ้าน จํานวน 70,000 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

   สําหรับจายเป็นคาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คา
ธรรมเนียม และลงทะเบียนตางๆ คาเหมาบริการ ฯลฯ

วันที่พิมพ์ : 10/8/2563  15:00:28 หน้า : 1/3



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

2.1 โครงการจัดทําและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 25,000 บาท

   -ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 111
2.2 คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท

   -สําหรับเป็นคาใช้จาย เบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะเดิน
ทาง และคาที่พักเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ฯลฯ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 15,000 บาท

   -สําหรับจายป็นคาบํารุงรักษา หรือซอมแซม
ทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ เครื่องโทรสาร เชน เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง
ปรับอากาศ รถจักรยานยนต์ และสิ่งกอสร้างอื่นๆ ที่ชํารุด

ค่าวัสดุ รวม 240,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 120,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 120,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 179,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 156,000 บาท

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 3,000 บาท

คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 20,000 บาท

งบลงทุน รวม 85,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 85,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

1. โต๊ะทํางานชนิดเหล็ก 5 ฟุต (มอก.) จํานวน 1 ตัว ตัวละ 15,000 
บาท (ราคาท้องตลาด)

จํานวน 15,000 บาท

(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 หน้าที่  9 )

2. เก้าอี้ทํางานพนักพิงระดับกลาง จํานวน 1 ตัว ตัวละ 3,000 บาท 
(ราคาท้องตลาด)

จํานวน 3,000 บาท

(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 หน้าที่  9 )
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3.โต๊ะคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ตัว ตัวละ 3,000 บาท (ราคาท้อง
ตลาด)

จํานวน 3,000 บาท

(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 หน้าที่  9 )

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดง
ภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) ราคาเครื่องละ 22,000 บาท จํานวน 
2 เครื่อง เป็นเงิน 44,000 บาท

จํานวน 44,000 บาท

(ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562)
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 หน้าที่  10 )

2. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 
หน้า/นาที) ราคาเครื่องละ 10,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 
20,000 บาท

จํานวน 20,000 บาท

(ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562)
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 หน้าที่  10 )
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 

เทศบาลตำบลเมืองคง  อ.คง  จ.นครราชสีมา 

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 



 

แผนงานเคหะและชุมชน 
     -  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

     -  งานไฟฟ้าถนน 

     -  งานสวนสาธารณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลเมืองคง

อําเภอ คง   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,370,460 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,370,460 บาท

งบบุคลากร รวม 3,014,460 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 3,014,460 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 782,340 บาท

           สําหรับจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล จํานวน 3
 อัตรา และจายเปนเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

          สําหรับจายเปนเงินประจําตําแหนงของผูอํานวยการกอง
ชาง ระดับตน  จํานวน  1  ตําแหนง  6 เดือน เดือนละ 3,500
  บาท เปนเงิน 21,000 บาท
          สําหรับจายเปนเงินประจําตําแหนงของหัวหนาฝายแบบ
แผนและกอสราง ระดับตน  จํานวน  1  ตําแหนง  12  เดือน ๆ
 ละ 1,500  บาท เปนเงิน 18,000 บาท

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 252,120 บาท

          สําหรับจายใหลูกจางประจํา จํานวน 1 อัตรา เปนคา
จาง และจายเปนเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,728,000 บาท

          สําหรับจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางทั่ว
ไป จํานวน 16 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 192,000 บาท

          สําหรับจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานทั่ว
ไป จํานวน 16 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 316,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 76,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

สําหรับจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ

คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

          สําหรับจายเปนเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงาน
เทศบาลและลูกจางประจํา ของกองชางเทศบาล ตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

คาจางเหมาบริการ คาจางเหมาบุคคลภายนอก การกระทําอยาง
ใดอยางหนึ่ง ซึ่งมิไดเปนการดัดแปลง ตอเติม เสริมสรางครุภัณฑ์
หรือสิ่งกอสราง หรือการจางเหมาแรงงานทําสิ่งของตาง ๆ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 10,000 บาท

สําหรับจายเปนคารายจายตาง ๆ ดังนี้ คาใชจายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรเปนคาเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง คาพาหนะ
เดินทาง และคาเชาที่พักในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรของพนักงานเทศบาลและลูกจางประจํา

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

สําหรับจายเปนคาใชจายคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์
ตาง ๆ เชน เครื่องตัดหญา เครื่องมือเครื่องจักรกล และคาบํารุง
รักษาหรือซอมแซมสิ่งกอสราง และอื่น ๆ ที่จําเปน
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

สําหรับจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชนยางนอก ยางใน
รถยนต์ จักรยานยนต์ น้ํามันเบรก หัวเทียน
แบตเตอรี่ ตางๆ อะไหลรถยนต์ เครื่องสูบน้ํา และเครื่องจักรอื่น ๆ 

งบลงทุน รวม 40,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 40,000 บาท
คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภาย
นอกเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคล
ภายนอกเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง โครงการของเทศบาลตําบลเมือง
คง

จํานวน 40,000 บาท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลเมืองคง

อําเภอ คง   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,514,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน รวม 1,514,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 700,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 700,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท

สําหรับจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าวิทยุ อุปกรณไฟฟ้าตาง ๆ เชน หลอด
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฟิวส ดวงโคมอุปกรณแบตเตอรี่ และ อุปกรณ
ไฟฟ้าอื่นๆ

วัสดุกอสร้าง จํานวน 500,000 บาท

สําหรับจายเปนคาวัสดุกอสร้างตาง ๆ เชน หิน
ปูน ทราย ไม้ วัสดุกอสร้างในการซอมแซมทรัพยสินในกรณี
เทศบาลทําเอง เชน ซอมผิวจราจร ทางเท้า และสิ่งกอสร้างอื่น ๆ
 เชน แบตเตอรี่ ถานวิทยุมือถือ ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 814,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 814,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการขยายถนน คสล.บริเวณถนนคงคนครพิทักษ ตั้งแตแยกซอย 
7 ถึงบริเวณหน้าบ้านเลขที่ 296/1 หมู 8

จํานวน 534,000 บาท

- รื้อถอนทางเท้า คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย 1.5 เมตร ยาว
ประมาณ 331 เมตร 
- กอสร้างพื้น คสล. หนา 0.15 เมตร ยาวประมาณ 331
 เมตร กว้างเฉลี่ย 1.5 เมตร หรือพื้นที่รวมไมน้อยกวา 496.50 ตร
.ม.
(แบบเลขที่ วศ 3/2564)
(ปราฎกในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 หน้าที่ 4 )

โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. ถนนคงคนครพิทักษ ซอย 11 จํานวน 280,000 บาท

วางทอ เส้นผานศูนยกลาง 0.40 เมตร ยาว 61 เมตร พร้อมบอ
พัก 7 บอ 
พร้อมเทถนน คสล.
(แบบเลขที่ วศ 4/2564)
(ปราฎกในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 หน้าที่ 4 )
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลเมืองคง

อําเภอ คง   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 550,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานเคหะและชุมชน
งานสวนสาธารณะ รวม 550,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

สําหรับจายเปนคาวัสดุการเกษตรตาง ๆ เชน
ยากําจัดศัตรูพืช  ปุย  พันธไมดอกไมประดับ   มีด กรรไกรตัด
กิ่ง อื่น ๆ

งบลงทุน รวม 500,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 500,000 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

จัดซื้อเครื่องทําน้ําพุ ติดตั้งสวนสาธารณะ จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อทําน้ําพุประดับสวนสาธารณะ 
- เพื่อเปนสถานที่พักผอนหยอนใจ
- เพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ํา ปองกันน้ําเนาเสีย
จํานวน 3 สวน
1. สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เฉลิมพระ
ชนมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (สระแดง) 
2. สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (สระอนามัย)
3. สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริ
กิตติ์ พระบรมราชินีนาถ (สระลอยกระทง)
(ปราฎกในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2563 เพิ่มเติมเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 2/2563 หนาที่ 11 )
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 

เทศบาลตำบลเมืองคง  อ.คง  จ.นครราชสีมา 

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 



 

แผนงานสาธารณสุข 
    -  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

    -  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลเมืองคง

อําเภอ คง   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 441,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 441,800 บาท

งบบุคลากร รวม 295,800 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 295,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 235,800 บาท

          สําหรับจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล  จํานวน  3
  อัตรา และจายเปนเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

          สําหรับจายเปนเงินประจําตําแหนงของผูอํานวยการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอมระดับตน จํานวน 1 ตําแหนง 12
 เดือน เดือนละ 3,500 บาท เปนเงิน 42,000  บาท
          สําหรับจายเปนเงินประจําตําแหนงของหัวหนาฝาย
บริหารงานสาธารณสุข ระดับตน จํานวน 1 ตําแหนง 12
 เดือน เดือนละ 1,500 บาทเปนเงิน 18,000  บาท
          ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครราชสีมา  ลงวันที่ 31 มีนาคม  2547

งบดําเนินงาน รวม 146,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 116,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 36,000 บาท

          สําหรับจายเปนคาตอบแทนแกพนักงานตรวจเนื้อสัตว์ของ
เทศบาล
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

          สําหรับจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการแกพนักงานพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  และ
พนักงานจางทั่วไปที่จะปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบฯ

คาเชาบาน จํานวน 30,000 บาท

          สําหรับจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ
เบิกไดตามระเบียบ ฯ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท

          สําหรับจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงาน
เทศบาล ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมที่อยูในเกณฑ์ที่จะ
ตอง
จายเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท

          คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร  เปนคาลงทะเบียน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ
เดินทาง  และคาเชาที่พักในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรของพนักงานเทศบาลและลูกจางประจํา
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลเมืองคง

อําเภอ คง   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,310,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 2,310,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 2,310,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,650,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,500,000 บาท

          + สําหรับค่าจ้างเหมาบริการเท่าที่จําเปน  เช่น  ค่าจ้าง
เหมาสูบน้ําเสียโรงฆ่าสัตว  ค่าจ้างเหมากลบขยะ  ค่าจ้างเหมาจ้าง
สูบน้ําเสียตลาดสด  ค่าจ้างเหมาเขียนปายประชาสัมพันธ ค่าจ้าง
เหมาให้
ดําเนินการอื่น ๆ ฯลฯ
          + สําหรับค่าจ้างเหมาบริการ  เช่น  ค่าจ้างเหมาบุคคล
ภายนอกให้ทําความสะอาด  และอื่น ๆ
          + สําหรับค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถยนตราชการ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท

   สําหรับจ่ายเปนรายจ่ายต่าง ๆ   ดังนี้
          + ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ  เช่น  ซ่อมแซมรถ
ยนต  รถบรรทุกขยะ  เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องพ่นหมอก
ควัน เครื่องปรับอากาศ  และครุภัณฑอื่น ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติ
ราชการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 + ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง  เช่น โรงฆ่าสัตว  ตลาด
สด  และซ่อมแซมอื่น ๆ เท่าที่จําเปน
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ค่าวัสดุ รวม 610,000 บาท
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

          สําหรับจ่ายเปนค่าอุปกรณไฟฟาต่าง ๆ  เช่น  หลอด
ไฟฟา  ฟวส ฯลฯ  สําหรับโรงฆ่าสัตวเทศบาล

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 100,000 บาท

          สําหรับจ่ายเปนค่าไม้กวาด ถังขยะ ผงซักฟอก  น้ํายาดับ
กลิ่น โซดาไฟ  ถุงพลาสติก  สายยาง  สารส้ม  คลอรีน  ฯลฯ
       

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท

          สําหรับจ่ายเปนค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อซ่อมแซมตลาด
สดเทศบาล  โรงฆ่าสัตว  บ่อขยะ  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท

          สําหรับจ่ายเปนค่ายางนอก  ยางใน  น้ํามันเบรก  หัว
เทียนแบตเตอรี่  กุญแจต่าง ๆ อะไหล่รถยนต   ตลอดจนเครื่อง
มือ เครื่องใช้ในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม   และอื่น ๆ ทดแทน
ที่ชํารุด

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 200,000 บาท

          สําหรับจ่ายเปนค่าน้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล และน้ํามัน
หล่อลื่นอื่น ๆ เพื่อใช้กับรถยนต รถบรรทุกขยะ เครื่องพ่นหมอก
ควัน
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 150,000 บาท

          สําหรับจ่ายเปนค่าวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ต่าง ๆ
 เช่น เวชภัณฑ   วัสดุประจําศูนยบริการสาธารณสุข น้ํายาดับ
กลิ่นท่อระบายน้ํา   ทรายอะเบท   น้ํายาพ่นยุง  ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

          สําหรับจ่ายเปนค่าวัสดุอุปกรณในการจัดทําปายและ
อุปกรณเกี่ยวกับการเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมด้านสาธารณสุข

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท

          สําหรับจ่ายเปนค่าเครื่องแบบพนักงานประจํารถบรรทุก
ขยะ  เช่น   ชุดปฏิบัติการเสื้อ  -  กางเกง  รองเท้าบู๊ต  ผ้าปด
จมูก ฯลฯ  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท
ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 50,000 บาท

          สําหรับจ่ายเปนค่าน้ําประปาโรงฆ่าสัตว  เครื่องกรองน้ํา
ดื่ม

วันที่พิมพ : 10/8/2563  15:05:24 หน้า : 3/3



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลเมืองคง

อําเภอ คง   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 577,060 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 577,060 บาท

งบดําเนินงาน รวม 577,060 บาท
ค่าใช้สอย รวม 577,060 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

1.1 ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด จํานวน 50,000 บาท

          ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด 
โดยจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมเยาวชนไทย
ห่างไกลยาเสพติดเช่น  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  โดยถัวจ่าย
ภายในวงเงิน  50,000 บาท      
          (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 93)

1.2 ค่าใช้จ่ายในโครงการกําจัดผักตบชวาลําห้วยกุดรัง จํานวน 100,000 บาท

          ค่าใช้จ่ายในโครงการกําจัดผักตบชวาลําห้วยกุดรัง โดย
จ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการกําจัดผักตบชวาใน
ลําห้วยกุดรังโดยถัวจ่ายในวงเงิน 100,000 บาท
          (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  หน้า 102)
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1.3 ค่าใช้จ่ายในโครงการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อสิ่งแวดล้อม จํานวน 25,000 บาท

          ค่าใช้จ่ายในโครงการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อสิ่งแวด
ล้อม โดยจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการคัดแยกขยะใน
ชุมชนเพื่อสิ่งแวดล้อมเช่น  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  โดยถัวจ่าย
ภายในวงเงิน  50,000 บาท     
          (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  หน้า 102)

1.4 ค่าใช้จ่ายในโครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตาม
ปณิธาน ศาสตรจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

จํานวน 1,460 บาท

          ค่าใช้จ่ายในโครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษ
สุนัขบ้าตามปณิธานศาสตรจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีโดยจ่ายเปนค่าใช้จ่ายต่างๆใน
การสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตาม
ปณิธาน ศาสตรจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีโดยถัวจ่ายภายในวงเงิน  1,460
  บาท 
          (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า  95)
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1.5 ค่าใช้จ่ายในโครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศาสตรจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

จํานวน 14,600 บาท

          ค่าใช้จ่ายในโครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอด
โรค  คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
พิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศาสตรจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีโดยจ่ายเปนค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศาสตรจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี โดยถัวจ่ายภายในวง
เงิน  14,600  บาท  
         (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า  96)

1.6 ค่าใช้จ่ายในโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 100,000 บาท

          ค่าใช้จ่ายในโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข โดย
เปนค่าใช้จ่ายเพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข ในกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบท
ของพื้นที่ของชุมชนทั้ง  5  ชุมชน ชุมชนละ 20,000 บาท รวม
เปนเงิน  100,000  บาท
         (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า  96)

1.7 ค่าใช้จ่ายในโครงการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ จํานวน 36,000 บาท

โดยจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพ  เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัว
จ่ายในวงเงิน 36,000  บาท    
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  หน้า 93)
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1.8 ค่าใช้จ่ายในโครงการฝกอบรมศึกษาดูงาน อสม. เทศบาลตําบล
เมืองคง

จํานวน 250,000 บาท

โดยจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝกอบรมศึกษาดู
งาน อสม. เทศบาลตําบลเมืองคง เช่น  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่า
อาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
  โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน  250,000 บาท   
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  หน้า  89)
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 

เทศบาลตำบลเมืองคง  อ.คง  จ.นครราชสีมา 

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน 

กองการศึกษา 

 

 

 

 

 

 



 

แผนงานการศึกษา 
     -  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

     -  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

     -  งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลเมืองคง

อําเภอ คง   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 724,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานการศึกษา
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 724,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําป 2564 จํานวน 100,000 บาท

สําหรับจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก ประจําป พ.ศ
. 2564 เช่น  จ้างเหมาจัดทําอาหาร ค่าอาหารและเครื่องดื่มค่า
วัสดุ ค่าจ้างเหมา ค่าโฆษณาค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
จําเปนเพื่อจัดกิจกรรมนันทนาการ การละเล่นเบ็ดเตล็ด ประกวด
ต่างๆ จัดนิทรรศการ การแสดงดนตรี จับฉลากของขวัญของ
รางวัล โดยถัวจ่ายในวงเงิน 100,000 บาท 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 107)

งบเงินอุดหนุน รวม 624,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 624,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนวันครู 2502 จํานวน 624,000 บาท

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน  สําหรับจ่ายเปนเงิน
อุดหนุนให้กับโรงเรียนวันคร2ู502 (โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) อัตรามื้อละ 20.00 บาทต่อ
คน จํานวน 200 วัน) จํานวน 624,000 บาท 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า  114)
ตั้งจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 4110  ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลเมืองคง

อําเภอ คง   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 7,007,200 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 7,007,200 บาท

งบบุคลากร รวม 5,472,200 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 5,472,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,523,000 บาท

สําหรับจายเปนเงินเดือนของพนักงานเทศบาลกองการ
ศึกษา  จํานวน 12 อัตรา และจายเปนเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําป
- พนักงานเทศบาล จํานวน 3 อัตรา เปนเงิน 576,000.00
 บาท    
- พนักงานครูเทศบาลโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเมือง
คง  จํานวน 12 อัตรา เปนเงิน 2,327,500.00
 บาท                     
- พนักงานครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเมือง
คง  จํานวน 2 อัตรา เปนเงิน 628,500.00 บาท     
ตั้งจายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3842  ลงวันที่ 30 มิถุนายน  2563

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 210,000 บาท

สําหรับจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือน สําหรับพนักงานครู
เทศบาลโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเมืองคง จํานวน  10
 อัตรา 
ตั้งจายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3842  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 54,000 บาท

สําหรับจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงาน
เทศบาล จํานวน 2 ตําแหนง 
ตั้งจายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3842  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

เงินวิทยฐานะ จํานวน 319,200 บาท

สําหรับจายเปนเงินวิทยฐานะ สําหรับขาราชการครูเทศบาล
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเมืองคง จํานวน 12 อัตรา
ตั้งจายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3842  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,222,000 บาท

สําหรับจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 11 อัตรา  
- พนักงานจางทั่วไปกองการศึกษา จํานวน 6 อัตรา เปน
เงิน 648,000.00 บาท       
- พนักงานจางตามภารกิจ/พนักงานจางทั่วโรงเรียนอนุบาล ฯ
 เทศบาลตําบลเมืองคง จํานวน 2 อัตรา เปนเงิน 250,000.00
 บาท                     
- พนักงานจางทั่วไปศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเมือง
คง จํานวน 3 อัตรา  เปนเงิน 324,000.00 บาท
ตั้งจายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3842  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 144,000 บาท

สําหรับจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 11
 อัตรา  
- พนักงานจางทั่วไปกองการศึกษา จํานวน 6 อัตรา  เปน
เงิน  72,000.00  บาท       
- พนักงานจางตามภารกิจ/พนักงานจางทั่วโรงเรียน
อนุบาล  เทศบาลตําบลเมืองคง จํานวน 2 อัตรา เปน
เงิน  36,000.00  บาท                     
- พนักงานจางทั่วไปศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเมือง
คง  จํานวน 3 อัตรา เปนเงิน  36,000.00  บาท 
ตั้งจายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3842  ลงวันที่ 30 มิถุนายน  2563

งบดําเนินงาน รวม 1,535,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 135,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 3,000 บาท

สําหรับจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานที่
เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานครูเทศบาลฯ  และงาน
อื่น ๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย  

คาเชาบาน จํานวน 72,000 บาท

สําหรับจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ์เบิกได
ตามระเบียบ ฯ  จํานวน  2  อัตรา 
ตั้งจายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3842  ลงวันที่ 30 มิถุนายน  2563 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 60,000 บาท

สําหรับจายเปนชวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล ตาม
สิทธิ์ที่ไดรับตามระเบียบ ฯ    
ตั้งจายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3842  ลงวันที่ 30 มิถุนายน  2563 
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ค่าใช้สอย รวม 1,388,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 1,188,000 บาท

สําหรับจายเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ คาจาง
เหมาบริการ เชน คาจางเหมาแรงงาน  จางเหมาสูบสิ่งปฏิกูล  จาง
เหมาดําเนินการอื่น ๆ  ของกองการศึกษา คารับวารสาร คาเย็บ
หนังสือ เขาปกหนังสือคาธรรมเนียมตางๆ ฯลฯ  

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายโครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียน จํานวน 100,000 บาท

สําหรับจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมสําหรับสรางทักษะ
การวายน้ําสําหรับเด็กนักเรียนใหปลอดภัยจากอุบัติเหตุทาง
น้ํา  กิจกรรมสงเสริมใหเด็กนักเรียนเขารวมการแขงขันกีฬานัก
เรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับภาค ระดับ
ประเทศ  ของโรงเรียนอนุบาลฯ กิจกรรมสงเสริมใหนักเรียน เขา
รวมแขงขันทักษะทางวิชาการ  กีฬา cละกิจกรรมอื่น ๆ รวมถึงคา
ใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนสําหรับจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาศักยภาพ
นักเรียน  ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเมืองคง โดยถัวจาย
ในวงเงิน 180,000.00 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่
ป หนา 107)
ตั้งจายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3842  ลงวันที่ 30 มิถุนายน  2563 

รายจายเปนคาเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

สําหรับจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร เปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะเดินทาง และคาเชา
ที่พักในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจาง  กองการศึกษา ตามสิทธิ์ ตาม
ระเบียบฯ จํานวน  50,000.00  บาท    
ตั้งจายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3842  ลงวันที่ 30 มิถุนายน  2563 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

สําหรับจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมหรือซอมแซม
ครุภัณฑ เชน เครื่องโทรสาร เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปรับ
อากาศ และครุภัณฑอื่นๆ คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมสิ่งกอ
สราง เชน ซอมแซมอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเมือง
คงและซอมแซมอื่นๆ เทาที่จําเปนที่ใชในการปฏิบัติราชการของ
กองการศึกษาที่ชํารุด
ตั้งจายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3842  ลงวันที่ 30 มิถุนายน  2563 

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

สําหรับจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน  ไมกวาด  ผงซัก
ฟอก  แปรง  น้ํายา  ดับกลิ่น น้ํายาลางจาน  น้ํายาถูพื้น  น้ํายา
เช็ดกระจก  แกวน้ํา  ชุดกาแฟ  ถวย ชาม จานของกองการศึกษา 
ตั้งจายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3842  ลงวันที่ 30 มิถุนายน  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 2,000 บาท

สําหรับจายเปนคาบริการไปรษณีย โทรเลข คาธนาณัติ ดวงตา
ไปรษณียยากร และ คาบริการติดตอสื่อสารในการติดตอราชการ
ของกองการศึกษาเทศบาลตําบลเมืองคง ทางไปรษณีย
ตั้งจายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3842  ลงวันที่ 30 มิถุนายน  2563
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลเมืองคง

อําเภอ คง   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 6,987,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,987,800 บาท

งบดําเนินงาน รวม 5,837,800 บาท
ค่าใช้สอย รวม 4,344,200 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นัก
เรียนทุนเสมอภาค) ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
(กสศ.) ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6)

จํานวน 40,000 บาท

เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ค่า
ปจจัยพื้นฐานสําหรับเด็กนักเรียนยากจน

จํานวน 92,000 บาท
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เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น จํานวน 799,530 บาท

- สําหรับจ่ายเปนค่าอินเตอร์เน็ต
โรงเรียน ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line:ADSL 
จํานวน 9,600.00 บาท
- สําหรับจ่ายเปนค่าอินเตอร์เน็ต
โรงเรียน ระบบ Wireless  Fidelity : WiFi  จํานวน 7,200.00 
บาท 
- สําหรับจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด
โรงเรียน จํานวน 100,000.00  บาท  
- สําหรับจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนในสังกัด อปท. จํานวน  20,000.00  บาท
- สําหรับจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน จํานวน  50,000.00  บาท
- สําหรับจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปองกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา 
จํานวน 21,000.00  บาท 
- สําหรับจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านใน
สถานศึกษา  อปท. 
จํานวน 47,730.00  บาท
- สําหรับจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการอบรมการประเมินคุณภาพภาย
ในสถานศึกษาปฐมวัย จํานวน 11,000.00  บาท
- สําหรับจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการอบรมการประเมินคุณภาพภาย
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 33,000.00  บาท
- สําหรับจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเปน
ฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) จํานวน 500,000.00  บาท

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล
เมืองคง

จํานวน 1,497,130 บาท

- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 811,000  บาท 
- ค่าหนังสือเรียน 198,630  บาท
- ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน 133,700  บาท   
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน  148,800   บาท   
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน         205,000  บาท
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เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาจัดการ
เรียนการสอนเด็กเล็ก สําหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล้กเทศบาล
ตําบลเมืองคง

จํานวน 135,840 บาท

- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)      81,600 บาท 
- ค่าหนังสือเรียน  9,600  บาท
- ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน 9,600  บาท     
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน 14,400.00  บาท   - ค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน               20,640 บาท

ตั้งจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 4110  ลงวันที่ 14 กรกฎาคม  2563 

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลเมืองคง

จํานวน 1,520,000 บาท

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลเมืองคง

จํานวน 259,700 บาท
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ค่าวัสดุ รวม 1,233,600 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,233,600 บาท

- สําหรับจ่ายเปนค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนวันครู 2502 (จัด
สรรสําหรับร.ร.
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ
.)จํานวน 260 วัน จํานวน 324,480 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น หน้า 107)
- สําหรับจ่ายเปนค่าอาหารเสริม(นม)  โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลเมืองคง (จัดสรรสําหรับ ร.ร.สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น) จํานวน 260 วัน จํานวน 790,400.00 บาท (ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น หน้า 106)
- สําหรับจ่ายเปนค่าอาหารเสริม(นม)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลเมืองคง (จัดสรรสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ที่ อปท
.จัดตั้งขึ้นเองและรับถ่ายโอน)  จํานวน 280
 วัน จํานวน 118,720.00 บาท  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น หน้า 106)

ตั้งจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 4110  ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 260,000 บาท
ค่าไฟฟา จํานวน 200,000 บาท

- สําหรับจ่ายเปนค่าไฟฟาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
เมืองคงและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเมืองคง 

ตั้งจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3842  ลงวันที่ 30 มิถุนายน  2563

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 60,000 บาท

- สําหรับจ่ายเปนค่าน้ําประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลเมืองคงและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเมืองคง 

ตั้งจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3842  ลงวันที่ 30 มิถุนายน  2563
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งบลงทุน รวม 1,150,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,150,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างปายชื่อโรงเรียน ประตูพร้อมรั้วโรงเรียนอนุบาลฯ จํานวน 1,000,000 บาท

- ก่อสร้างปายชื่อโรงเรียน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร
- ประตูพร้อมรั้วโรงเรียนอนุบาลฯ  ขนาดความสูง 2
 เมตร ยาว 520 เมตร
(แบบ วศ 5/2564)
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ2561 - 2563 เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 หน้าที่ 7 )

โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลเมืองคง

จํานวน 150,000 บาท

(เกี่ยวกับเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น)
ตั้งจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 4110  ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563  
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    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
-  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

  -  งานกีฬาและนันทนาการ 

  -  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลเมืองคง

อําเภอ คง   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 30,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุด
หนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานท้าวสุรนารี ประจําป 2564 จํานวน 30,000 บาท

สําหรับจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจัดงานท้าวสุรนารี ประจําป  พ.ศ
. 2564 เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการจัดสถานที่ จัด
นิทรรศการ ค่าจัดซื้อ และค่าจ้างเหมาต่าง ๆ  ในการจัดทํา
โครงการ ฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปนโดยถัวจ่าย  ในวง
เงิน 30,000  บาท 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 97)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลเมืองคง

อําเภอ คง   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 200,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 200,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ประจําป 2563 จํานวน 200,000 บาท

สําหรับจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจัดงานกีฬาประเภทต่าง ๆ
 เช่น ฟุตซอล วอลเล่ยบอล ฯลฯ เช่น จ้างเหมาจัดทําสนาม
กีฬา,ค่าจ้างเหมาบริการต่าง,ค่าจัดซื้ออุปกรณกีฬา,ค่าตอบ
แทน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเปน โดยถัวเฉลี่ยจ่ายในวง
เงิน 200,000 บาท 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 99)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลเมืองคง

อําเภอ คง   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 350,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 350,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 350,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจําป 2563 จํานวน 150,000 บาท

สําหรับจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอย
กระทง เช่น  เงินรางวัลเงินสนับสนุนการประกวดกระทง ขบวน
แห่และผู้เข้าประกวดนางนพมาศ ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปิดและปิดค่าวัสดุ  อุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่า
มหรสพ วงดนตรีและวงดุริยางค์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่า
ประดับตกแต่งรถขบวนแห่ ค่าโฆษณาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา
เปน โดยถัวจ่ายในวงเงิน 150,000 บาท 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 97) 

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจําป 2564 จํานวน 100,000 บาท

สําหรับจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี
สงกรานต์ ประจําป พ.ศ. 2564 เช่น ค่าจัดซื้ออุปกรณ์สิ่งของ
ต่าง ๆ และค่าจ้างเหมาต่าง ๆ เงินรางวัล/ของรางวัล เงินสนับ
สนุนการประกวดขบวนแห่ ผู้เข้าประกวดเทพีสงกรานต์ ค่าตอบ
แทนการแสดง วงดนตรี/ดุริยางค์ ค่าใช้จ่ายในพิธีสงฆ์ ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิดและปิด ค่าใช้จ่ายในพิธีรดน้ําขอพร และค่าจ้าง
เหมาบริการต่าง ๆ ในการจัดทําโครงการฯ โดยถัวจ่ายในวง
เงิน 100,000 บาท 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 97)
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ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจําป 2564 จํานวน 50,000 บาท

สําหรับจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีเข้า
พรรษา ประจําป พ.ศ. 2564  เช่น  ค่าจัดซื้ออุปกรณ์สิ่งของต่าง ๆ
 และค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ  ค่าตอบแทน  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 ที่จําเปนในการจัดทําโครงการฯ โดยถัวจ่ายในวงเงิน 50,000
 บาท 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 97)  

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันขึ้นปใหม่ ประจําป 2564 จํานวน 20,000 บาท

สําหรับจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันขันปใหม่ ประจําป พ.ศ
. 2564  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในพิธีสงฆ์ ค่าข้าว
สารอาหารแห้งที่ใช้ในการตักบาตร  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายในวงเงิน  20,000  บาท  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 97) 

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันสําคัญทางศาสนา ประจําป 2564 จํานวน 30,000 บาท

สําหรับจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสําคัญทาง
ศาสนา  เช่น  จ้างเหมาบริการต่าง ๆ  ค่าใช้จ่ายในพิธีสงฆ์  ค่า
ดอกไม้ธูปเทียน  ค่าตกแต่งรถขบวนแห่ ค่าโฆษณา ค่าตอบ
แทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปน โดยถัวจ่ายในวงเงิน  30,000
  บาท 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 98)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

6.1 ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการจราจร

10,000

6.2 โครงการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตําบลเมืองคง

92,000

6.3 โครงการกองทุน
สวัสดิการชุมชนเทศบาล
ตําบลเมืองคง

140,000

6.4 จ่ายชําระค่าบํารุง
สมาคมสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศ
ไทย

34,600

6.5 เงินสมทบกองทุน
เงินทดแทน

9,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 42,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

235,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,262,800

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

420,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

6.1 ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการจราจร

10,000

6.2 โครงการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตําบลเมืองคง

92,000

6.3 โครงการกองทุน
สวัสดิการชุมชนเทศบาล
ตําบลเมืองคง

140,000

6.4 จ่ายชําระค่าบํารุง
สมาคมสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศ
ไทย

34,600

6.5 เงินสมทบกองทุน
เงินทดแทน

9,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 42,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

235,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,262,800

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

420,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

สํารองจ่าย 100,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 796,800

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.)

32,900

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,728,000 1,222,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 210,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

192,000 144,000

เงินเดือนพนักงาน 782,340 235,800 3,523,000

เงินวิทยฐานะ 319,200

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 252,120

เงินประจําตําแหน่ง 60,000 60,000 54,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000 40,000 60,000

ค่าเบี้ยประชุม
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบกลาง งบกลาง

สํารองจ่าย 100,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 796,800

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.)

32,900

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

30,000 30,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,316,520 1,316,520

เงินเดือนนายก/รองนายก 173,880 173,880

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

30,000 30,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 540,000 648,000 4,138,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 84,000 294,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

60,000 72,000 468,000

เงินเดือนพนักงาน 352,080 3,598,140 8,491,360

เงินวิทยฐานะ 319,200

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 288,960 258,000 799,080

เงินประจําตําแหน่ง 246,000 420,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 86,000 196,000

ค่าเบี้ยประชุม 2,000 2,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

30,000 36,000 3,000

ค่าเช่าบ้าน 36,000 30,000 72,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 100,000 1,500,000 1,188,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 
ในวันที่ 18 มีนาคม ของ
ทุกปี

- ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
งานวันเทศบาล ในวันที่ 
24 เมษายน ของทุกปี

- ค่าใช้จ่ายโครงการ
ประชุมประชาคมจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 - 2565)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

170,000 239,000

ค่าเช่าบ้าน 226,000 364,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

3,000 8,000 21,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 230,000 3,018,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

474,000 474,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 
ในวันที่ 18 มีนาคม ของ
ทุกปี

10,000 10,000

- ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
งานวันเทศบาล ในวันที่ 
24 เมษายน ของทุกปี

10,000 10,000

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

30,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- ค่าใช้จ่ายโครงการฝึก
อบรมอาชีพระยะสั้น

- ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน และ
เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมสําหรับ ผู้
บริหาร พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้าง เทศบาล
ตําบลเมืองคง

- ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมให้ความรู้ด้าน
กฎหมาย

- ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการเลือกตั้งนายก
เทศมนตรี และสมาชิก
สภาเทศบาลตําบลเมือง
คง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- ค่าใช้จ่ายโครงการฝึก
อบรมอาชีพระยะสั้น

50,000 50,000

- ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน และ
เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมสําหรับ ผู้
บริหาร พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้าง เทศบาล
ตําบลเมืองคง

10,000 10,000

- ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมให้ความรู้ด้าน
กฎหมาย

10,000 10,000

- ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการเลือกตั้งนายก
เทศมนตรี และสมาชิก
สภาเทศบาลตําบลเมือง
คง

50,000 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการ
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงต่อ
เด็ก สตรีและบุคคลใน
ครอบครัว และจัดตั้ง
ศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์ระดับท้องถิ่น

10,000

1.1 ค่าใช้จ่ายใน
โครงการอบรมเยาวชน
ไทยห่างไกลยาเสพติด

50,000

1.2 ค่าใช้จ่ายโครงการ
สํารวจข้อมูลความจํา
เป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

10,000

1.2 ค่าใช้จ่ายใน
โครงการกําจัดผัก
ตบชวาลําห้วยกุดรัง

100,000

1.3 ค่าใช้จ่ายโครงการ
บ้านท้องถิ่นประชารัฐ
ร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน
ราชินี

50,000

1.3 ค่าใช้จ่ายใน
โครงการคัดแยกขยะใน
ชุมชนเพื่อสิ่งแวดล้อม

25,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการ
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงต่อ
เด็ก สตรีและบุคคลใน
ครอบครัว และจัดตั้ง
ศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์ระดับท้องถิ่น

10,000

1.1 ค่าใช้จ่ายใน
โครงการอบรมเยาวชน
ไทยห่างไกลยาเสพติด

50,000

1.2 ค่าใช้จ่ายโครงการ
สํารวจข้อมูลความจํา
เป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

10,000

1.2 ค่าใช้จ่ายใน
โครงการกําจัดผัก
ตบชวาลําห้วยกุดรัง

100,000

1.3 ค่าใช้จ่ายโครงการ
บ้านท้องถิ่นประชารัฐ
ร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน
ราชินี

50,000

1.3 ค่าใช้จ่ายใน
โครงการคัดแยกขยะใน
ชุมชนเพื่อสิ่งแวดล้อม

25,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

1.4 ค่าใช้จ่ายใน
โครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากพิษ
สุนัขบ้าตามปณิธาน 
ศาสตรจารย์ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี

1,460

1.5 ค่าใช้จ่ายใน
โครงการขับเคลื่อน
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้าตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า
ตามปณิธาน ศาสตร
จารย์ดร.สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี

14,600

วันที่พิมพ์ : 11/8/2563  12:42:28 หน้า : 11/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

1.4 ค่าใช้จ่ายใน
โครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากพิษ
สุนัขบ้าตามปณิธาน 
ศาสตรจารย์ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี

1,460

1.5 ค่าใช้จ่ายใน
โครงการขับเคลื่อน
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้าตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า
ตามปณิธาน ศาสตร
จารย์ดร.สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี

14,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

1.6 ค่าใช้จ่ายใน
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

100,000

1.7 ค่าใช้จ่ายใน
โครงการออกกําลังกาย
เพื่อสุขภาพ

36,000

1.8 ค่าใช้จ่ายใน
โครงการฝึกอบรมศึกษา
ดูงาน อสม. เทศบาล
ตําบลเมืองคง

250,000

2.1 โครงการจัดทําและ
ปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

2.2 ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่ง
ขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชน ประจําปี 
2563

200,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
งานท้าวสุรนารี 
ประจําปี 2564

30,000

วันที่พิมพ์ : 11/8/2563  12:42:28 หน้า : 13/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

1.6 ค่าใช้จ่ายใน
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

100,000

1.7 ค่าใช้จ่ายใน
โครงการออกกําลังกาย
เพื่อสุขภาพ

36,000

1.8 ค่าใช้จ่ายใน
โครงการฝึกอบรมศึกษา
ดูงาน อสม. เทศบาล
ตําบลเมืองคง

250,000

2.1 โครงการจัดทําและ
ปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

25,000 25,000

2.2 ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ

70,000 70,000

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่ง
ขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชน ประจําปี 
2563

200,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
งานท้าวสุรนารี 
ประจําปี 2564

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
งานประเพณีลอยกระทง 
ประจําปี 2563

150,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
งานประเพณีสงกรานต์ 
ประจําปี 2564

100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
งานประเพณีแห่เทียน
พรรษา ประจําปี 2564

50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
งานวันขึ้นปีใหม่ 
ประจําปี 2564

20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
งานวันเด็กแห่งชาติ 
ประจําปี 2564

100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
งานวันสําคัญทางศาสนา 
ประจําปี 2564

30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมพัฒนาศักยภาพนัก
เรียน

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
งานประเพณีลอยกระทง 
ประจําปี 2563

150,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
งานประเพณีสงกรานต์ 
ประจําปี 2564

100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
งานประเพณีแห่เทียน
พรรษา ประจําปี 2564

50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
งานวันขึ้นปีใหม่ 
ประจําปี 2564

20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
งานวันเด็กแห่งชาติ 
ประจําปี 2564

100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
งานวันสําคัญทางศาสนา 
ประจําปี 2564

30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมพัฒนาศักยภาพนัก
เรียน

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก พระราช
ดําริสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ)

20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักร

10,000 30,000

โครงการจัดสรรเงินอุด
หนุนนักเรียนยากจน
พิเศษแบบมีเงื่อนไข (นัก
เรียนทุนเสมอภาค) ของ
กองทุนเพื่อความเสมอ
ภาคทางการศึกษา 
(กสศ.) ระดับประถม
ศึกษา (ป.1-ป.6)

40,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2564
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก พระราช
ดําริสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ)

20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักร

30,000 70,000

โครงการจัดสรรเงินอุด
หนุนนักเรียนยากจน
พิเศษแบบมีเงื่อนไข (นัก
เรียนทุนเสมอภาค) ของ
กองทุนเพื่อความเสมอ
ภาคทางการศึกษา 
(กสศ.) ระดับประถม
ศึกษา (ป.1-ป.6)

40,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2564

100,000 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

เงินอุดหนุนสําหรับส่ง
เสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาของท้อง
ถิ่น ค่าปัจจัยพื้นฐาน
สําหรับเด็กนักเรียนยาก
จน

92,000

เงินอุดหนุนสําหรับส่ง
เสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาท้องถิ่น

799,530

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนค่าใช้จ่ายจัดการ
ศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบล
เมืองคง

1,497,130

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาจัดการ
เรียนการสอนเด็กเล็ก 
สําหรับเด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล้กเทศบาล
ตําบลเมืองคง

135,840
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

เงินอุดหนุนสําหรับส่ง
เสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาของท้อง
ถิ่น ค่าปัจจัยพื้นฐาน
สําหรับเด็กนักเรียนยาก
จน

92,000

เงินอุดหนุนสําหรับส่ง
เสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาท้องถิ่น

799,530

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนค่าใช้จ่ายจัดการ
ศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบล
เมืองคง

1,497,130

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาจัดการ
เรียนการสอนเด็กเล็ก 
สําหรับเด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล้กเทศบาล
ตําบลเมืองคง

135,840
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวัน 
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลเมืองคง

1,520,000

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวัน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลเมืองคง

259,700

รายจ่ายเป็นค่าเดินทาง
ไปราชการ

50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000 150,000 50,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 200,000 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 200,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 100,000 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

150,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,233,600

วัสดุการเกษตร 50,000

วัสดุก่อสร้าง 500,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวัน 
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลเมืองคง

1,520,000

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวัน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลเมืองคง

259,700

รายจ่ายเป็นค่าเดินทาง
ไปราชการ

50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000 65,000 465,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000 20,000 200,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 120,000 120,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 220,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 250,000 250,000 700,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 120,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

150,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,233,600

วัสดุการเกษตร 50,000

วัสดุก่อสร้าง 510,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000

วัสดุสํานักงาน

วัสดุอื่น

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 50,000 60,000

ค่าไฟฟ้า 200,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 2,000

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1. โต๊ะทํางานชนิดเหล็ก 
5 ฟุต (มอก.) จํานวน 1 
ตัว ตัวละ 15,000 บาท 
(ราคาท้องตลาด)

2. เก้าอี้ทํางานพนักพิง
ระดับกลาง จํานวน 1 
ตัว ตัวละ 3,000 บาท 
(ราคาท้องตลาด)

3.โต๊ะคอมพิวเตอร์ 
จํานวน 1 ตัว ตัวละ 
3,000 บาท (ราคาท้อง
ตลาด)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000

วัสดุสํานักงาน 120,000 120,000

วัสดุอื่น 100,000 100,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

30,000 30,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 18,000 128,000

ค่าไฟฟ้า 426,000 626,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 22,000 24,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 5,000 5,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1. โต๊ะทํางานชนิดเหล็ก 
5 ฟุต (มอก.) จํานวน 1 
ตัว ตัวละ 15,000 บาท 
(ราคาท้องตลาด)

15,000 15,000

2. เก้าอี้ทํางานพนักพิง
ระดับกลาง จํานวน 1 
ตัว ตัวละ 3,000 บาท 
(ราคาท้องตลาด)

3,000 3,000

3.โต๊ะคอมพิวเตอร์ 
จํานวน 1 ตัว ตัวละ 
3,000 บาท (ราคาท้อง
ตลาด)

3,000 3,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

- เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึก พร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จํานวน 1 
เครื่อง เครื่องละ 7,500 
บาท

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว) ราคาเครื่องละ 
22,000 บาท จํานวน 2 
เครื่อง เป็นเงิน 44,000 
บาท

2. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 
หรือ LED สี ชนิด 
Network แบบที่ 1 (18 
หน้า/นาที) ราคาเครื่อง
ละ 10,000 บาท 
จํานวน 2 เครื่อง เป็น
เงิน 20,000 บาท

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องทําน้ําพุ ติด
ตั้งสวนสาธารณะ

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

- เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึก พร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จํานวน 1 
เครื่อง เครื่องละ 7,500 
บาท

7,500 7,500

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว) ราคาเครื่องละ 
22,000 บาท จํานวน 2 
เครื่อง เป็นเงิน 44,000 
บาท

44,000 44,000

2. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 
หรือ LED สี ชนิด 
Network แบบที่ 1 (18 
หน้า/นาที) ราคาเครื่อง
ละ 10,000 บาท 
จํานวน 2 เครื่อง เป็น
เงิน 20,000 บาท

20,000 20,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องทําน้ําพุ ติด
ตั้งสวนสาธารณะ

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

จัดซื้อรถบรรทุกเอนก
ประสงค์ เทท้ายพร้อม
ติดตั้งเครน และกระเช้า
สําหรับซ่อมไฟฟ้า ขนาด
ความสูง 12 เมตร

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ระดับ XGA 
ขนาด 4,000 ANSI 
Lumens

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

จัดซื้อหัวฉีดด้ามปืน 
ชนิดอัลลอยค์มียางหุ้ม 
ปรับการไหลของน้ําได้ 
4 ระดับ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการขยายถนน 
คสล.บริเวณถนนคงคน
ครพิทักษ์ ตั้งแต่แยก
ซอย 7 ถึงบริเวณหน้า
บ้านเลขที่ 296/1 หมู่ 8

534,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

จัดซื้อรถบรรทุกเอนก
ประสงค์ เทท้ายพร้อม
ติดตั้งเครน และกระเช้า
สําหรับซ่อมไฟฟ้า ขนาด
ความสูง 12 เมตร

2,500,000 2,500,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ระดับ XGA 
ขนาด 4,000 ANSI 
Lumens

42,500 42,500

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

จัดซื้อหัวฉีดด้ามปืน 
ชนิดอัลลอยค์มียางหุ้ม 
ปรับการไหลของน้ําได้ 
4 ระดับ

75,000 75,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการขยายถนน 
คสล.บริเวณถนนคงคน
ครพิทักษ์ ตั้งแต่แยก
ซอย 7 ถึงบริเวณหน้า
บ้านเลขที่ 296/1 หมู่ 8

534,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการวางท่อระบาย
น้ํา คสล. ถนนคงคน
ครพิทักษ์ ซอย 11

280,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างป้าย
ชื่อโรงเรียน ประตูพร้อม
รั้วโรงเรียนอนุบาลฯ

1,000,000

โครงการซ่อมแซม/ปรับ
ปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบล
เมืองคง

150,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุม
งานที่จ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคล
ภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งก่อสร้าง โครงการ
ของเทศบาลตําบลเมือง
คง

40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการวางท่อระบาย
น้ํา คสล. ถนนคงคน
ครพิทักษ์ ซอย 11

280,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างป้าย
ชื่อโรงเรียน ประตูพร้อม
รั้วโรงเรียนอนุบาลฯ

1,000,000

โครงการซ่อมแซม/ปรับ
ปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบล
เมืองคง

150,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุม
งานที่จ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคล
ภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งก่อสร้าง โครงการ
ของเทศบาลตําบลเมือง
คง

40,000

วันที่พิมพ์ : 11/8/2563  12:42:28 หน้า : 30/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

1. ค่าจ้างที่ปรึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนโครงการจัดตั้ง
สถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติ
การร่วมในการช่วย
เหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นอําเภอคง

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวัน 
โรงเรียนวันครู 2502

624,000

อุดหนุนโครงการขอรับ
เงินอุดหนุนสํานัก
ทะเบียนอําเภอคง

อุดหนุนโครงการจัดงาน
รัฐพิธี และวันสําคัญ

อุดหนุนโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

รวม 5,175,100 20,000 580,000 577,060 5,434,460 70,000 2,751,800 14,719,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

1. ค่าจ้างที่ปรึกษา 20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนโครงการจัดตั้ง
สถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติ
การร่วมในการช่วย
เหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นอําเภอคง

20,000 20,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวัน 
โรงเรียนวันครู 2502

624,000

อุดหนุนโครงการขอรับ
เงินอุดหนุนสํานัก
ทะเบียนอําเภอคง

15,000 15,000

อุดหนุนโครงการจัดงาน
รัฐพิธี และวันสําคัญ

10,000 10,000

อุดหนุนโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

10,000 10,000

รวม 4,419,040 9,253,540 43,000,000
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