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คำแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

  
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองคง 
          
           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเมืองคง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลเมืองคงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบล
เมืองคง จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้ 
  1. สถานะการคลัง 
 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี

สถานะการเงิน ดังนี้ 
  1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 27,462,319.51 บาท 
 1.1.2 เงินสะสม จำนวน 45,229,166.11 บาท 
 1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 9,882,594.55 บาท 
 1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม 

832,000.00 บาท 
 1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 2 โครงการ รวม 207,614.00 บาท 
 1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท 
 2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 2.1 รายรับจริง จำนวน 39,614,936.98 บาท ประกอบด้วย 
 หมวดภาษีอากร     จำนวน     264,536.77 บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  จำนวน     232,529.30 บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    จำนวน   1,454,982.62 บาท 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จำนวน              0.00 บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    จำนวน     118,658.28 บาท 
 หมวดรายได้จากทุน    จำนวน              0.00 บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร     จำนวน 16,128,935.56 บาท 
 หมวดเงินอุดหนุน     จำนวน 21,415,294.45 บาท 
 2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 195,700.00 บาท 
 2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 33,614,475.95 บาท ประกอบด้วย 
 
 งบกลาง      จำนวน   5,111,020.90 บาท 
 งบบุคลากร     จำนวน 14,548,329.58 บาท 
 งบดำเนินงาน     จำนวน 12,592,315.47 บาท 
 งบลงทุน      จำนวน     742,810.00 บาท 
 งบเงินอุดหนุน     จำนวน     600,000.00 บาท 
 งบรายจ่ายอื่น     จำนวน      20,000.00 บาท 



2 

 

 

 2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 195,700.00 บาท 
 2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 447,000.00 บาท 
 2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท 
 2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท     
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ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เทศบาลตำบลเมืองคง 

อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา 
 
1. รายรับ 

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี  2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

ประมาณการ 
ปี 2566 

รายได้จัดเก็บเอง       
 หมวดภาษีอากร 264,536.77 995,000.00 795,000.00 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 232,529.30 305,000.00 250,000.00 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,454,982.62 2,326,000.00 1,176,000.00 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 118,658.28 180,000.00 65,000.00 
รวมรายได้จัดเก็บเอง 2,070,706.97 3,806,000.00 2,286,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

      

 หมวดภาษีจัดสรร 16,128,935.56 17,194,000.00 16,714,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

16,128,935.56 17,194,000.00 16,714,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

      

 หมวดเงินอุดหนุน 21,415,294.45 22,000,000.00 24,000,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

21,415,294.45 22,000,000.00 24,000,000.00 

รวม 39,614,936.98 43,000,000.00 43,000,000.00 
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คำแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลตำบลเมืองคง 
อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา 

  
2. รายจ่าย 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 

ปี 2564 
ประมาณการ 

ปี 2565 
ประมาณการ 

ปี 2566 

จ่ายจากงบประมาณ       
  งบกลาง 5,111,020.90 6,092,000.00 5,889,600.00 
  งบบุคลากร 14,548,329.58 16,892,132.00 18,411,879.00 
  งบดำเนินงาน 12,592,315.47 14,764,568.00 13,673,621.00 
  งบลงทุน 742,810.00 4,613,900.00 4,362,500.00 
  งบเงินอุดหนุน 600,000.00 637,400.00 662,400.00 
  งบรายจ่ายอื่น 20,000.00 0.00 0.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 33,614,475.95 43,000,000.00 43,000,000.00 
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รายละเอียดประเภทรายจ่ายประเภทเงินเดือนประโยชน์ตอบแทนอ่ืนและเงินค่าจ้าง 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งไว้ 43,000,000 บาท 
 1.  เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน   5,738,020 บาท 
 2.  เงินค่าจ้างประจำ จำนวน      560,100 บาท 
 3.  เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน               0 บาท 
 4.  เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน   3,960,000 บาท 
 5.  เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.) จำนวน          0 บาท 
 6.  เงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล จำนวน          0 บาท 
 7.  เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านความเจ็บป่วย จำนวน          0 บาท 
 8.  เงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน          0 บาท 
 9.  เงินค่าเช่าบ้าน จำนวน      336,000 บาท 
 10.  เงินทำขวัญ ซึ่งได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยเพราะการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน          0 บาท 
 11.  เงินเกี่ยวกับศพข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง พนักงานจ้าง จำนวน     3,000 บาท 
 12.  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน      196,600 บาท 
 13.  เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ จำนวน        10,000 บาท 
 14.  เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ จำนวน      548,500 บาท 
 15.  เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ จำนวน        32,900 บาท 
 16.  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน      235,000 บาท 
 17.  เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น จำนวน      570,000 บาท 
 18.  บำเหน็จความชอบค่าทดแทน จำนวน            0 บาท 
 19.  เงินวิทยฐานะ จำนวน   0,573,600 บาท 
 20.  เงินเกษียณอายุก่อนกำหนด จำนวน          0 บาท 
 21.  เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จำนวน    9,000 บาท 
 รวม จำนวน 12,772,720 บาท 
 หมายเหตุ  คิดเป็นร้อยละ  29.70  ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
 



 
 

 

 

ส่วนที่ 2 
เทศบัญญัติ 

เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ของ 
เทศบาลตำบลเมืองคง 

อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลเมืองคง 
อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา 
ด้าน รวม 

ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 8,700,200 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,964,900 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 15,898,900 
  แผนงานสาธารณสุข 1,683,300 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 50,000 
  แผนงานเคหะและชุมชน 4,278,300 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 195,000 
  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 500,000 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,829,800 
  แผนงานการเกษตร 10,000 
  แผนงานการพาณิชย์ 1,000,000 
ด้านการดำเนนิงานอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 5,889,600 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 43,000,000 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลตำบลเมืองคง 

อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา 
แผนงานงบกลาง        
    งาน 

งบกลาง รวม 
 

งบ 
   
     

       

งบกลาง 5,889,600 5,889,600  
    งบกลาง 5,889,600 5,889,600  
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แผนงานบริหารงานทั่วไป            
    งาน 

งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน 

รวม งบ 
  
    

      

งบบุคลากร 5,135,700 1,580,000 10,000 6,725,700 
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,370,480 0 0 2,370,480 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 2,765,220 1,580,000 10,000 4,355,220 
งบดำเนินงาน 1,499,500 415,000 0 1,914,500 
    ค่าตอบแทน 148,000 46,000 0 194,000 
    ค่าใช้สอย 655,000 100,000 0 755,000 
    ค่าวัสด ุ 370,000 95,000 0 465,000 
    ค่าสาธารณูปโภค 326,500 174,000 0 500,500 
งบลงทุน 0 35,000 0 35,000 
    ค่าครุภัณฑ์ 0 35,000 0 35,000 
งบเงินอุดหนุน 25,000 0 0 25,000 
    เงินอุดหนุน 25,000 0 0 25,000 

รวม 6,660,200 2,030,000 10,000 8,700,200 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน            
    

งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบ

ภายใน 

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

งานจราจร รวม งบ 
  
    

      

งบบุคลากร 981,100 0 0 981,100 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 981,100 0 0 981,100 
งบดำเนินงาน 43,800 400,000 50,000 493,800 
    ค่าตอบแทน 43,800 0 0 43,800 
    ค่าใช้สอย 0 150,000 0 150,000 
    ค่าวัสด ุ 0 250,000 50,000 300,000 
งบลงทุน 0 490,000 0 490,000 
    ค่าครุภัณฑ์ 0 490,000 0 490,000 

รวม 1,024,900 890,000 50,000 1,964,900 
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แผนงานการศึกษา            
    งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียน

และประถมศึกษา 
งานศึกษาไม่กำหนด

ระดับ 
รวม งบ 

  
    

      

งบบุคลากร 7,235,079 0 0 7,235,079 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 7,235,079 0 0 7,235,079 
งบดำเนินงาน 1,375,926 6,405,495 50,000 7,831,421 
    ค่าตอบแทน 287,800 0 0 287,800 
    ค่าใช้สอย 1,078,126 4,935,495 50,000 6,063,621 
    ค่าวัสด ุ 10,000 1,390,000 0 1,400,000 
    ค่าสาธารณูปโภค 0 80,000 0 80,000 
งบลงทุน 45,000 150,000 0 195,000 
    ค่าครุภัณฑ์ 45,000 0 0 45,000 
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 150,000 0 150,000 
งบเงินอุดหนุน 0 0 637,400 637,400 
    เงินอุดหนุน 0 0 637,400 637,400 

รวม 8,656,005 6,555,495 687,400 15,898,900 
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แผนงานสาธารณสุข          
    

งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น 

รวม งบ 
  
    

      

งบบุคลากร 210,000 0 210,000 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 210,000 0 210,000 
งบดำเนินงาน 56,000 1,410,900 1,466,900 
    ค่าตอบแทน 36,000 0 36,000 
    ค่าใช้สอย 20,000 860,900 880,900 
    ค่าวัสด ุ 0 510,000 510,000 
    ค่าสาธารณูปโภค 0 40,000 40,000 
งบลงทุน 6,400 0 6,400 
    ค่าครุภัณฑ์ 6,400 0 6,400 

รวม 272,400 1,410,900 1,683,300         

แผนงานสังคมสงเคราะห์  
    

งาน งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ 

รวม 
  

งบ 
    
      

        

งบดำเนินงาน 50,000 50,000   

    ค่าใช้สอย 50,000 50,000   

รวม 50,000 50,000   
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แผนงานเคหะและชุมชน            
    งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน 
งานสวนสาธารณะ 

งานกำจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 

รวม งบ 
  
    

      

งบบุคลากร 3,260,000 0 0 3,260,000 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 3,260,000 0 0 3,260,000 
งบดำเนินงาน 417,000 50,000 45,000 512,000 
    ค่าตอบแทน 76,000 0 0 76,000 
    ค่าใช้สอย 280,000 0 45,000 325,000 
    ค่าวัสด ุ 60,000 50,000 0 110,000 
    ค่าสาธารณูปโภค 1,000 0 0 1,000 
งบลงทุน 6,300 500,000 0 506,300 
    ค่าครุภัณฑ์ 6,300 500,000 0 506,300 

รวม 3,683,300 550,000 45,000 4,278,300 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน            
    งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน 

รวม 
 

งบ 
   
     

      
 

งบดำเนินงาน 30,000 165,000 195,000  
    ค่าใช้สอย 30,000 165,000 195,000  

รวม 30,000 165,000 195,000           

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ            
    งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

ศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

งานกีฬาและนันทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรม

ท้องถิ่น 
รวม งบ 

  
    

      

งบดำเนินงาน 5,000 325,000 170,000 500,000 
    ค่าใช้สอย 5,000 300,000 170,000 475,000 
    ค่าวัสด ุ 0 25,000 0 25,000 

รวม 5,000 325,000 170,000 500,000 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา        
    งาน 

งานก่อสร้าง รวม 
 

งบ    
     

       

งบดำเนินงาน 700,000 700,000  
    ค่าวัสด ุ 700,000 700,000  
งบลงทุน 2,129,800 2,129,800  
    ค่าครุภัณฑ์ 34,800 34,800  
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 2,095,000 2,095,000  

รวม 2,829,800 2,829,800         

แผนงานการเกษตร        
    งาน งานสิ่งแวดล้อม

และ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

รวม 
 

งบ 
   
     

      
 

งบดำเนินงาน 10,000 10,000  
    ค่าใช้สอย 10,000 10,000  

รวม 10,000 10,000  
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แผนงานการพาณิชย์        
    งาน 

งานตลาดสด รวม 
 

งบ 
   
     

       

งบลงทุน 1,000,000 1,000,000  
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 1,000,000 1,000,000  

รวม 1,000,000 1,000,000  
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เทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลตำบลเมืองคง 
อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา 

               โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  อาศัยอำนาจตาม
ความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 65 จึงตราเทศ
บัญญัติขึ ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลเมืองคง และโดยเห็นชอบของผู้ ว่าราชการจังหวัด
นครราชสีมา 

 ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 43,000,000 บาท 
 ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน 
เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 43,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี ้

แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 8,700,200 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,964,900 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 15,898,900 
  แผนงานสาธารณสุข 1,683,300 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 50,000 
  แผนงานเคหะและชุมชน 4,278,300 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 195,000 
  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 500,000 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,829,800 
  แผนงานการเกษตร 10,000 
  แผนงานการพาณิชย์ 1,000,000 
ด้านการดำเนนิงานอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 5,889,600 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 43,000,000 
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 ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 
งบ ยอดรวม 

รวมรายจ่าย 0 

 ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคงปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธ ีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคงมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

        

    ประกาศ ณ วันที่  15  กันยายน  2565   

        

 

 
        (ลงนาม).................................................. 
         (นายไพศาล  เกียรติชัยพัฒน) 
         ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง 
 

  เห็นชอบ 

  

 
(ลงนาม)..................................................  
          (นายนิติพัฒน์  ขอดทอง) 
           ตำแหน่ง นายอำเภอคง 
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รายงานประมาณการรายรับ 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

เทศบาลตำบลเมืองคง 
อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา 

  รายรับจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 
หมวดภาษีอากร             
     ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 0.00 0.00 765,000.00 -100.00 % 0.00 
     ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 10,743.85 17,295.77 0.00 100.00 % 565,000.00 
     ภาษีป้าย 169,478.00 206,311.00 200,000.00 0.00 % 200,000.00 
     อากรการฆ่าสัตว์ 37,220.00 40,930.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00 

รวมหมวดภาษีอากร 217,441.85 264,536.77 995,000.00     795,000.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต             
     ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ 37,220.00 40,930.00 60,000.00 0.00 % 60,000.00 
     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 2,735.40 2,318.30 3,500.00 0.00 % 3,500.00 
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00 
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 128,680.00 83,280.00 155,000.00 -35.48 % 100,000.00 
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานท่ีจำหน่ายอาหารหรือ
สะสมอาหาร 

0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00 

     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00 
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 1,140.00 790.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00 
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,203.00 2,997.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00 
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 0.00 490.00 0.00 100.00 % 1,000.00 
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  รายรับจริง ประมาณการ 

  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 
     ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก 17,550.00 56,300.00 13,000.00 0.00 % 13,000.00 
     ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00 
     ค่าปรับการผิดสัญญา 124,694.00 42,934.00 40,000.00 0.00 % 40,000.00 
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 600.00 0.00 4,000.00 0.00 % 4,000.00 
     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจำหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในครัว 
หรือพื้นท่ีใด ซ่ึงมีพื้นท่ีเกิน 200 ตารางเมตร 

1,000.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00 

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 230.00 865.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 815.00 1,045.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00 
     ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ 600.00 580.00 6,500.00 -15.38 % 5,500.00 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 316,467.40 232,529.30 305,000.00     250,000.00 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน             
     ค่าเช่าท่ีดิน 12,200.00 16,020.00 16,000.00 0.00 % 16,000.00 
     ค่าเช่าหรือบริการ 1,632,500.00 1,273,300.00 2,000,000.00 -50.00 % 1,000,000.00 
     ดอกเบี้ย 262,427.71 165,662.62 310,000.00 -48.39 % 160,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,907,127.71 1,454,982.62 2,326,000.00     1,176,000.00 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด             
     ค่าขายเอกสารการจัดซ้ือจัดจ้าง 0.00 0.00 10,000.00 -50.00 % 5,000.00 
     ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง 4,961.00 5,517.00 20,000.00 -50.00 % 10,000.00 
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 103,635.00 113,141.28 150,000.00 -66.67 % 50,000.00 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 108,596.00 118,658.28 180,000.00     65,000.00 
หมวดภาษีจัดสรร             
     ภาษีรถยนต์ 423,594.11 443,068.81 550,000.00 -9.09 % 500,000.00 
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ 12,490,916.36 12,399,529.55 13,000,000.00 0.00 % 13,000,000.00 
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  รายรับจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 992,830.37 1,088,412.49 1,100,000.00 0.00 % 1,100,000.00 
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 57,550.94 60,554.74 50,000.00 0.00 % 50,000.00 
     ภาษีสรรพสามิต 1,733,991.76 1,810,228.99 1,724,000.00 -1.39 % 1,700,000.00 
     ค่าภาคหลวงแร่ 27,741.77 27,565.47 30,000.00 0.00 % 30,000.00 
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 15,443.87 9,997.51 40,000.00 -15.00 % 34,000.00 
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 405,013.00 289,578.00 700,000.00 -57.14 % 300,000.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 16,147,082.18 16,128,935.56 17,194,000.00     16,714,000.00 
หมวดเงินอุดหนุน             
     เงินอุดหนุนท่ัวไป 19,295,540.00 21,415,294.45 22,000,000.00 9.09 % 24,000,000.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุน 19,295,540.00 21,415,294.45 22,000,000.00     24,000,000.00 
รวมทุกหมวด 37,992,255.14 39,614,936.98 43,000,000.00     43,000,000.00 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

เทศบาลตำบลเมืองคง 
อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา 

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 43,000,000 บาท  แยกเป็น 

  รายได้จัดเก็บเอง 

หมวดภาษีอากร รวม 00,795,000 บาท 

 ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 00,565,000 บาท 

 ภาษีป้าย จำนวน 00,200,000 บาท 

 อากรการฆ่าสัตว์ จำนวน 00,030,000 บาท 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม         250,000 บาท 

 ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ จำนวน 00,060,000 บาท 

 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จำนวน 00,003,500 บาท 

 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน จำนวน 00,000,500 บาท 

 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จำนวน 00,100,000 บาท 
 ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย จำนวน 00,000,500 บาท 
 อาหารหรือสะสมอาหาร 

 ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพ่ือการโฆษณา จำนวน 00,000,500 บาท 

 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎร จำนวน 00,002,000 บาท 

 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จำนวน 00,010,000 บาท 

 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ จำนวน 00,001,000 บาท 

 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก จำนวน 00,013,000 บาท 

 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น จำนวน 00,000,500 บาท 

 ค่าปรับการผิดสัญญา จำนวน 00,040,000 บาท 

 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จำนวน 00,004,000 บาท 

 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว จำนวน 00,005,000 บาท 
 หรือพ้ืนที่ใด ซึ่งมีพ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร 

 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จำนวน 00,001,000 บาท 

 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จำนวน 00,003,000 บาท 

 ค่าใบอนุญาตอ่ืน ๆ จำนวน 00,005,500 บาท 
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 01,176,000 บาท 

 ค่าเช่าที่ดิน จำนวน 00,016,000 บาท 

 ค่าเช่าหรือบริการ จำนวน 01,000,000 บาท 

 ดอกเบี้ย จำนวน 00,160,000 บาท 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 00,065,000 บาท 

 ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 00,005,000 บาท 

 ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง จำนวน 00,010,000 บาท 

 รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ จำนวน 00,050,000 บาท 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หมวดภาษีจัดสรร  รวม 16,714,000 บาท 

 ภาษีรถยนต์ จำนวน 00,500,000 บาท 

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

 ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายได้ฯ จำนวน 01,100,000 บาท 

 ภาษีธุรกิจเฉพาะ จำนวน 00,050,000 บาท 

 ภาษีสรรพสามิต จำนวน 01,700,000 บาท 

 ค่าภาคหลวงแร่ จำนวน 00,030,000 บาท 

 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จำนวน 00,034,000 บาท 

 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จำนวน 00,300,000 บาท 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 หมวดเงินอุดหนุน  รวม 24,000,000 บาท 

  เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 24,000,000 บาท 
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รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลตำบลเมืองคง 
อำเภอคง    จังหวัดนครราชสีมา 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

      
6.2 โครงการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลตำบลเมืองคง 

92,000 92,000 0 0 % 0 

      
6.3 โครงการกองทุนสวัสดิการชุมชน
เทศบาลตำบลเมืองคง 

140,000 140,000 0 0 % 0 

      
6.4 จ่ายชำระค่าบำรุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 

34,475.64 34,515.51 0 0 % 0 

      6.5 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 7,938 9,818 0 0 % 0 
      ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 0 0 0 100 % 10,000 
      ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 0 0 10,000 -100 % 0 

      
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย 

0 0 0 100 % 30,400 

      
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย 

0 0 34,600 -100 % 0 

      
โครงการกองทุนสวัสดิการชุมชน
เทศบาลตำบลเมืองคง 

0 0 0 100 % 40,000 

      
โครงการกองทุนสวัสดิการชุมชน
เทศบาลตำบลเมืองคง 

0 0 140,000 -100 % 0 

      
โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตำบลเมืองคง 

0 0 92,000 -100 % 0 

      
โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตำบลเมืองคง 

0 0 0 100 % 92,000 



 
 

 

2
4

 

 
  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

    
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

420,000 630,000 0 0 % 0 

    เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.) 32,844 32,844 0 0 % 0 
    เงินช่วยพิเศษ             
      เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน 0 0 123,120 -99.19 % 1,000 
      เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ 0 0 0 100 % 1,000 
      เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 1,000 

รวมงบกลาง 4,847,873.64 5,111,020.9 6,215,120     5,889,600 
รวมงบกลาง 4,847,873.64 5,111,020.9 6,215,120     5,889,600 
รวมงบกลาง 4,847,873.64 5,111,020.9 6,215,120     5,889,600 

รวมแผนงานงบกลาง 4,847,873.64 5,111,020.9 6,215,120     5,889,600 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป             
งานบริหารทั่วไป             
  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)             

    
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

317,844 229,881 513,432 -0.01 % 513,360 

    ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก 54,837 36,516 84,000 0 % 84,000 
    ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 54,837 36,516 84,000 0 % 84,000 

    
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ท่ีปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

0 81,730 198,720 0 % 198,720 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

    
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/
สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

1,258,560 1,170,055 1,496,520 -0.41 % 1,490,400 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,686,078 1,554,698 2,376,672     2,370,480 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 1,434,080 2,180,464.23 2,336,700 -18.47 % 1,905,000 

    
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น 

2,130 4,440 84,000 -95.24 % 4,000 

    เงินประจำตำแหน่ง 60,000 100,419.35 186,000 -48.32 % 96,120 
    ค่าจ้างลูกจ้างประจำ 236,700 246,240 258,000 8.57 % 280,100 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 413,709 432,000 432,000 0 % 432,000 
    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 45,967 48,000 48,000 0 % 48,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 2,192,586 3,011,563.58 3,344,700     2,765,220 
รวมงบบุคลากร 3,878,664 4,566,261.58 5,721,372     5,135,700 

  งบดำเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 160,424 20,000 0 % 20,000 

    ค่าเบี้ยประชุม 0 0 2,000 0 % 2,000 
    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 3,000 0 % 3,000 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 
    ค่าเช่าบ้าน 48,000 143,500 112,000 -19.64 % 90,000 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             

      
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/
พนักงาน/ลูกจ้างประจำ 

0 0 51,700 -36.17 % 33,000 

รวมค่าตอบแทน 127,890 350,914 188,700     148,000 
  ค่าใช้สอย             
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ             
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 0 0 100 % 200,000 
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 165,659 256,800 100,000 -100 % 0 
    รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 373,415 83,500 190,000 36.84 % 260,000 

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            

      
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเทศบาล ใน
วันท่ี 24 เมษายน ของทุกปี 

8,000 0 0 0 % 0 

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

9,000 3,750 0 0 % 0 

      
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลเมืองคง 

0 59,290.5 0 0 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเทศบาล ในวันท่ี 
24 เมษายนของทุกปี 
  

0 0 5,500 -100 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

      
ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมประชาคมจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

0 0 50,000 -100 % 0 

      ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 0 0 8,000 -100 % 0 

      

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน และเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลเมือง
คง 

0 0 20,000 -100 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
กฎหมาย 

0 0 10,000 -100 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรี  และสมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลเมืองคง 

0 0 0 100 % 5,000 

      
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรี  และสมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลเมืองคง 

0 0 5,000 -100 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร 

0 0 0 100 % 30,000 

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร 

137,402 23,400 20,000 -100 % 0 

      ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 20,000 -100 % 0 
      ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 30,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

      
โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ใน
วันท่ี 18 มีนาคม ของทุกปี 

0 0 0 100 % 10,000 

      
โครงการจัดงานวันเทศบาล ในวันท่ี 24 
เมษายนของทุกปี 

0 0 0 100 % 10,000 

      
โครงการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดู
งานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และ
พนักงานเทศบาล 

0 0 0 100 % 50,000 

      

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน และเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างเทศบาล
ตำบลเมืองคง 

0 0 0 100 % 5,000 

      โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย 0 0 0 100 % 5,000 
    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 36,201.38 102,510 50,000 0 % 50,000 

รวมค่าใช้สอย 729,677.38 529,250.5 478,500     655,000 
  ค่าวัสดุ             
    วัสดุสำนักงาน 67,543.84 0 90,000 -44.44 % 50,000 
    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 10,000 0 % 10,000 
    วัสดุงานบ้านงานครัว 3,814 0 15,000 -33.33 % 10,000 
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 11,500 4,600 20,000 0 % 20,000 

    
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
  

228,578 160,283 250,000 0 % 250,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

    วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,000 0 31,000 -3.23 % 30,000 
รวมค่าวัสดุ 326,435.84 164,883 416,000     370,000 

  ค่าสาธารณูปโภค             
    ค่าไฟฟ้า 367,134.5 257,384.04 270,000 0 % 270,000 
    ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล 14,824.71 17,695.09 15,000 0 % 15,000 
    ค่าบริการโทรศัพท์ 2,610.4 1,273.47 5,000 0 % 5,000 
    ค่าบริการไปรษณีย์ 1,031 3,706 2,000 25 % 2,500 
    ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 31,197.99 28,445.36 30,000 0 % 30,000 

    
ค่าเช่าพื้นท่ีเว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมท่ี
เกี่ยวข้อง 

0 0 4,000 0 % 4,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 416,798.6 308,503.96 326,000     326,500 
รวมงบดำเนินงาน 1,600,801.82 1,353,551.46 1,409,200     1,499,500 

  งบลงทุน             
  ค่าครุภัณฑ ์             
    ครุภัณฑ์สำนักงาน             

      
ตู้บานเลื่อนกระจก 6 ฟุต จำนวน 3 
หลังๆ ละ 5,000 บาท 

15,000 0 0 0 % 0 

      
ตูบ้านเลื่อนทึบ 6 ฟุต จำนวน 3 หลัง ๆ
ละ 4,800 บาท 

14,400 0 0 0 % 0 

      
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด (มอก.) 
จำนวน 3 หลัง ๆ ละ 4,900 บาท 

14,700 0 0 0 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 
    ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ             

      

จัดซ้ือเครื่องขยายเสียงติดรถยนต์พร้อม
ลำโพงประชาสัมพันธ์ และอุปกรณ์ครบ
ชุด พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 
25,000 บาท 

0 25,000 0 0 % 0 

    ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่             

      
จัดซ้ือเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ 
XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens  

0 33,600 0 0 % 0 

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์             

      

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

0 7,400 0 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ ์ 44,100 66,000 0     0 
รวมงบลงทุน 44,100 66,000 0     0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

  งบเงินอุดหนุน             
  เงินอุดหนุน             
    เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             

      
อุดหนุนโครงการจัดต้ังสถานท่ีกลางศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอคง 

20,000 20,000 20,000 -100 % 0 

      
อุดหนุนโครงการจัดต้ังสถานท่ีกลางศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอคง 

0 0 0 100 % 25,000 

รวมเงินอุดหนุน 20,000 20,000 20,000     25,000 
รวมงบเงินอุดหนุน 20,000 20,000 20,000     25,000 

  งบรายจ่ายอื่น             
  รายจ่ายอื่น             
    รายจ่ายอื่น             
      1. ค่าจ้างท่ีปรึกษา 0 20,000 0 0 % 0 

รวมรายจ่ายอื่น 0 20,000 0     0 
รวมงบรายจ่ายอื่น 0 20,000 0     0 

รวมงานบริหารทั่วไป 5,543,565.82 6,025,813.04 7,150,572     6,660,200 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 
งานบริหารงานคลัง             
  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 955,500 1,009,020 1,044,640 24.25 % 1,298,000 
    เงินประจำตำแหน่ง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 135,000 216,000 216,000 0 % 216,000 
    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 15,000 24,000 24,000 0 % 24,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 1,147,500 1,291,020 1,326,640     1,580,000 
รวมงบบุคลากร 1,147,500 1,291,020 1,326,640     1,580,000 

  งบดำเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             
    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000 
    ค่าเช่าบ้าน 38,000 46,000 50,000 -28 % 36,000 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             

      
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/
พนักงาน/ลูกจ้างประจำ 

0 0 10,000 -50 % 5,000 

รวมค่าตอบแทน 38,000 46,000 65,000     46,000 
  ค่าใช้สอย             
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ             
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 0 0 100 % 20,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

      
ค่าใช้จ่ายเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ 
ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้าง
เหมาบริการ ฯลฯ 

0 0 20,000 -100 % 0 

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            

      
2.1 โครงการจัดทำและปรับปรุงแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 

0 203,946 0 0 % 0 

      2.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 12,900 5,168 0 0 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร 

0 0 20,000 -100 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร 

0 0 0 100 % 30,000 

      ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 40,000 
      ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 45,000 -100 % 0 

      
โครงการจัดทำและปรับปรุงระบบแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพย์ 

0 0 5,000 -100 % 0 

    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 0 1,200 10,000 0 % 10,000 
รวมค่าใช้สอย 12,900 210,314 100,000     100,000 

  ค่าวัสดุ             
    วัสดุสำนักงาน 10,096 219,527 55,000 -36.36 % 35,000 

 

 

 

 



 
 

 

3
4

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

    วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 97,590 90,000 -33.33 % 60,000 
รวมค่าวัสดุ 10,096 317,117 145,000     95,000 

  ค่าสาธารณูปโภค             
    ค่าไฟฟ้า 154,535.79 152,715.25 156,000 3.21 % 161,000 
    ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล 2,214.9 2,311.2 3,000 0 % 3,000 
    ค่าบริการไปรษณีย์ 1,554 2,173 15,000 -33.33 % 10,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 158,304.69 157,199.45 174,000     174,000 
รวมงบดำเนินงาน 219,300.69 730,630.45 484,000     415,000 

  งบลงทุน             
  ค่าครุภัณฑ ์             
    ครุภัณฑ์สำนักงาน             

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

0 14,900 0 0 % 0 

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

0 2,900 0 0 % 0 

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

0 2,900 0 0 % 0 

      จัดซ้ือเครื่องพิมพ์เช็ค 0 0 0 100 % 35,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

      
ตู้บานเลื่อนกระจก 6 ฟุต จำนวน 3 หลังๆ 
ละ 5,000 บาท 

15,000 0 0 0 % 0 

      
ตู้บานเลื่อนทึก 6 ฟุต จำนวน 3 หลังๆ ละ 
4,800 บาท 

14,400 0 0 0 % 0 

      
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด (มอก.) 
จำนวน 3 หลังๆ ละ 4,900 บาท 

14,700 0 0 0 % 0 

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์             

      

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 น้ิว) ราคาเครื่องละ 22,000 
บาท จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 44,000 บาท 

0 43,800 0 0 % 0 

      

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

0 19,800 0 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 44,100 84,300 0     35,000 
รวมงบลงทุน 44,100 84,300 0     35,000 

รวมงานบริหารงานคลัง 1,410,900.69 2,105,950.45 1,810,640     2,030,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน             
  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 60,000 -83.33 % 10,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 0 0 60,000     10,000 
รวมงบบุคลากร 0 0 60,000     10,000 

  งบดำเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             
    ค่าเช่าบ้าน 0 0 9,000 -100 % 0 

รวมค่าตอบแทน 0 0 9,000     0 
รวมงบดำเนินงาน 0 0 9,000     0 

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 69,000     10,000 
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 6,954,466.51 8,131,763.49 9,030,212     8,700,200 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน             
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน             
  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 318,900 338,340 352,080 8.24 % 381,100 
    ค่าจ้างลูกจ้างประจำ 266,880 277,920 288,960 -100 % 0 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 540,000 540,000 540,000 0 % 540,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 
    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 60,000 60,000 60,000 0 % 60,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 1,185,780 1,216,260 1,241,040     981,100 
รวมงบบุคลากร 1,185,780 1,216,260 1,241,040     981,100 

  งบดำเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             
    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 3,000 0 % 3,000 
    ค่าเช่าบ้าน 0 0 36,000 0 % 36,000 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             

      
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/
พนักงาน/ลูกจ้างประจำ 

0 0 33,800 -85.8 % 4,800 

รวมค่าตอบแทน 0 0 72,800     43,800 
รวมงบดำเนินงาน 0 0 72,800     43,800 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 1,185,780 1,216,260 1,313,840     1,024,900 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย             
  งบดำเนินงาน             
  ค่าใช้สอย             

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            

      
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

64,760 0 0 0 % 0 

      
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

0 0 50,000 -100 % 0 

      
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

0 0 0 100 % 50,000 

    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 148,520 266,000 100,000 0 % 100,000 
รวมค่าใช้สอย 213,280 266,000 150,000     150,000 

  ค่าวัสดุ             
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 89,200 49,800 50,000 0 % 50,000 
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 262,680 47,560 100,000 0 % 100,000 
    วัสดุการเกษตร 0 0 0 100 % 20,000 
    วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 0 50,000 -40 % 30,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

    วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 50,000 0 % 50,000 
    วัสดุจราจร 0 0 50,000 -100 % 0 
    วัสดุอื่น 62,500 99,300 0 0 % 0 

รวมค่าวัสดุ 414,380 196,660 300,000     250,000 
รวมงบดำเนินงาน 627,660 462,660 450,000     400,000 

  งบลงทุน             
  ค่าครุภัณฑ ์             
    ครุภัณฑ์การเกษตร             

      

จัดซ้ือเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์
ไฟฟ้า ขนาดท่อส่งน้ำไม่น้อยกว่า 3 น้ิว สูบ
น้ำได้ 1,130 ลิตรต่อนาที พร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 17,800 บาท 

0 53,100 0 0 % 0 

      

จัดซ้ือเลื่อยยนต์ เครื่องเบนซิน 2 จังหวะ 
ประสิทธิภาพเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 3 
แรงม้า ขนาดโซ่ 3/8 จำนวน 2 เครื่องๆละ 
25,000 บาท 

0 50,000 0 0 % 0 

      

จัดซ้ือเลื่อยยนต์ เครื่องเบนซิน 2 จังหวะ 
ประสิทธิภาพเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 5.3 
แรงม้า ขนาดโซ ่3/8 จำนวน 2 เครื่องๆละ 
55,000 บาท 

0 110,000 0 0 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

    ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง             

      
จัดซ้ือหัวฉีดด้ามปืน ชนิดอัลลอยค์มียางหุ้ม 
ปรับการไหลของน้ำได้ 4 ระดับ  

0 75,000 0 0 % 0 

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์             

      
โครงการจัดซ้ือพร้อมติดตั้งระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด cctv ในเขตเทศบาล
ตำบลเมืองคง 

0 0 490,000 -100 % 0 

      
จัดซ้ือพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด cctv ในเขตเทศบาลตำบลเมืองคง 

0 0 0 100 % 490,000 

    ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์             

      

ซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ ่ประเภทยานพาหนะ รถบรรทุก
ส่วนบุคคล ทะเบียน 89-5750นครราชสีมา 
ของเทศบาลตำบลเมืองคง 

350,000 0 0 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 350,000 288,100 490,000     490,000 
รวมงบลงทุน 350,000 288,100 490,000     490,000 

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 977,660 750,760 940,000     890,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

งานจราจร             
  งบดำเนินงาน             
  ค่าวัสดุ             
    วัสดุจราจร 0 0 0 100 % 50,000 

รวมค่าวัสดุ 0 0 0     50,000 
รวมงบดำเนินงาน 0 0 0     50,000 

รวมงานจราจร 0 0 0     50,000 
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,163,440 1,967,020 2,253,840     1,964,900 

แผนงานการศึกษา             
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา             
  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 3,081,120 3,267,000 3,399,880 50.07 % 5,102,039 

    
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

0 0 67,200 197.62 % 200,000 

    เงินประจำตำแหน่ง 0 0 54,000 -100 % 0 
    เงินวิทยฐานะ 112,000 343,000 416,200 37.82 % 573,600 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,215,120 1,220,400 1,225,680 0.47 % 1,231,440 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

    
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

0 0 67,200 197.62 % 200,000 

    เงินประจำตำแหน่ง 0 0 54,000 -100 % 0 
    เงินวิทยฐานะ 112,000 343,000 416,200 37.82 % 573,600 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,215,120 1,220,400 1,225,680 0.47 % 1,231,440 
    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 144,000 139,020 133,740 -4.29 % 128,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 4,552,240 4,969,420 5,296,700     7,235,079 
รวมงบบุคลากร 4,552,240 4,969,420 5,296,700     7,235,079 

  งบดำเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 0 3,000 100 % 6,000 

    ค่าเช่าบ้าน 0 0 36,000 283.33 % 138,000 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             

      
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/
พนักงาน/ลูกจ้างประจำ 

0 0 40,000 259.5 % 143,800 

รวมค่าตอบแทน 16,560 17,440 79,000     287,800 
  ค่าใช้สอย             
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ             
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 788,000 708,587.88 0 0 % 0 
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 0 0 100 % 908,126 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

      

สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึง
บริการ ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมา
แรงงาน  จ้างเหมาสูบสิ่งปฏิกูล  จ้างเหมา
ดำเนินการอื่น ๆ  ของกองการศึกษา ค่ารับ
วารสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ   

0 0 1,091,000 -100 % 0 

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            

      
1. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
นักเรียน 

0 0 50,000 -100 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
นักเรียน 

0 0 0 100 % 50,000 

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร 

0 0 30,000 -100 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร 

0 0 0 100 % 30,000 

      ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 40,000 -100 % 0 
      ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 40,000 
      รายจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ 4,500 24,966 0 0 % 0 
    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 22,780 232,818.6 58,000 -13.79 % 50,000 

รวมค่าใช้สอย 815,280 966,372.48 1,269,000     1,078,126 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

  ค่าวัสดุ             
    วัสดุสำนักงาน 6,250 0 0 0 % 0 
    วัสดุงานบ้านงานครัว 9,954 8,914 10,000 0 % 10,000 

รวมค่าวัสดุ 16,204 8,914 10,000     10,000 
  ค่าสาธารณูปโภค             
    ค่าบริการไปรษณีย์ 0 0 2,000 -100 % 0 

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 2,000     0 
รวมงบดำเนินงาน 848,044 992,726.48 1,360,000     1,375,926 

  งบลงทุน             
  ค่าครุภัณฑ ์             
    ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่             
      จัดซ้ือโทรทัศน์ แอล อี ด ี (LED TV) 0 0 0 100 % 45,000 
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์             
      เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 0 0 22,000 -100 % 0 
      เครื่องพิมพ์    จำนวน  1  เครื่อง 0 0 8,900 -100 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 30,900     45,000 
รวมงบลงทุน 0 0 30,900     45,000 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 5,400,284 5,962,146.48 6,687,600     8,656,005 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา             
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 
  งบดำเนินงาน             
  ค่าใช้สอย             

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            

      
1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา   

0 0 4,778,780 -100 % 0 

      
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

0 0 0 100 % 4,935,495 

      
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาของท้องถิ่น ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับ
เด็กนักเรียนยากจน 

55,000 16,500 0 0 % 0 

      
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาท้องถิ่น 

112,000 707,800 0 0 % 0 

      
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายจัด
การศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐานโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง 

1,212,892 1,196,606 0 0 % 0 

      
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาจัดการเรียนการสอนเด็กเล็ก สำหรับ
เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล้กเทศบาลตำบลเมืองคง 

105,310 118,777 0 0 % 0 

      
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง 
  

1,627,900 2,036,000 0 0 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

      
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเมืองคง 

245,000 229,360 0 0 % 0 

      

อบรมสัมมนา"การจัดระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561" 

33,000 0 0 0 % 0 

      

อบรมสัมมนา"การจัดระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาปฐมวัยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561" 

11,000 0 0 0 % 0 

รวมค่าใช้สอย 3,402,102 4,305,043 4,778,780     4,935,495 
  ค่าวัสดุ             
    วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 1,266,800 9.73 % 1,390,000 
    ค่าอาหารเสริม (นม) 1,198,571.4 1,126,392.8 0 0 % 0 

รวมค่าวัสดุ 1,198,571.4 1,126,392.8 1,266,800     1,390,000 
  ค่าสาธารณูปโภค             
    ค่าไฟฟ้า 0 109,299.31 200,000 -75 % 50,000 
    ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล 0 94,735.36 140,000 -78.57 % 30,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 204,034.67 340,000     80,000 
รวมงบดำเนินงาน 4,600,673.4 5,635,470.47 6,385,580     6,405,495 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 
  งบลงทุน             
  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง             
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ             
      ก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ (สมทบ) 0 0 500,000 -100 % 0 
    ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             

      
ค่าใช้จ่าโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ 

0 0 150,000 -100 % 0 

      
ค่าใช้จ่าโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ 

0 0 0 100 % 150,000 

      
โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตำบลเมืองคง 

0 273,000 0 0 % 0 

รวมค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 273,000 650,000     150,000 
รวมงบลงทุน 0 273,000 650,000     150,000 

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 4,600,673.4 5,908,470.47 7,035,580     6,555,495 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ             
  งบดำเนินงาน             
  ค่าใช้สอย             

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            

      
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
ประจำปี 2563 

66,290 0 0 0 % 0 

      
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี  
2565 

0 0 50,000 -100 % 0 

      
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี  
2566 

0 0 0 100 % 50,000 

รวมค่าใช้สอย 66,290 0 50,000     50,000 
รวมงบดำเนินงาน 66,290 0 50,000     50,000 

  งบเงินอุดหนุน             
  เงินอุดหนุน             
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ             

      
เงินอุดหนุนโครงการงานพิธีบวงสรวงท่าน
ท้าวสุรนารี 

0 0 0 100 % 20,000 

      เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 0 0 0 100 % 617,400 

      
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 
โรงเรียนวันครู 2502 

630,000 580,000 0 0 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

      
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 
สำหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนวัน
ครู 2502  

0 0 617,400 -100 % 0 

รวมเงินอุดหนุน 630,000 580,000 617,400     637,400 
รวมงบเงินอุดหนุน 630,000 580,000 617,400     637,400 

รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ 696,290 580,000 667,400     687,400 
รวมแผนงานการศึกษา 10,697,247.4 12,450,616.95 14,390,580     15,898,900 

แผนงานสาธารณสุข             
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข             
  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 135,800 47.28 % 200,000 
    เงินประจำตำแหน่ง 0 0 0 100 % 10,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 0 0 135,800     210,000 
รวมงบบุคลากร 0 0 135,800     210,000 

  งบดำเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 0 36,000 0 % 36,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 
    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 -100 % 0 
    ค่าเช่าบ้าน 0 0 36,000 -100 % 0 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             

      
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/
พนักงาน/ลูกจ้างประจำ 

0 0 20,000 -100 % 0 

รวมค่าตอบแทน 0 0 102,000     36,000 
  ค่าใช้สอย             

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร 

0 0 5,000 -100 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร 

0 0 0 100 % 10,000 

      ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000 
      ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 10,000 -100 % 0 

รวมค่าใช้สอย 0 0 15,000     20,000 
  ค่าวัสดุ             
    วัสดุสำนักงาน 14,920 0 0 0 % 0 
    วัสดุคอมพิวเตอร์ 11,160 0 0 0 % 0 

รวมค่าวัสดุ 26,080 0 0     0 
รวมงบดำเนินงาน 26,080 0 117,000     56,000 

 

 



 
 

 

5
1

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

  งบลงทุน             
  ค่าครุภัณฑ ์             
    ครุภัณฑ์สำนักงาน             

      
เก้าอี้ทำงานพนักพิงระดับกลาง จำนวน 1 
ตัว (ราคาท้องตลาด) 

0 0 3,000 -100 % 0 

      
โต๊ะทำงาน ชนิดเหล็ก 5 ฟุต (มอก.) จำนวน 
1 ตัว (ราคาท้องตลาด) 

0 0 15,000 -100 % 0 

    ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว             
      จัดซ้ือตู้เย็น 0 0 0 100 % 6,400 
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์             

      
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี 1 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 
น้ิว) จำนวน 1 เครื่อง  

0 0 22,000 -100 % 0 

      
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับสำนักงาน 
จำนวน 1 เครื่อง  

0 0 16,000 -100 % 0 

      
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด 
Network แบบท่ี 1 (18 หน้า / นาที) 
จำนวน 1 เครื่อง 

0 0 10,000 -100 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 66,000     6,400 
รวมงบลงทุน 0 0 66,000     6,400 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 26,080 0 318,800     272,400 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น             
  งบดำเนินงาน             
  ค่าใช้สอย             
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ             
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 1,630,670 1,553,300 1,523,500 -100 % 0 
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 0 0 100 % 615,400 

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            

      
2.1 ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเยาวชนไทย
ห่างไกลยาเสพติด 

0 0 25,000 -100 % 0 

      
2.2 ค่าใช้จ่ายในโครงการสำรวจข้อมูล
จำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์           

0 0 1,308 -100 % 0 

      
2.3 ค่าใช้จ่ายในโครงการขับเคลื่อนโครงการ
สัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย    

0 0 13,080 -100 % 0 

      
2.4 ค่าใช้จ่ายในโครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

0 0 100,000 -100 % 0 

      
2.5 ค่าใช้จ่ายในโครงการออกกำลังกายเพื่อ
สุขภาพ 

0 0 36,000 -100 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายในโครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย 

0 0 0 100 % 13,100 

      
ค่าใช้จ่ายในโครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

0 0 0 100 % 100,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

      
ค่าใช้จ่ายในโครงการสำรวจข้อมูลจำนวน
สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ 

0 0 0 100 % 1,400 

      
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเยาวชนไทย
ห่างไกลยาเสพติด 

0 0 0 100 % 25,000 

      
ค่าใช้จ่ายในโครงการออกกำลังกายเพื่อ
สุขภาพ 

0 0 0 100 % 36,000 

    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 111,460 477,745.6 150,000 -53.33 % 70,000 
รวมค่าใช้สอย 1,742,130 2,031,045.6 1,848,888     860,900 

  ค่าวัสดุ             
    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 10,000 -50 % 5,000 
    วัสดุงานบ้านงานครัว 132,626 177,678 200,000 -60 % 80,000 
    วัสดุก่อสร้าง 0 0 10,000 -100 % 0 
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 28,400 17,000 100,000 -50 % 50,000 
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 147,280 147,386 250,000 0 % 250,000 
    วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 277,000 127,145 380,000 -73.68 % 100,000 
    วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 10,000 -50 % 5,000 
    วัสดุเครื่องแต่งกาย 110,480 25,400 30,000 -33.33 % 20,000 

รวมค่าวัสดุ 695,786 494,609 990,000     510,000 
  ค่าสาธารณูปโภค             
    ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล 16,102.77 26,752.19 50,000 -20 % 40,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 16,102.77 26,752.19 50,000     40,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

รวมงบดำเนินงาน 2,454,018.77 2,552,406.79 2,888,888     1,410,900 
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 2,454,018.77 2,552,406.79 2,888,888     1,410,900 

รวมแผนงานสาธารณสุข 2,480,098.77 2,552,406.79 3,207,688     1,683,300 
แผนงานสังคมสงเคราะห์             
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์             
  งบดำเนินงาน             
  ค่าใช้สอย             

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

      
 
  

    

      

โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็ก  สตรีและบุคคลในครอบครัว 
และจัดต้ังศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับ
ท้องถิ่น 

0 0 10,000 -100 % 0 

      
โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้
องค์ราชันราชินี 

0 0 0 100 % 50,000 

      
โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้
องค์ราชันราชินี 

0 0 50,000 -100 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

      
โครงการอบรมศึกษาดูงานของเยาวชนและ
จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ 

0 0 10,000 -100 % 0 

รวมค่าใช้สอย 0 0 70,000     50,000 
รวมงบดำเนินงาน 0 0 70,000     50,000 

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 70,000     50,000 
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 70,000     50,000 

แผนงานเคหะและชุมชน             
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน             
  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 406,020 425,940 782,340 27.82 % 1,000,000 
    เงินประจำตำแหน่ง 18,000 18,000 40,000 50 % 60,000 
    ค่าจ้างลูกจ้างประจำ 232,920 242,400 252,120 11.06 % 280,000 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,682,709 1,637,127 1,728,000 0 % 1,728,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 186,967 181,901 192,000 0 % 192,000 
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 2,526,616 2,505,368 2,994,460     3,260,000 

รวมงบบุคลากร 2,526,616 2,505,368 2,994,460     3,260,000 
  งบดำเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 0 30,000 0 % 30,000 

    ค่าเช่าบ้าน 0 0 18,000 100 % 36,000 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             

      
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/
พนักงาน/ลูกจ้างประจำ 

0 0 5,000 100 % 10,000 

รวมค่าตอบแทน 0 0 53,000     76,000 
  ค่าใช้สอย             
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ             
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 0 0 100 % 140,000 
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 59,256.98 63,100.32 215,000 -100 % 0 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

5
7

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร 

5,100 0 0 0 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

0 0 5,000 -100 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

0 0 0 100 % 10,000 

      ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 30,000 
      ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 5,000 -100 % 0 
    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 99,146.38 78,915 100,000 0 % 100,000 

รวมค่าใช้สอย 163,503.36 142,015.32 325,000     280,000 
  ค่าวัสดุ             
    วัสดุสำนักงาน 14,330 0 15,000 0 % 15,000 
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 4,040 5,000 500 % 30,000 
    วัสดุคอมพิวเตอร์ 7,180 0 10,000 50 % 15,000 

รวมค่าวัสดุ 21,510 4,040 30,000     60,000 
  ค่าสาธารณูปโภค             
    ค่าบริการไปรษณีย์ 0 0 0 100 % 1,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0     1,000 
รวมงบดำเนินงาน 185,013.36 146,055.32 408,000     417,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 
  งบลงทุน             
  ค่าครุภัณฑ ์             
    ครุภัณฑ์สำนักงาน             

      
ตู้บานเลื่อนกระจก 6 ฟุต จำนวน 3 หลังๆ 
ละ 5,000 บาท 

15,000 0 0 0 % 0 

      
ตู้บานเลื่อนทึบ 6 ฟุต จำนวน 3 หลังๆ ละ 
4,800 บาท 

14,400 0 0 0 % 0 

      
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด (มอก.) 
จำนวน 3 หลังๆ ละ 4,900 บาท 

14,700 0 0 0 % 0 

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์             

      
จัดซ้ือเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) 

0 0 0 100 % 6,300 

รวมค่าครุภัณฑ์ 44,100 0 0     6,300 
  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง             

    
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีจ่ายให้แก่เอกชน นิติ
บุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซ่ึง
สิ่งก่อสร้าง 

            

      

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีจ่ายให้แก่
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซ่ึงสิ่งก่อสร้าง โครงการของเทศบาล
ตำบลเมืองคง 

0 24,420 0 0 % 0 

รวมค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 24,420 0     0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

รวมงบลงทุน 44,100 24,420 0     6,300 
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,755,729.36 2,675,843.32 3,402,460     3,683,300 

งานไฟฟ้าและประปา             
  งบดำเนินงาน             
  ค่าวัสดุ             
    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 149,256 96,883 0 0 % 0 
    วัสดุก่อสร้าง 604,566.05 299,171.5 0 0 % 0 

รวมค่าวัสดุ 753,822.05 396,054.5 0     0 
รวมงบดำเนินงาน 753,822.05 396,054.5 0     0 

  งบลงทุน             
  ค่าครุภัณฑ ์             
    ครุภัณฑ์ก่อสร้าง             

      
จัดซ้ือเครื่องเชื่อมไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่องๆ
ละ 7,000 บาท 

0 6,990 0 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 6,990 0     0 
รวมงบลงทุน 0 6,990 0     0 

รวมงานไฟฟ้าและประปา 753,822.05 403,044.5 0     0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

งานสวนสาธารณะ             
  งบดำเนินงาน             
  ค่าวัสดุ             
    วัสดุการเกษตร 41,080 48,880 50,000 0 % 50,000 

รวมค่าวัสดุ 41,080 48,880 50,000     50,000 
รวมงบดำเนินงาน 41,080 48,880 50,000     50,000 

  งบลงทุน             
  ค่าครุภัณฑ ์             
    ครุภัณฑ์กีฬา             
      จัดซ้ือเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง 0 0 0 100 % 500,000 
    ครุภัณฑ์อื่น             
      โครงการจัดซ้ือกังหันตีน้ำโซล่าเซลล์ 0 0 510,000 -100 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 510,000     500,000 
รวมงบลงทุน 0 0 510,000     500,000 

รวมงานสวนสาธารณะ 41,080 48,880 560,000     550,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล             
  งบดำเนินงาน             
  ค่าใช้สอย             

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            

      
ค่าใช้จ่ายในโครงการกำจัดผักตบชวาลำ
ห้วยกุดรัง 

0 0 0 100 % 25,000 

      
ค่าใช้จ่ายในโครงการคัดแยกขยะในชุมชน
เพื่อสิ่งแวดล้อม 

0 0 0 100 % 20,000 

รวมค่าใช้สอย 0 0 0     45,000 
รวมงบดำเนินงาน 0 0 0     45,000 

  งบลงทุน             
  ค่าครุภัณฑ ์             
    ครุภัณฑ์อื่น             

      
เครื่องกั้นหยอดเหรียญเข้าห้องน้ำ แบบ
เหล็ก พร้อมตั้ง จำนวน 1 ชุด 

0 0 69,000 -100 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 69,000     0 
รวมงบลงทุน 0 0 69,000     0 

รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0 0 69,000     45,000 
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 3,550,631.41 3,127,767.82 4,031,460     4,278,300 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน             
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน             
  งบดำเนินงาน             
  ค่าใช้สอย             

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            

      
โครงการจัดประชุมประชาคมเพ่ือจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

0 0 0 100 % 30,000 

รวมค่าใช้สอย 0 0 0     30,000 
รวมงบดำเนินงาน 0 0 0     30,000 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 0     30,000 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน             
  งบดำเนินงาน             
  ค่าใช้สอย             

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            

      
1.1 ค่าใช้จ่ายในโครงการกำจัดผักตบชวาลำ
ห้วยกุดรัง 

0 0 50,000 -100 % 0 

      
1.1 ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเยาวชนไทย
ห่างไกลยาเสพติด 

20,000 6,250 0 0 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

      
1.2 ค่าใช้จ่ายในโครงการกำจัดผักตบชวาลำ
ห้วยกุดรัง 

13,900 12,300 0 0 % 0 

      
1.2 ค่าใช้จ่ายในโครงการคัดแยกขยะใน
ชุมชนเพื่อสิ่งแวดล้อม 

0 0 25,000 -100 % 0 

      
1.3 ค่าใช้จ่ายในโครงการคัดแยกขยะใน
ชุมชนเพื่อสิ่งแวดล้อม 

8,750 0 0 0 % 0 

      

1.5 ค่าใช้จ่ายในโครงการขับเคลื่อนโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศาสตรจารย์ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี 

14,580 0 0 0 % 0 

      

1.5 ค่าใช้จ่ายในโครงการขับเคลื่อนโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศาสตรจารย์ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี 

0 13,080 0 0 % 0 

      
1.7 ค่าใช้จ่ายในโครงการออกกำลังกายเพื่อ
สุขภาพ 

0 2,600 0 0 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน 
อสม.เทศบาลตำบลเมืองคง 

0 0 0 100 % 100,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

      
โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็ก  สตรีและบุคคลในครอบครัว 

0 0 0 100 % 5,000 

      
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

0 0 0 100 % 5,000 

      โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 0 0 0 100 % 5,000 

      
โครงการอบรมศึกษาดูงานของเยาวชนและ
จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ 

0 0 0 100 % 50,000 

รวมค่าใช้สอย 57,230 34,230 75,000     165,000 
รวมงบดำเนินงาน 57,230 34,230 75,000     165,000 

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 57,230 34,230 75,000     165,000 
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 57,230 34,230 75,000     195,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ             
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

            

  งบดำเนินงาน             
  ค่าใช้สอย             

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            

      โครงการจัดงานท้าวสุรนารี  ประจำปี 2565 0 0 10,000 -100 % 0 
      โครงการจัดงานท้าวสุรนารี  ประจำปี 2566 0 0 0 100 % 5,000 

รวมค่าใช้สอย 0 0 10,000     5,000 
รวมงบดำเนินงาน 0 0 10,000     5,000 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

0 0 10,000     5,000 

งานกีฬาและนันทนาการ             
  งบดำเนินงาน             
  ค่าใช้สอย             

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            

      
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชน ประจำปี  2562 

174,214 0 0 0 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

      
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชน ประจำปี 2563 

0 175,220 0 0 % 0 

      โครงแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ 0 0 0 100 % 50,000 
      โครงแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอคง 0 0 0 100 % 50,000 
      โครงแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอคง 0 0 50,000 -100 % 0 

      
โครงแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน 
ประจำปี 2564  

0 0 50,000 -100 % 0 

      
โครงแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน 
ประจำปี 2565 

0 0 0 100 % 200,000 

รวมค่าใช้สอย 174,214 175,220 100,000     300,000 
  ค่าวัสดุ             
    วัสดุกีฬา 0 0 0 100 % 25,000 

รวมค่าวัสดุ 0 0 0     25,000 
รวมงบดำเนินงาน 174,214 175,220 100,000     325,000 

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 174,214 175,220 100,000     325,000 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น             
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

  งบดำเนินงาน             
  ค่าใช้สอย             

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            

      
1. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง  
ประจำปี 2564 

0 0 50,000 -100 % 0 

      
1. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 
ประจำปี 2565 

0 0 0 100 % 50,000 

      
2. โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 
2565 

0 0 20,000 -100 % 0 

      
2. โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 
2566 

0 0 0 100 % 20,000 

      
3. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 
ประจำปี 2565 

0 0 50,000 -100 % 0 

      
3. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 
ประจำปี 2566 

0 0 0 100 % 50,000 

      
4. โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา  
ประจำปี 2565 

0 0 30,000 -100 % 0 

      
4. โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 
ประจำปี 2566 

0 0 0 100 % 30,000 

      5. โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา 0 0 0 100 % 20,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

      
5. โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา  
ประจำปี 2565 

0 0 16,100 -100 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง ประจำปี 2562 

49,000 0 0 0 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง ประจำปี 2563 

0 24,810 0 0 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 
ประจำปี 2564 

0 15,000 0 0 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียน
พรรษา ประจำปี 2563 

19,750 0 0 0 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียน
พรรษา ประจำปี 2564 

0 22,520 0 0 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ 
ประจำปี 2563 

16,230 0 0 0 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันสำคัญทาง
ศาสนา ประจำปี 2563 

5,600 0 0 0 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันสำคัญทาง
ศาสนา ประจำปี 2564 

0 2,100 0 0 % 0 

รวมค่าใช้สอย 90,580 64,430 166,100     170,000 
รวมงบดำเนินงาน 90,580 64,430 166,100     170,000 

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 90,580 64,430 166,100     170,000 
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 264,794 239,650 276,100     500,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา             
งานก่อสร้าง             
  งบดำเนินงาน             
  ค่าวัสดุ             
    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 200,000 0 % 200,000 
    วัสดุก่อสร้าง 0 0 450,000 11.11 % 500,000 

รวมค่าวัสดุ 0 0 650,000     700,000 
รวมงบดำเนินงาน 0 0 650,000     700,000 

  งบลงทุน             
  ค่าครุภัณฑ ์             
    ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ             

      
โครงการจัดซ้ือพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง
โซล่าเซลล ์ 

0 0 500,000 -100 % 0 

    ครุภัณฑ์โรงงาน             
      จัดซ้ือเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 5 น้ิว 0 0 0 100 % 5,300 
      จัดซ้ือเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 6 น้ิว 0 0 0 100 % 5,800 
      จัดซ้ือเครื่องตัดไฟเบอร์ 0 0 0 100 % 8,700 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

    ครุภัณฑ์สำรวจ             
      จัดซ้ือล้อวัดระยะทาง 0 0 0 100 % 15,000 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 500,000     34,800 
  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง             
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ             
      การติดตั้งราวกันตกรอบสระลอยกระทง 0 0 248,000 -100 % 0 
      การติดตั้งราวกันตกรอบสระอนามัย 0 0 135,000 -100 % 0 
      ติดตั้งราวกันตกอุโมงค์ทางลอดรถไฟ 0 0 50,000 -100 % 0 
      ทาสีอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลเมืองคง 0 0 87,000 -100 % 0 
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค             

      
โครงการขยายถนน คสล. บริเวณถนนคง
คนครพิทักษ์ ช่วงหน้าร้านเฮงกี่ 

0 0 0 100 % 150,000 

      

โครงการขยายถนน คสล. หน้าโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง โดยการเท
ถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. 
และบ่อพัก คสล. 

0 0 0 100 % 1,000,000 

      
โครงการวางท่อระบายน้ำ  คสล. หลัง
บ้านพักตำรวจ สภ.คง 

0 0 255,000 -100 % 0 

      
โครงการวางท่อระบายน้ำ  คสล.พร้อมเท
ถนน คสล. ถนนเทศบาล 3 ซอย 1 

0 0 358,000 -100 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

      
โครงการวางท่อระบายน้ำ  คสล.สายถนน
หนองสรวง-โนนตะโก 
ฝั่งเกาะลอย 

0 0 542,000 -100 % 0 

      
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนหน้า
บ้านนายวันชัย ราชการกลาง ถึงหน้าบ้าน 
นายไพวรรณ เข็มแก้ว 

0 0 0 100 % 445,000 

      
วางท่อระบายน้ำ คสล.สายถนนสระลอย
กระทง ไปทางวัดตะคร้อ ช่วงหน้าวัดตะคร้อ  

0 0 615,000 -100 % 0 

    ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             

      
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาหลัง
สถานีรถไฟเมืองคง 

0 0 0 100 % 500,000 

รวมค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 2,290,000     2,095,000 
รวมงบลงทุน 0 0 2,790,000     2,129,800 

รวมงานก่อสร้าง 0 0 3,440,000     2,829,800 
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 3,440,000     2,829,800 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

แผนงานการเกษตร             
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ             
  งบดำเนินงาน             
  ค่าใช้สอย             

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            

      
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) 

0 0 0 100 % 10,000 

      
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) 

0 0 10,000 -100 % 0 

รวมค่าใช้สอย 0 0 10,000     10,000 
รวมงบดำเนินงาน 0 0 10,000     10,000 

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 0 10,000     10,000 
รวมแผนงานการเกษตร 0 0 10,000     10,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

แผนงานการพาณิชย์             
งานตลาดสด             
  งบลงทุน             
  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง             
    ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             

      
โครงการปรับปรุงโครงสร้างตลาดสด
เทศบาลตำบลเมืองคง 

0 0 0 100 % 1,000,000 

รวมค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0     1,000,000 
รวมงบลงทุน 0 0 0     1,000,000 

รวมงานตลาดสด 0 0 0     1,000,000 
รวมแผนงานการพาณิชย์ 0 0 0     1,000,000 

รวมทุกแผนงาน 31,015,781.73 33,614,475.95 43,000,000     43,000,000 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566 

เทศบาลตำบลเมืองคง  อ.คง  จ.นครราชสีมา 
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน 

รายจ่ายงบกลาง 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

แผนงานงบกลาง 
      -   งานงบกลาง 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลตำบลเมืองคง 
อำเภอคง   จังหวัดนครราชสีมา 

 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 5,889,600 บาท แยกเป็น  

แผนงานงบกลาง 

 งบกลาง รวม 05,889,600 บาท 
  งบกลาง รวม 05,889,600 บาท 
  งบกลาง รวม 05,889,600 บาท 

 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 00,235,000 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ในอัตราร้อยละ 5 ของ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่เทศบาลจ่ายให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  
และพนักงานจ้างทั่วไปในโครงการกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย  
ทุพพลภาพ  ตาย และคลอดบุตรในโครงการกรณีสงเคราะห์บุตรและ
ชราภาพ และโครงการกรณีว่างงาน  

 ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพ่ิมเติม 

 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จำนวน 00,009,000 บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนในอัตราร้อยละ 0.2 ของ

ค่าจ้างโดยประมาณท้ังปีที่เทศบาลจ่ายให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ 
และพนักงานจ้างทั่วไป เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างที่ประสบ
อันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหาย อันเนื่องมาจากการทำงานให้แก่
นายจ้าง 

 ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 03,271,200 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตชุมชนเทศบาลตำบลเมืองคง
ตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู ้ส ูงอายุ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยชีพผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  และ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2565   
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 76 ลำดับที่ 1) 
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 เบี้ยยังชีพความพิการ จำนวน 00,787,600 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการในเขตชุมชนเทศบาลตำบลเมืองคง
ตามโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้
พิการ  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม  และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที ่ มท 0808.2/ว4657 ลงวันที ่ 30 มิถุนายน 2565 (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 76 ลำดับที่ 2) 

 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 00,060,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขตชุมชนเทศบาลตำบลเมือง
คง จำนวน 10 คน ๆ ละ 500 บาท/เดือน/ปี เป็นเงิน 60 ,000 บาท 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือ
การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2548 และตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 77 ลำดับที่ 
3) 

 เงินสำรองจ่าย จำนวน 00,200,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณีการ
ป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิด สาธารณภยั 
หรือกรณีฉุกเฉินเพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็น
ส่วนรวมได้ เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง  ภัย
หนาว อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน การป้องกันและแก้ไขปัญหา
สถานการณ์ฝุ ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 การป้องกันและระงับ
โรคติดต่อ เช่น การป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด-19)  การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก  การป้องกันและ
ระงับโรคลัมปีสกิน หรือภัยพิบัติอื ่น ฯลฯ  ในกรณีที่จำเป็นและไม่
สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้  การช่วยเหลือประชาชนกรณีเยียวยา
หรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย รวมถึงด้านการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต หรือการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านเกษตรกรผู้มี
รายได้น้อยให้แก่ประชาชนหรือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับความ
เดือดร้อนหรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพ เพื่อให้
สามารถเข้าถึงปัจจัยพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตได้   
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที ่สุด ที ่ มท 0808.2/ว4657   
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
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 รายจ่ายตามข้อผูกพัน 

 ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จำนวน 00,010,000 บาท 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกัลการจราจรที่ประชาชน
ได้ร ับประโยชน์โดยตรง เช ่น  ค่าจ ัดซื ้อว ัสดุอุปกรณ์เกี ่ยวกับ
การจราจร  ค่าจ้างทาสี  ตีเส้นช่องทางจราจร สัญญาณไฟจราจร 
ป้ายจราจร กรนะจกโค้ง กรวยจราจร กระบองไฟจราจร ฯลฯ และ 
อ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง  
(หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที ่ 30 
มิถุนายน 2565) 

 ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จำนวน 00,030,400 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตาม
ข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2556 
หมวดที่ 3 ข้อ 16 กำหนดให้สมาชิกสามัญต้องชำระค่าบำรุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยเป็นรายปี  และตามหนังสือสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ที่ ส.ท.ท. 1075/2558  
ลงวันที ่ 17 ธันวาคม 2558 การคำนวณ “นำรายรับจริงปีที ่ล่วง
มาแล้ว (2 ปีย้อนหลัง) ยกเว้นเงินอุดหนุนทุกประเภท  และนำรายรับ
จริงคูณ 0.00167 และในส่วนจุดทศนิยมมากกว่า 2 ตำแหน่ง ให้ตัด
เหลือ 2 ตำแหน่ง โดยไม่ต้องปัดเศษ” 
   รายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้ว (2 ปีย้อนหลัง)  x  0.00167   
                                    = 18,199,642.53 x  0.00167 
                                    =  30,393.40  บาท 
                                       (ตั้งจ่ายไว้ 30,400  บาท) 

 โครงการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลเมืองคง จำนวน 00,040,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเพื่อส่งเสริมสนับสนุนตามโครงการกองทุน
สวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลเมืองคง วันละ 1 บาท ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม  
2553 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว4295 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560   
 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 77 ลำดับที่ 4) 

 โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเมืองคง จำนวน 00,092,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในเทศบาลตำบล
เมืองคง  เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของ
ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเม ืองคง ตามหนังส ือจ ังหวัด
นครราชสีมา ที่ นม 0037.4/60 ลงวันที่  13  มกราคม  2553  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 88 ลำดับที่ 1) 
 



77 
 

 

 เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.) จำนวน 00,032,900 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ  
(ช.ค.บ.) ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยฯ พ.ศ. 2522 รายละ
ไม่เกิน 200 บาท ช.ค.บ. เพิ่มร้อยละ 39 ช.ค.บ. เพิ่มตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยฯ   
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2534 ช.ค.บ. เพิ่มตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ   
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2535 ช.ค.บ. เพิ่มตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ         
(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2538 ช.ค.บ. เพิ่มตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ   
(ฉบับที่ 11) พ.ศ.2549 ช.ค.บ. เพิ่มตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ   
(ฉบับที่ 12) พ.ศ.2551 ช.ค.บ. เพิ่มตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ  
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2554 และเพ่ิมเติมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที1่6) พ.ศ.2558 เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น  
(ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2562 

 เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ จำนวน 0,0548,500 บาท 
สำหรับจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ รายนายประนอม มะโน
ใหม่ ตำแหน่ง คนสวน จ่ายตามพระราชบัญญัติบำเหน็จลูกจ้างของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด      
ที่ มท 0808.2/ว4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 

 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จำนวน 0,570,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(เทศบาล) ในอัตราร้อยละ 3 ของรายได้ในงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี (และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม กรณีจ่ายจากรายได้ของ
เทศบาล) โดยไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และ
เงินอุดหนุน (ทั่วไปและเฉพาะกิจ) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย   
ที่  มท 0313.4/ว1187 ลงว ันที่  24 พฤษภาคม 2542 และตาม
กฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 
สมทบเข้าเป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2563 
คำนวณ 3% x (ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ  2565 -   
เงินอุดหนุนทั่วไป) 
  3% x (43,000,000 – 24,000,000) 
  3% x 19,000,000  =     570,000 บาท 
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 เงินช่วยพิเศษ 

 เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน จำนวน 0,001,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงานเทศบาล         

 เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง จำนวน 0,001,000 บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้างเทศบาล 

 เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ จำนวน 0,001,000 บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566 

เทศบาลตำบลเมืองคง  อ.คง  จ.นครราชสีมา 
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน 

สำนักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

แผนงานบริหารทั่วไป 
     -  งานบริหารทั่วไป 
     -  งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลตำบลเมืองคง 
อำเภอคง   จังหวัดนครราชสีมา 

 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 6,660,200 บาท แยกเป็น  

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 งานบริหารทั่วไป  รวม 06,660,200 บาท 

 งบบุคลากร รวม 05,135,700 บาท 

 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 02,370,480 บาท 

 เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 00,513,360 บาท 
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรีและรอง
นายกเทศมนตรี  ดังนี้ 

  - เงินเดือนนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 27,600 บาท   
  - เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตรา  

อัตราเดือนละ 15,180  บาท  
 โดยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเง ินเดือน  เงิน
ค ่าตอบแทน  และประโยชน ์ตอบแทนอย ่างอ ื ่น  ของนายกทศ
มนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี  และการจ ่ายค ่ าเบ ี ้ยประช ุมกรรมการสภา
เทศบาล  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2557  

 ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก จำนวน 00,084,000 บาท 
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของผู ้บริหารใน
ตำแหน่ง ดังนี้ 
 - นายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 4,000 บาท 
  - รอ งน ายก เทศมนตรี  จ ำนวน  2  อ ั ต ร า  อ ั ต ร า เ ด ื อน
ละ 3,000 บาท 
 โดยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเง ินเดือน  เงิน
ค ่าตอบแทน  และประโยชน ์ตอบแทนอย ่างอ ื ่น  ของนายกทศ
มนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี  และการจ ่ายค ่ าเบ ี ้ยประช ุมกรรมการสภา
เทศบาล  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2557  
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 ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จำนวน 00,084,000 บาท 
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของผู้บริหารในตำแหน่ง ดังนี้ 
 - นายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 4,000 บาท 
 - รอ งน ายก เทศมนตรี  จ ำนวน  2  อ ั ต ร า  อ ั ต ร า เ ด ื อน
ละ 3,000 บาท 
 โดยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเง ินเดือน  เงิน
ค ่าตอบแทน  และประโยชน ์ตอบแทนอย ่างอ ื ่น  ของนายกทศ
มนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี  และการจ ่ายค ่ าเบ ี ้ยประช ุมกรรมการสภา
เทศบาล  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2557  

 ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 00,198,720 บาท 

สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
ดังนี้ 
 - เงินค่าตอบแทนเลขานุการ อัตราเดือนละ 9,660 บาท 
 - เงินค่าตอบแทนที ่ปรึกษานายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 
6,900 บาท คำนวณไว้ 12 เดือน 
 โดยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเง ินเดือน เงิน
ค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล  
สมาช ิกสภาเทศบาล  เลขาน ุการนายกเทศมนตร ี ท ี ่ปร ึกษา
นายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล  
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2557  
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 ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/ 
 เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 01,490,400 บาท 

สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน แยกเป็น 
  - เงินค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองคง  อัตรา
เดือนละ 15,180 บาท 
 - เงินค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองคง อัตรา
เดือนละ 12,420 บาท 
 - เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองคง จำนวน 10 
อัตรา ๆ เดือนละ 9,660 บาท คำนวณ 12 เดือน 
 โดยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเง ินเดือน เงิน
ค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล  
สมาช ิกสภาเทศบาล  เลขาน ุการนายกเทศมนตร ี ท ี ่ปร ึกษา
นายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล  
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2557 

 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 02,765,220 บาท 

 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 01,905,000 บาท 
 สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และจ่ายเป็นเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 7 อัตรา คำนวณไว้ 12 เดือน โดย
จ่าย ให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
  (1)  ปลัดเทศบาล  จำนวน 1 อัตรา   
  (2)  รองปลัดเทศบาล  จำนวน 1 อัตรา  
  (3)  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  จำนวน 1 อัตรา  
  (4)  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  จำนวน 1 อัตรา 
  (5)  นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  จำนวน 1 อัตรา  
  (6)  นักทรัพยากรบุคคล  จำนวน 1 อัตรา  
  (7)  เจ้าพนักงานธุรการ  จำนวน 1 อัตรา  

 เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 00,004,000 บาท 
สำหร ับจ ่ายเป ็นเง ินค ่าตอบแทนรายเด ือนของปล ัดเทศบาล
ระดับกลาง  จำนวน  1  ตำแหน่ง  
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 เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 00,096,120 บาท 
 สำหร ับจ ่ ายเป ็นเง ินประจำตำแหน ่งของปล ัด เทศบาล  
ระดับกลาง จำนวน  1  ตำแหน่ง   
 สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของรองปลัดเทศบาล  ระดับ
ต้น จำนวน  1  ตำแหน่ง 
 สำหร ับจ ่ายเป ็นเง ินประจำตำแหน ่งของห ัวหน ้าสำนัก
ปลัดเทศบาล ระดับต้น  จำนวน  1  ตำแหน่ง 
 สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
ระดับต้น  จำนวน  1  ตำแหน่ง 
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา   
ลงวันที่ 31 มีนาคม 2547 

 ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 00,280,100 บาท 
สำหรับจ่าย เป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ  จำนวน  1  อัตราและจ่ายเป็น
เงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี   

 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 00,432,000 บาท 
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทน 
พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน  4  อัตรา 

 เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 00,048,000 บาท 
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
พนักงานจ้างทั่วไป  จำนวน  4  อัตรา  

 งบดำเนินงาน รวม 01,499,500 บาท 

 ค่าตอบแทน รวม 00,148,000 บาท 

 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 00,020,000 บาท 

 1. สำหรับจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล
ตำบลเมืองคง  จำนวน 10,000 บาท 
 2. สำหรับจ ่ายเป ็นเง ินประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รายการตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้งเทศบาลตำบล
เมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 10,000 บาท 

 ค่าเบี้ยประชุม จำนวน 00,002,000 บาท 
สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี ้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล   เมื ่อมีการ
ประชุมเพื่อกิจการเทศบาล เช่น การตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาล การตรวจร่างเทศบัญญัติ  และการประชุมอื่น ๆ 
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 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 00,003,000 บาท 
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่
พนักงานพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ  ตามระเบียบฯ   

 ค่าเช่าบ้าน จำนวน 00,090,000 บาท 
สำหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ     

 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 00,033,000 บาท 

สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจำ  ของสำนักปลัดเทศบาล ที ่อยู ่ในเกณฑ์ที ่จะต้อง
จ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบฯ  
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 ค่าใช้สอย รวม 00,655,000 บาท 

 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    
 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 00,200,000 บาท 

+สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมาบริการ
เท่าที่จำเป็น ค่าย้ายเครื่องปรับอากาศ  ค่าปรับปรุงกระแสไฟฟ้า
ขัดข ้อง ค ่าจ ้างเหมาติดต ั ้งและปรับปร ุงโดเมน Internet WIFI 
ค่าธรรมเนียมค่าจ้างเหมาให้ดำเนินการอื่น ๆ ฯลฯ  
+สำหรับค่าจ้างเหมาบริการค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการ
ต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยประเมินผลหรือพัฒนา
ระบบต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาดำเนินคดี ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืน ๆ 
+สำหรับค่ารับวารสารโดยจ่ายเป็นค่ารับวารสารและหนังสือพิมพ์
รายวัน 
+สำหรับค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการทำสัญญาใช้สิทธิ
เหนือพื ้นดินของการรถไฟ ค่าลงทะเบียน อปพร. ค่าลงทะเบียน
สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินคดี และอ่ืน ๆ 
+สำหรับค่าติดตั ้งไฟฟ้า น้ำประปา และโทรศัพท์ เช่น ค่าติดตั้ง
อุปกรณ์ไฟฟ้าเพ่ิมเติม 
+สำหรับค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือต่าง  และ
ค่าจ้างพิมพ์ของเทศบาลตำบลเมืองคง 
+สำหรับค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  โดยจ่ายเป็นค่าจัดทำ
เอกสารส ิ ่งพ ิมพ์ สต ิกเกอร ์อ ื ่น  ๆ  เพื ่อเผยแพร่เก ี ่ยวกับงาน
ประชาสัมพันธ์ของเทศบาล  ตลอดงานสำคัญต่าง ๆ  ค่าจ้างเหมา
โฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  ทำเอกสาร
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานและกิจการของเทศบาล เช่น หนังสือ
วารสารเทศบาล  เอกสารคู่มือ  แผ่นพับ  เพื่อการประชาสัมพันธ์งาน
เทศบาล  แผ่นปลิว  คำขวัญคำเชิญ  และอ่ืน ๆ 
+สำหรับค่าจ้างเหมาที ่มีล ักษณะการจ้างทำเพื ่อให้ได้มาซึ ่งป้าย
ประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อสำนักงาน หรือป้ายอื่น ๆ ที่ไม่มีลักษณะเป็น
สิ่งก่อสร้าง 
+สำหรับค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
+สำหรับค่าใช้จ่ายในการประกันภัยทรัพย์สินและรถยนต์ราชการ 
+สำหรับค่าจ้างแรงงานราษฎรกณีดำเนินการเอง ฯลฯ 
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รายจ่ายเกีย่วกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 00,260,000 บาท 
ค่ารับรอง  จำนวน  10,000  บาท  
- ค่ารับรอง  ผู้ที่มาเยี่ยมหรือมาตรวจงานเทศบาลและ ผู้ปฏิบัติงาน
เทศบาล  และชมกิจการของเทศบาลเป็นครั้งคราว โดยตั้งตามเกณฑ์
ในอัตราไม่เกินปีละ 1% ของรายได้จริง ในปีงบประมาณที่ล่วงมาโดย
ไม่รวมเงินอุดหนุน  เงินกู้  เงินจ่ายขาดเงินสะสม  และเงินที่มีผู้อุทิศ
ให้  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่ มท  0808.4/ว 2381      
ลงวันที่  28  กรกฎาคม  2548  เทศบาลมีรายได้จริงในปีงบประมาณ
ที ่ล ่วงมาเป็นเง ิน  39,614,936.98  บาท หักเง ินอุดหนุนทั ่วไป 
21,415,294.45 บาท  หักเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  -  บาท  เงินกู้   -   
บาท  เงินที่มีผู้อุทิศให้    -    บาท  คงเหลือยอดเงินที่นำมาคำนวณ  
18,199,642.53 บาท  ปีละ  1%  เป็นเงิน  181,996.43 บาท  แต่ตั้ง
จ่ายไว้ 10,000 บาท 

 ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี จำนวน 00,250,000  บาท 
- การจัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญต่าง ๆ  เพื่อจัดงาน พระราชพิธีและ
รัฐพิธี เช่น วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอด ุลยเดช บรมนาถบพ ิตร , ว ันคล ้ายว ันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร , 
วันชาติ, วันพ่อแห่งชาติ, วันปิยมหาราช, วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง, วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพยวรางกูร, วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี , วันที่ระลึกมหาจักรี
บรมราชวงศ์, วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฯลฯ และงาน
รัฐพิธี งานพระราชพิธีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธี
สงฆ์ ค่าข้าวสารอาหารแห้งที่ใช้ในการทำบุญตักบาตร ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิดและปิด ค่าเช่าเวที ค่าเช่าเครื่องเสียงวงดนตรีและวงดุริยางค์  
ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น 
ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าโฆษณา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น โดยถัว
จ่ายภายในวงเงิน 250,000 บาท 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 80 ลำดับที่ 
6)         
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี   
 และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองคง จำนวน 00,005,000 บาท 

โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั ้งนายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองคง กรณีแทนตำแหน่งที่ว่างด้วยเหตุ
อ่ืน โดยถัวจ่ายในวงเงิน  5,000 บาท  
ตามหนังส ือสำน ักงานคณะกรรมการการเล ือกต ั ้ง ด ่วนที ่สุด              
ที่ ลต (นม) 0002/ว117 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 79 ลำดับที่ 
5) 

 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จำนวน 00,030,000 บาท 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง  ค่าพาหนะเดินทาง  และค่าเช่าที ่พักในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล   
พนักงานเทศบาล   ลูกจ้างประจำ  พนักงานจ้าง และเข้ารับการ
สัมมนา การอบรม การทัศนศึกษาดูงาน  หรือเป็นค่าขนย้ายในกรณีที่
มีการโอน (ย้าย) ไปรับราชการที่เทศบาลอื่น ๆ  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

 ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 00,030,000 บาท 
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ ่น พนักงานเทศบาล  นายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เลขานุการและที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการนั ้น ลูกจ้างหรือพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่น ซึ ่งได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ซึ่ง
ได้รับความเห็นชอบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ารับการ
ฝึกอบรม  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557  
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 โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ในวันที่ 18 มีนาคม ของทุกปี จำนวน 00,010,000 บาท 
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ในวันที่ 18 
มีนาคม ของทุกปี  โดยถัวจ่ายในวงเงิน  10,000 บาท 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 82 ลำดับที่ 9) 

 โครงการจัดงานวันเทศบาล ในวันที่ 24 เมษายนของทุกปี จำนวน 00,010,000 บาท 
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเทศบาล ในวันที ่ 24 
เมษายน ของทุกปี  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล 
โดยถัวจ่ายในวงเงิน  10,000 บาท 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 79 ลำดับที่ 3) 

 โครงการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร  
 สมาชิกสภาฯ และพนักงานเทศบาล จำนวน 00,050,000 บาท 

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรม สัมมนาและ
ศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างฯ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 78 ลำดับที่ 2) 

 โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
 และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร พนักงานเทศบาล  
 ลูกจ้างและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลเมืองคง จำนวน 00,005,000 บาท 

โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเพิ ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู ้บริหาร 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลเมืองคง โดย
ถัวจ่ายในวงเงิน 5,000 บาท 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 81 ลำดับที่ 
7) 

 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย จำนวน 00,005,000 บาท 
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู ้ด้านกฎหมายเพ่ือ
ดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และประชนในเขตเทศบาล โดยจ่าย
เป็นค่าฝึกอบรม  วิทยากร  อาหาร เอกสารต่าง ๆ และอ่ิน ๆ  
และตามหนังสือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา ที่ ยธ 02048/
ว57 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 โดยถัวจ่ายในวงเงิน  5,000 บาท 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 79 ลำดับที่ 4) 
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 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 00,050,000 บาท 
สำหรับจ่ายค่าใช้จ่าย ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น  
ซ่อมแซมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื ่องสูบน้ำ เครื ่องพิมพ์ดีด  
เคร ื ่องโทรสาร เคร ื ่องคอมพิวเตอร ์ โต ๊ะประช ุมสภาเทศบาล  
เครื่องปรับอากาศ และครุภัณฑ์อื่น ๆ  ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของ
สำนักปลัดเทศบาลที่ชำรุด ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง  
เช่นซ่อมแซมสำนักงานเทศบาล  และซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ 

 ค่าวัสดุ รวม 00,370,000 บาท 

 วัสดุสำนักงาน จำนวน 00,050,000 บาท 
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื ่องเขียน แบบพิมพ์ ใช ้ใน
สำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ทำคู่มือ หนังสือ ระเบียบ กฎหมาย  
เอกสาร วารสาร ของเทศบาล รับหนังสือพิมพ์ และแบบพิมพ์เกี่ยวกับ
งานทะเบียนราษฎร ฯลฯ 

 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 00,010,000 บาท 
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ 
หลอดไฟฟ้า ฟิวส์  อะไหล่เครื่องขยายเสียง  เครื่องอัดเทปอ่ืน ๆ และ
เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร เช่น แบตเตอรี่ ถ่าน วิทยุมือถือ  ไมค์โครโฟน 
ไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่งสัญญาณ ดอกลำโพง  ฯลฯ 

 วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 00,010,000 บาท 
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น  ไม้กวาดผงซักฟอก  
แปรง น้ำยา ดับกลิ่น น้ำยาล้างจาน  ยาถูพื้น  แก้วน้ำ  ชุดชุดกาแฟ  
จาน  และอุปกรณ์ต่าง ๆ 

 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 00,020,000 บาท 
สำหรับจ่ายเป็นค่ายางนอก  ยางใน  น้ำมันเบรก  หัวเทียน  แบตเตอรี่  
กุญแจต่าง ๆ อะไหล่รถยนต์  เครื่องสูบน้ำดับเพลิง ตลอดจนเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม และอ่ืน ๆ ทดแทนที่ชำรุด 

 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 00,250,000 บาท 
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง  
เบนซิน  น้ำมันดีเซล  น้ำมันก๊าด และน้ำมันหล่อลื่นอื่น ๆ เพื่อใช้กับ
รถยนต์  รถจักรยานยนต์ และเครื่องจักรอ่ืน ๆ 

 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 00,030,000 บาท 
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษพิมพ์
ต ่อเน ื ่อง ห ัวพ ิมพ ์หร ือแถบพิมพ์ หม ึกคอมพิวเตอร ์  สำหรับ
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
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 ค่าสาธารณูปโภค รวม 00,326,500 บาท 

 ค่าไฟฟ้า จำนวน 00,270,000 บาท 
สำหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำนักงานเทศบาล  ศูนย์ดับเพลิงเทศบาล  
หอประชุมตระกูลสุข  ป้อมยามตำรวจ  ห้องน้ำสาธารณะ และสนาม
กีฬาอเนกประสงค์  ฯลฯ 

 ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 00,015,000 บาท 
สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสำนักงานเทศบาล ศูนย์ดับเพลิง
เทศบาล หอประชุมตระกูลสุข ป้อมยามตำรวจเทศบาลตำบลเมืองคง  
ห้องน้ำสาธารณะ ฯลฯ 

 ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 00,005,000 บาท 
สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำนักงานเทศบาลของเทศบาลตำบลเมือง
คง     

  ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 00,002,500 บาท 
สำหรับจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์โทรเลข ค่าธนาณัติ และดวงตราไปรษณีย์
ยากรและค่าโทรเลขในการติดต่อราชการของเทศบาลตำบลเมืองคง 

 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 00,030,000 บาท 
สำหรับจ่ายเป็นค่าบริการโครงการเครือข่าย Internet ตำบล ระยะที่ 
3 ตามยุทธศาสตร์ของกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น แลเค่าบริการ Internet  WIFI 

 ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้อง จำนวน 00,004,000 บาท 
สำหรับจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเมืองคง และ
ค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้อง 

 งบเงินอุดหนุน  รวม 00,025,000 บาท 

 เงินอุดหนุน รวม 00,025,000 บาท 

 เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  อุดหนุนโครงการจัดตั้งสถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย 
 เหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอคง จำนวน 00,025,000 บาท 

อุดหนุนโครงการจัดตั ้งสถานที ่กลางศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นอำเภอคง    
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 78 ลำดับที่ 
1) 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลตำบลเมืองคง 
อำเภอคง   จังหวัดนครราชสีมา 

 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 6,610,000 บาท แยกเป็น  

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  รวม 00,010,000 บาท 

 งบบุคลากร  รวม 00,010,000 บาท 

  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  รวม 00,010,000 บาท 

  เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 00,010,000 บาท 
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจำปี จำนวน 1 อัตรา โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ดังนี้ 
 (1)  นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา



 
 

 

 

 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
  - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  - งานจราจร 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลตำบลเมืองคง 
อำเภอคง   จังหวัดนครราชสีมา 

 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,964,900 บาท แยกเป็น  

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 01,024,900 บาท 

  งบบุคลากร รวม 00,981,100 บาท 

 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 00,981,100 บาท 

 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 00,381,100 บาท 
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  จำนวน 1 อัตราและจ่าย
เป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี 

 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 00,540,000 บาท 
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5  อัตรา 

 เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 00,060,000 บาท 
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ ่มการครองชีพชั ่วคราวพนักงานจ้างทั ่วไป  
จำนวน  5  อัตรา 

 งบดำเนินงาน รวม 00,043,800 บาท 

  ค่าตอบแทน รวม 00,043,800 บาท 

 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 00,003,000 บาท 
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่
พนักงานพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ ตามระเบียบฯ 

 ค่าเช่าบ้าน จำนวน 00,036,000 บาท 
สำหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ 

 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/ 
 พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 00,004,800 บาท 

สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจำ ของสำนักปลัดเทศบาล ตามระเบียบฯ  
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 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 00,890,000 บาท 

 งบดำเนินงาน รวม 00,400,000 บาท 

 ค่าใช้สอย รวม 00,150,000 บาท 

รายจ่ายเกี ่ยวเนื ่องกับการปฏิบัติราชการที ่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 00,050,000 บาท 

สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 67 ลำดับที่ 1) 

 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 00,100,000 บาท 
สำหรับจ่ายค่าใช้จ่าย  ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น 
ซ่อมแซม รถยนต์ รถยนต์ดับเพลิง รถจักรยานยนต์ เครื่องสูบน้ำ  
เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องโทรสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะประชุมสภา
เทศบาล เครื่องปรับอากาศ และครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติ
ราชการของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลที่
ชำรุด ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เช่น ซ่อมแซมสำนักงาน
เทศบาล และซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ 

 ค่าวัสดุ รวม 00,250,000 บาท 

 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 00,050,000 บาท 
สำหรับจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน น้ำมันเบรก หัวเทียน  แบตเตอรี่  
กุญแจต่างๆ อะไหล่รถยนต์  เครื่องสูบน้ำดับเพลิง  ตลอดจนเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม  และอ่ืน ๆ ทดแทนที่ชำรุด 

 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 00,100,000 บาท 
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื ้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง  
เบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด และน้ำมันหล่อลื่นอื่น ๆ เพื่อใช้กับ
รถยนต์  รถจักรยานยนต์ และเครื่องจักรอ่ืน ๆ 

 วัสดุการเกษตร จำนวน 00,020,000 บาท 
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่าง ๆ เช่น สายสูบน้ำ หัวกะโหลก
ดูดน้ำ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 

 วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 00,030,000 บาท 
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน  
เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายต่าง ๆ ถุงเท้า/ถุงมือ รองเท้า เข็มขัด  
หมวก ผ้าผูกคอ เสื้อสะท้อนแสง เสื้อชูชีพ ชุดดับเพลิงรวมถึงชนิดกัน
ไฟ (ไม่รวมถังออกซิเจน) ฯลฯ 
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 วัสดุเครื่องดบัเพลิง จำนวน 00,050,000 บาท 
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น วาล์วน้ำดับเพลิง(เชื่อม
กับรถดับเพลิง)  ท่อสายส่งน้ำ  สายดับเพลิง  ถังดับเพลิง  ลูกบอล
ดับเพลิง  อุปกรณ์ดับไฟป่า  (สายฉีด, ถัง, ไม้ตบ)  ฯลฯ 

 งบลงทุน รวม 00,490,000 บาท 

 ค่าครุภัณฑ์ รวม 00,490,000 บาท 

 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้อง 

 โทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในเขตเทศบาลตำบลเมืองคง จำนวน 00,490,000 บาท 
 - จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่
สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษา ความปลอดภัย
ทั่วไปและงานอ่ืนๆ จำนวน 11 ชุด 
 - พร้อมติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ครบชุด 
 - เกณฑ ์ราคากลางและค ุณล ักษณะพ ื ้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดตามประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2564 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 130 ลำดับ
ที่ 7) 

 งานจราจร รวม 00,050,000 บาท 

 งบดำเนินงาน รวม 00,050,000 บาท 

 ค่าวัสดุ รวม 00,050,000 บาท 

 วัสดุจราจร จำนวน 00,050,000 บาท 
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุจราจร เช่น สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟ
ฉุกเฉิน  กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แท่นแบริเออร์  (แบบพลาสติก
และแบบคอนกรีต) ป้ายไฟหยุดตรวจ แผ่นป้ายจราจร กระจกโค้งมน  
ไฟแวบ กระบองไฟ สติ๊กเกอร์ติดรถหรือยานพาหนะ ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

     -  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 00,050,000 บาท 

 งบดำเนินงาน รวม 00,050,000 บาท 

 ค่าใช้สอย รวม 00,050,000 บาท 

รายจ่ายเกี ่ยวเนื ่องกับการปฏิบัติราชการที ่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ  

 โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันราชินี จำนวน 00,050,000 บาท 
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามโครงการ สำหรับจ่ายเป็นค่า
ก่อสร้าง ซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัย ปรับปรุงสภาพการอยู่อาศัย
ของประชาชนผู ้ด ้อยโอกาสผู ้ยากไร้ ผ ู ้พ ิการหรือผู ้ยากจนและ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 72 ลำดับที่ 
8) 



 
 

 

 

 

 
แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 

   - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็ง 

   - งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลตำบลเมืองคง 
อำเภอคง   จังหวัดนครราชสีมา 

 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,930,000 บาท แยกเป็น  

แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  รวม 00,030,000 บาท 

 งบดำเนินงาน  รวม 00,030,000 บาท 

 ค่าใช้สอย  รวม 00,030,000 บาท 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ      

 โครงการจัดประชุมประชาคมเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 00,030,000 บาท 
สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) โดยจัดให้มีการประชุมประชาคมเพ่ือ
ทบทวนการจัดทำแผนพัฒนา การเพิ ่มเติมและเปลี ่ยนแปลง
แผนพัฒนา ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนยุทธศาสตร์จังหวัด และเพ่ือ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ครบทั้ง  5  ชุมชน  โดย
จ่ายเป็นค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ 
โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน  30,000 บาท 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 74 ลำดับที่ 
5) 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลตำบลเมืองคง 
อำเภอคง   จังหวัดนครราชสีมา 

 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,965,000 บาท แยกเป็น  

แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 
 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 00,165,000 บาท 

 งบดำเนินงาน รวม 00,165,000 บาท 

 ค่าใช้สอย รวม 00,165,000 บาท  

รายจ่ายเกี ่ยวเนื ่องกับการปฏิบัติราชการที ่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

 โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก   
 สตรีและบุคคลในครอบครัว จำนวน 00,005,000 บาท 

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงต่อเด็ก  สตรีและบุคคลในครอบครัว    
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 74 ลำดับที่ 
4) 

 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 00,005,000 บาท 
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการ
เรียนรู ้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
โดยถัวจ่ายในวงเงิน 5,000 บาท 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 66 ลำดับที่ 
2) 

 โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น จำนวน 00,005,000 บาท 
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 
เพื่อฝึกอบรมประชาชนให้สามารถประกอบอาชีพตามความถนัด ลด
ปัญหาการว่างงานและเพิ่มรายได้ให้ประชาชนในเขตเทศบาล โดยถัว
จ่ายในวงเงิน 5,000 บาท 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 66 ลำดับที่ 
1) 
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 โครงการอบรมศึกษาดูงานของเยาวชนและจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ จำนวน 00,050,000 บาท 
สำหรับจ่ายตามโครงการอบรมศึกษาดูงานของเยาวชนและจัดงานวัน
เยาวชนแห่งชาติ เพื่อดำเนินการ ส่งเสริม สนับสนุน และเป็นศุนย์
กลางการเรียนรู้ด้านวิชาการ กาศึกษา สุขภาพ กีฬา อาชีพ และ
วัฒนธรรมในท้องถิ่นของเด็กและเยาวชน ให้เด็กและเยาวชนได้แสดง
ความคิดเห็นหรือแสดงออกอย่างสอดคล้องกับความรู้ความสามารถที่
พัฒนาไปตามวัยไปตามวัยของเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะเรื่องที่มี
ผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมพัฒนา
เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถ รวมทั้งคุณธรรม
และจริยธรรม 
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 
2550 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 73 ลำดับที่ 
3) 



 
 

 

 

 

 
   แผนงานการเกษตร 
   - งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลตำบลเมืองคง 
อำเภอคง   จังหวัดนครราชสีมา 

 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 10,000 บาท แยกเป็น  

แผนงานการเกษตร 

 งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 00,010,000 บาท 

 งบดำเนินงาน รวม 00,010,000 บาท 

 ค่าใช้สอย รวม 00,010,000 บาท 

รายจ่ายเกี ่ยวเนื ่องกับการปฏิบัติราชการที ่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่นๆ        

 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) จำนวน 00,010,000 บาท 

สำหรับเป ็นค่าใช ้จ ่ายตามโครงการอน ุร ักษ์พ ันธ ุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ) โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 103 ลำดับที่ 
1) 



 

 

 

 
 
 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566 

เทศบาลตำบลเมืองคง  อ.คง  จ.นครราชสีมา 
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน 

กองคลัง 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
   แผนงานบริหารงานทั่วไป 
    - งานบริหารทั่วไปงานคลงั 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลตำบลเมืองคง 
อำเภอคง   จังหวัดนครราชสีมา 

        
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,030,000 บาท แยกเป็น  

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 งานบริหารงานคลัง รวม 02,030,000 บาท 
  งบบุคลากร รวม 01,580,000 บาท 
 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 01,580,000 บาท 

 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 01,298,000 บาท 
สำหรับจ่ายเป็นเง ินเดือนพนักงานเทศบาลและจ่ายไปเป็นเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 5 อัตรา โดยจ่ายให้กับพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
 (1) ผู้อำนวยการกองคลัง จำนวน 1 อัตรา 
 (2) หัวฝ่ายบริหารงานคลัง จำนวน 1 อัตรา 
 (3) นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา 
 (4) เจ้าพนักงานจัดเก็บ จำนวน 1 อัตรา 
 (5) เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา 

 เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 00,042,000 บาท 
 สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองคลัง 
ระดับต้น จำนวน 1 ตำแหน่ง  เดือน ๆ ละ 3,500 บาท  
 สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของหัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
คลัง ระดับต้น จำนวน 1 ตำแหน่ง  เดือนละ 1,500 บาท   
 ตามประกาศคณะกรรมการพน ักงานเทศบาลจ ั งหวั ด
นครราชสีมา ลงวันที่ 31 มีนาคม 2547  

 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 00,216,000 บาท 
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา   

 เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 00,024,000 บาท 
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ ่มการครองชีพชั ่วคราว พนักงานจ้างทั่วไป 
จำนวน 2 อัตรา 
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 งบดำเนินงาน รวม 00,415,000 บาท 

 ค่าตอบแทน รวม 00,046,000 บาท 

 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 00,005,000 บาท 
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่
พนักงานพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ตามระเบียบฯ 

 ค่าเช่าบ้าน จำนวน 00,036,000 บาท 
สำหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้      
ตามระเบียบฯ 

 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 

 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 00,005,000 บาท 
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจำ ของกองคลัง ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องจ่ายเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรตามระเบียบฯ  

 ค่าใช้สอย รวม 00,100,000 บาท 

 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    

  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 00,020,000 บาท 
ค่าใช้จ่ายเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน  
ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ  

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย 
 จ่ายอื่น ๆ 

 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จำนวน 00,030,000 บาท 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง 
และเข้ารับการสัมมนา การอบรม การทัศนศึกษาดูงาน หรือเป็นค่า
ขนย้ายในกรณีท่ีมีการโอน (ย้าย) ไปรับราชการที่เทศบาลอื่น ๆ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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 ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 00,040,000 บาท 
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ลูกจ้างหรือ
พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับค่าจ้างจากเงิน
งบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นตลอดจนผู ้ที่
ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรม  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
    

 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 00,010,000 บาท 
สำหรับจ่ายค่าใช้จ่าย ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น 
ซ่อมแซมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื ่องสูบน้ำ เครื ่องพิมพ์ดีด 
เครื่องโทรสาร เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องปรับอากาศ และครุภัณฑ์
อื ่น ๆ ที ่ใช ้ในการปฏิบัต ิราชการของกองคลังเทศบาลที ่ชำรุด          
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่ งก่อสร้าง เช่น ซ่อมแซมสำนักงาน
เทศบาล และซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ 

 ค่าวัสดุ รวม 00,095,000 บาท 

 วัสดุสำนักงาน จำนวน 00,035,000 บาท 
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื ่องเขียน แบบพิมพ์ ใช ้ใน
สำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ทำคู่มือ หนังสือ ระเบียบกฎหมาย 
เอกสาร วารสาร ของเทศบาล รับหนังสือพิมพ์ และแบบพิมพ์เกี่ยวกับ
งานทะเบียนราษฎร ฯลฯ 

 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 00,060,000 บาท 
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษพิมพ์
ต ่อเน ื ่อง ห ัวพ ิมพ ์หร ือแถบพิมพ์ หม ึกคอมพิวเตอร ์  สำหรับ 
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

 ค่าสาธารณูปโภค รวม 00,174,000 บาท 

 ค่าไฟฟ้า จำนวน 00,161,000 บาท 
สำหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าตลาดสดเทศบาลตำบลเมืองคง ฯลฯ 

 ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 00,003,000 บาท 
สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาลตลาดสดเทศบาลตำบล
เมืองคง ฯลฯ      

 ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 00,010,000 บาท 
สำหรับจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์โทรเลข ค่าธนาณัติ และดวงตราไปรษณีย์
ยากรและค่าโทรเลขในการติดต่อราชการของเทศบาลตำบลเมืองคง 
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งบลงทุน รวม 00,035,000
 บาท 

 ค่าครุภัณฑ์ รวม 00,035,000 บาท 

 ครุภัณฑ์สำนักงาน  

 จัดซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค จำนวน 00,035,000 บาท 
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียด ดังนี้   
 - หัวพิมพ์สามารถปรับระดับความบาง/หนา    
 - จำนวนหัวพิมพ์ 24 เข็มพิมพ์     
 - มีความเร็วในการพิมพ์สูงสุด 480 ตัวอักษร/วินาที   
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ ่มเติม ครั ้งที่ 
1/2565 หน้าที่ 21 ลำดับที่ 3)  



 

 

 

 
 
 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566 

เทศบาลตำบลเมืองคง  อ.คง  จ.นครราชสีมา 
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    แผนงานเคหะและชุมชน 
    -  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
    -  งานสวนสาธารณะ 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลเมืองคง 
อำเภอคง   จังหวัดนครราชสีมา 

        
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,352,460 บาท แยกเป็น  

แผนงานเคหะและชุมชน 

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 03,683,300 บาท 

 งบบุคลากร รวม 03,260,000 บาท 

 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 03,260,000 บาท 

 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 01,000,000 บาท 
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 3 อัตรา และจ่าย
เป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี 

 เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 00,060,000 บาท 
สำหรับเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองช่าง  ระดับต้น 1 
ตำแหน่ง 12 เดือน เดือนละ 3,500 บาท  เป็นเงิน 42,000 บาท 
สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและ
ก่อสร้าง ระดับต้น จำนวน 1 ตำแหน่ง 12 เดือน เดือนละ 1,500 บาท 
เป็นเงิน 18,000 บาท 

 ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 00,280,000 บาท 
สำหรับจ่ายให้ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา เป็นค่าจ้าง และจ่าย
เป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี 

 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 01,728,000 บาท 
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 16 อัตรา 

 เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 00,192,000 บาท 
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานทั่วไป 16 อัตรา 
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 งบดำเนินงาน รวม 00,417,000 บาท 

 ค่าตอบแทน รวม 00,076,000 บาท 

 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 00,030,000 บาท 
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ 

 ค่าเช่าบ้าน จำนวน 00,036,000 บาท 
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ 
ของกองช่างเทศบาล ตามระเบียบฯ 

 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร        

 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 00,010,000 บาท 
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจำ ของกองช่างเทศบาล ตามระเบียบฯ 

 ค่าใช้สอย รวม 00,280,000 บาท 

 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   

 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 00,140,000 บาท 
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกการกระทำอย่างใด
อย่างหนึ่ง ซึ่งมิได้เป็นการดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์ หรือ
ก่อสร้าง หรือการจ้างเหมาแรงงานทำสิ่งของต่าง ๆ ค่าออกแบบ     
ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ บุคคลภายนอก 
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน ที่จ่ายให้แก่
เอกเชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื ่อให้ได้มาซึ ่งสิ ่งก่อสร้าง 
โครงการของเทศบาลตำบลเมืองคง 

รายจ่ายเกี ่ยวเนื ่องกับการปฏิบัติราชการที ่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ  

 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จำนวน 00,010,000 บาท 
สำหรับจ่ายเป็นค่ารายจ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง ค่าพาหนะ
เดินทาง และค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจัก
ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 00,030,000 บาท 
สำหรับค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
ได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตลอดจนผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ซึ ่งได้รับความ
เห็นชอบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรม 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 00,100,000 บาท 
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ 
เช่น เครื่องตัดหญ้า เครื่องมือเครื่องจักรกล และค่าบำรุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง อ่ืน ๆ ที่จำเป็น 

 ค่าวัสดุ รวม 00,060,000 บาท 

 วัสดุสำนักงาน จำนวน 00,015,000 บาท 
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื ่องเขียน แบบพิมพ์ ใช ้ใน
สำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก อื ่น ๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำคู่มือ
หนังสือระเบียบกฎหมายเอกสารของเทศบาล เอกสารของเทศบาล 
และสิ่งพิมพ์ 

 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 00,030,000 บาท 
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน 
รถยนต์ จักรยานยนต์ น้ำมันเบรก หัวเทียน แบตเตอรี่ต่าง ๆ อะไหล่
รถยนต์ เครื่องสูบน้ำ และเครื่องจักร อ่ืน ๆ 

 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 00,015,000 บาท 
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  
กระดาษพิมพ์ต่อเนื่อง หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ หมึกคอมพิวเตอร์ และ
อ่ืน ๆ 

 ค่าสาธารณูปโภค รวม 00,001,000 บาท 

  ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 00,001,000 บาท 
สำหรับจ่ายค่าไปรษณีย์โทรเลข ค่าธนาณัติและดวงตราไปรษณีย์  
อากรและค่าโทรเลขในการติดต่อราชการของเทศบาลตำบลเมืองคง 
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 งบลงทุน รวม 00,006,300 บาท 

 ค่าครุภัณฑ์ รวม 00,006,300 บาท 

 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จำนวน 00,006,300 บาท 
สำหรับกระดาษขนาด A 3 มีความละเอียดใน การพิมพ์ไม่น้อยกว่า 
1,200 x 1,200 dpi มีเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 สามารถ
ใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal จำนวน 1 เครื่อง 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ ่มเติมครั ้งที่ 
1/2565 หน้าที่ 26 ลำดับที่ 14) 
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งานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลตำบลเมืองคง 
อำเภอคง   จังหวัดนครราชสีมา 

        
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 550,000 บาท แยกเป็น  

แผนงานเคหะและชุมชน 

 งานสวนสาธารณะ รวม 00,550,000 บาท 

 งบดำเนินงาน รวม 00,050,000 บาท 

 ค่าวัสดุ รวม 00,050,000 บาท 

 วัสดุการเกษตร จำนวน 00,050,000 บาท 
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่าง ๆ เช่น ยากำจัดศัตรูพืช ปุ๋ย 
พันธ์ดอกไม้ประดับ มีด กรรไกรตัดกิ่ง อ่ืน ๆ 



 

 

 

 

 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    -  งานก่อสร้าง 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลตำบลเมืองคง 
อำเภอคง   จังหวัดนครราชสีมา 

        
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,829,800 บาท แยกเป็น  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

  งานก่อสร้าง รวม 02,829,800 บาท 

 งบดำเนินงาน รวม 00,700,000 บาท 

 ค่าวัสดุ รวม 00,700,000 บาท 

 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 00,200,000 บาท 
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าวิทยุ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น สายไฟ 
หลอดไฟ ฟิวส์ ดวงโคมอุปกรณ์แบตเตอรี่ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอ่ืน ๆ 

 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 00,500,000 บาท 
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น หิน ปูน ทราย ไม้ วัสดุ
ก่อสร้างในการซ่อมแซมทรัพย์สินในกรณีเทศบาลทำเอง เช่น ซ่อมผิว
จราจร ทางเท้า และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ เช่นแบตเตอรี่ ถ่านวิทยุมือถือ 
ฯลฯ 

 งบลงทุน รวม 02,129,800 บาท 

 ค่าครุภัณฑ์ รวม 00,034,800 บาท 

 ครุภัณฑ์โรงงาน 

  จัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว จำนวน 00,005,300 บาท 
จัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว (125 มิลิเมตร) ขับด้วย
มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 วัตต์ ความเร็วรอบไม่น้อย
กว่า 10,000 รอบ/นาที  จำนวน 1 เครื่อง 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 
1/2565 หน้าที่ 24 ลำดับที่ 9) 

 จัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 00,005,800 บาท 
จัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 6 นิ้ว (150 มิลิเมตร) ขับด้วย
มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 วัตต์ ความเร็วรอบไม่น้อย
กว่า 8,500 รอบ/นาที  จำนวน 1 เครื่อง 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 
1/2565 หน้าที่ 24 ลำดับที่ 10) 
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 จัดซื้อเครื่องตัดไฟเบอร ์ จำนวน 00,008,700 บาท 
จัดซื้อเครื่องตัดไฟเบอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว กำลังไฟฟ้าไม่น้อย
กว่า 2,200 W สามารถปรับองศาการใช้งานได้ จำนวน 1 เครื่อง 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 
1/2565 หน้าที่ 24 ลำดับที่ 11) 

 ครุภัณฑ์สำรวจ 

 จัดซื้อล้อวัดระยะทาง จำนวน 00,015,000 บาท 
โดยมีโครงสร้างของล้อวัดระยะทางทำด้วยวัสดุพลาสติกแข็ง ขอบวง
ล้อหุ้มด้วยยาง มีเส้นรอบวงไม่น้อยกว่า 1 เมตร มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่
น้อยกว่า 318 มิลลิเมตร สามารถพับเก็บได้ 2 ท่อน วัดระยะได้ทั้ง
ระบบเดินหน้าและถอยหลัง จำนวน 1 เครื่อง 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 
1/2565 หน้าที่ 25 ลำดับที่ 12) 

 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 02,095,000 บาท 

 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

 โครงการขยายถนน คสล. บริเวณถนนคงคนครพิทักษ์ ช่วงหน้าร้านเฮงก่ี จำนวน 00,150,000 บาท 
ขยายถนนขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 42.50 เมตร หนา 0.15 หรือ
พื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 63.75 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลกำหนด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ ่มเติม ครั ้งที่  
1/2565 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 1) 
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 โครงการขยายถนน คสล. หน้าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง  
 โดยการเทถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก คสล. จำนวน 01,000,000 บาท 

 - ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.80 - 6.00 ม. ยาว 19.40 ม. หนา 
0.15 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจร คสล. รวมไม่น้อยกว่า 104.76 
ตร.ม. 
 - ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4.80 ม. ยาว 7.90 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือคิดเป็นพ้ืนที่ผิวจราจร คสล. รวมไม่น้อยกว่า 37.92 ตร.ม. 
 - ช่วงที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 4.80-6.20 ม. ยาว 27.50 ม. หนา 
0.15 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจร คสล. รวมไม่น้อยกว่า 139.35 
ตร.ม. โดยหักพ้ืนที่ฐานป้ายชื่อโรงเรียนอนุบาลฯออก 
 - ช่วงที่ 4 ผิวจราจรกว้าง 1.50-6.20 ม. ยาว 78.90 ม. หนา 
0.15 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจร คสล. รวมไม่น้อยกว่า 303.76 
ตร.ม. 
 - พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.60x1.00 ม. จำนวน 93 
ม. และบ่อพัก คสล. สำหรับท่อขนาด 0.60 ม. จำนวน 10 บ่อ 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ ่มเติม ครั ้งที่ 
1/2565 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 3) 

 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนหน้าบ้านนายวันชัย ราชการกลาง  
 ถึงหน้าบ้าน นายไพวรรณ เข็มแก้ว จำนวน 00,445,000 บาท 

วางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ยาว 34.00 ม. พร้อมบ่อพัก 
คสล. จำนวน 4 บ่อ เทถนน คสล. หนา 0.15 ม. กว้างเฉลี่ย 2.00 ม. 
ยาวประมาณ 34.00 ม. หรือพ้ืนที่ปรับปรุงผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 
68.00 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ ่มเติม ครั ้งที่ 
1/2565 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 6) 

 ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาหลังสถานีรถไฟเมืองคง จำนวน 00,500,000 บาท 
โดยการก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.10 เมตร ขนาดกว้าง 
17.50 เมตร ยาว 25.30 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 442.75 ตาราเมตร  พร้อมผนังตาข่ายเหล็กขนาดกว้าง 
17.50 เมตร สูง 5.00 เมตร จำนวน 2 ด้าน หรือคิดเป็นพื้นที่ผนังตา
ข่ายเหล็กไม่น้อยกว่า 175.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลกำหนด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2560-2570 หน้าที่ 113 ลำดับที่ 22) 
 
 



 

 

 

 

 
    แผนงานการพาณิชย ์
    -  งานตลาดสด 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลตำบลเมืองคง 
อำเภอคง   จังหวัดนครราชสีมา 

        
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,000,000 บาท แยกเป็น  

แผนงานการพาณิชย์ 

 งานตลาดสด รวม 01,000,000 บาท 

 งบลงทุน รวม 01,000,000 บาท 

 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 01,000,000 บาท 

 ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

 โครงการปรับปรุงโครงสร้างตลาดสดเทศบาลตำบลเมืองคง จำนวน 01,000,000 บาท 
โดยการปรับปรุงเปลี่ยนวัสดุหลังคา หรือคิดเป็นพื้นที่หลังคาไม่น้อย
กว่า 1,760.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล
กำหนด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 65 ลำดับที่ 1) 



 

 

 

 
 
 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566 

เทศบาลตำบลเมืองคง  อ.คง  จ.นครราชสีมา 
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
   แผนงานสาธารณสุข 
   -  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
   -  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 



112 

 

 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลตำบลเมืองคง 
อำเภอคง   จังหวัดนครราชสีมา 

        
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,683,300 บาท แยกเป็น  

แผนงานสาธารณสุข 

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 00,272,400 บาท 

 งบบุคลากร รวม 00,210,000 บาท 

 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 00,210,000 บาท 

 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 00,200,000 บาท 
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน  3  อัตรา และ
จ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี  

 เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 00,010,000 บาท 
 สำหรับจ่ายเป็นเง ินประจำตำแหน่งของผู ้อำนวยการกอง
สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ระดับต้น  
 สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของหัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
สาธารณสุข ระดับต้น  
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา    
ลงวันที่ 31 มีนาคม 2547 

 งบดำเนินงาน รวม 00,056,000 บาท 

 ค่าตอบแทน รวม 00,036,000 บาท 

 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 00,036,000 บาท 

สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานตรวจเนื้อสัตว์ของเทศบาล 
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 ค่าใช้สอย รวม 00,020,000 บาท 

รายจ่ายเกี ่ยวเนื ่องกับการปฏิบัติราชการที ่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ  

 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จำนวน 00,010,000 บาท 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เป็นค่า ค่าเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ  
พนักงานจ้าง และเข้ารับการสัมมนาการอบรม การทัศนศึกษาดูงาน 
หรือเป็นค่าขนย้ายในกรณีที่มีการโอน (ย้าย) ไปรับ ราชการที่เทศบาล
อ่ืน ๆ  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 00,010,000 บาท 
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น  พนักงานเทศบาลตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ลูกจ้างหรือ
พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับค่าจ้างจากเงิน
งบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นตลอดจนผู ้ที่
ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ารบการฝึกอบรม 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  

 งบลงทุน รวม 00,006,400 บาท 

 ค่าครุภัณฑ์ รวม 00,006,400 บาท 

 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว     

 จัดซื้อตู้เย็น จำนวน 00,006,400 บาท 

จัดซื้อตู้เย็นขนาด 5 คิวบิกฟุต จำนวน  1  เครื่อง      
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 
1/2565 หน้าที่ 23 ลำดับที่ 8)  
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 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 01,410,900 บาท 

 งบดำเนินงาน รวม 01,410,900 บาท 

 ค่าใช้สอย รวม 00,860,900 บาท 

 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  

 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 00,615,400 บาท 
+ สำหรับค่าจ้างเหมาบริการเท่าที่จำเป็น เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ำเสีย
โรงฆ่าสัตว์ ค่าจ้างเหมากลบขยะ ค่าจ้างเหมาจ้างสูบน้ำเสียตลาดสด 
ค่าจ้างเหมาเขียนป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาให้ดำเนินการอื่น ๆ 
ฯลฯ 
+ สำหรับค่าจ้างเหมาบริการ  เช่น  ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกให้ทำ
ความสะอาด และอ่ืน ๆ 
+ สำหรับค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถยนต์ราชการ 

รายจ่ายเกี ่ยวเนื ่องกับการปฏิบัติราชการที ่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

 ค่าใช้จ่ายในโครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำนวน 00,013,100 บาท 
จากโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษ
สุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตรจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้า
ฟ้าจ ุฬาภรณวลัยลักษณ์ โดยจ่ายเป็นค่าใช ้จ ่ายต่าง  ๆ ในการ
ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามปณิธาน ศาสตรจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราช
นารี  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 87 ลำดับที่ 
13) 

 ค่าใช้จ่ายในโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 00,100,000 บาท 
โดยเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 
ในกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่
ของชุมชนทั้ง 5 ชุมชน ชุมชนละ 20,000บาท รวมเป็นเงิน 100,000  
บาท 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 87 ลำดับที่ 14) 
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 ค่าใช้จ่ายในโครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ จำนวน 00,001,400 บาท 
ตามโครงการส ัตว ์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุน ัขบ ้าตาม
ปณิธานศาสตรจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าตามปณิธาน ศาสตรจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน  
วรขัตติยราชนารี  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 86 ลำดับที่ 12) 

 ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด จำนวน 00,025,000 บาท 
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมเยาวชนไทย
ห่างไกลยาเสพติด  เช่น  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหาร
ว่างและ เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ   
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 84 ลำดับที่ 
4) 

 ค่าใช้จ่ายในโครงการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ จำนวน 00,036,000 บาท 
โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอกกำลังกายเพื ่อสุขภาพ    
ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 84 ลำดับที่ 2) 

 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 00,070,000 บาท 
สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายต่าง ๆ  ดังนี้ 
+ ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์  เช่น  ซ่อมแซม  รถยนต์  
รถบรรท ุกขยะ  เคร ื ่องคอมพิวเตอร ์   เคร ื ่องพ ่นหมอกควัน 
เครื่องปรับอากาศ  และครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
+ ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง  เช่น  โรงฆ่าสัตว์  ตลาดสด  
และซ่อมแซมอ่ืน ๆ เท่าที่จำเป็น 

 ค่าวัสดุ รวม 00,510,000 บาท 

 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 00,005,000 บาท 
สำหรับจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ  เช่น  หลอดไฟฟ้า  ฟิวส์ ฯลฯ  
สำหรับโรงฆ่าสัตว์เทศบาล 

 วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 00,080,000 บาท 
สำหรับจ่ายเป็นค่าไม้กวาด ถังขยะ ผงซักฟอก  น้ำยาดับกลิ่น โซดาไฟ  
ถุงพลาสติก  สายยาง  สารส้ม  คลอรีน  ฯลฯ 
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 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 00,050,000 บาท 
สำหรับจ่ายเป็นค่ายางนอก  ยางใน  น้ำมันเบรก  หัวเทียน แบตเตอรี่  
กุญแจต่าง ๆ อะไหล่รถยนต์  ตลอดจนเครื ่องมือเครื่องใช้ในการ
บำรุงรักษาหรือซ่อมแซม  และอ่ืน ๆ ทดแทนที่ชำรุด 

 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 00,250,000 บาท 
สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล และน้ำมันหล่อลื่นอ่ืน ๆ 
เพ่ือใช้กับรถยนต์ รถบรรทุกขยะ เครื่องพ่นหมอกควัน 

 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 00,100,000 บาท 
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุว ิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ต่าง ๆ เช่น
เวชภัณฑ์ วัสดุประจำศูนย์บริการสาธารณสุข น้ำยาดับกลิ่นท่อระบาย
น้ำ ทรายอะเบท น้ำยาพ่นยุง ฯลฯ 

 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 00,005,000 บาท 
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำป้าย และอุปกรณ์เก่ียวกับ
การเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมด้านสาธารณสุข 

 วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 00,020,000 บาท 
สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบพนักงานประจำรถบรรทุกขยะ  เช่น   
ชุดปฏิบัติการเสื้อ  -  กางเกง  รองเท้าบู๊ต  ผ้าปิดจมูก ฯลฯ 

 ค่าสาธารณูปโภค รวม 00,040,000 บาท 

 ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 00,040,000 บาท 
สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปาโรงฆ่าสัตว์  เครื่องกรองน้ำดื่ม 



 

 

 

 

 

 
   แผนงานเคหะและชุมชน 
   -  งานสวนสาธารณะ 
   -  งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลตำบลเมืองคง 
อำเภอคง   จังหวัดนครราชสีมา 

        
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 500,000 บาท แยกเป็น  

แผนงานเคหะและชุมชน 

 งานสวนสาธารณะ รวม 00,500,000 บาท 

 งบลงทุน รวม 00,500,000 บาท 

 ค่าครุภัณฑ ์ รวม 00,500,000 บาท 

 ครุภัณฑ์กีฬา  

 จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 00,500,000 บาท 
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้งบริเวณสวนสระแดง 
ชุมชนหนองโพธิ์-โนนตะขบ (ราคาท้องตลาด) 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ ่มเติม ครั ้งที่ 
1/2565 หน้าที่ 26 ลำดับที่ 16) 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลตำบลเมืองคง 
อำเภอคง   จังหวัดนครราชสีมา 

        
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 45,000 บาท แยกเป็น  

แผนงานเคหะและชุมชน 

 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 00,045,000 บาท 

 งบดำเนินงาน รวม 00,045,000 บาท 

 ค่าใช้สอย รวม 00,045,000 บาท 

รายจ่ายเกี ่ยวเนื ่องกับการปฏิบัติราชการที ่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

 ค่าใช้จ่ายในโครงการกำจัดผักตบชวาลำห้วยกุดรัง จำนวน 00,025,000 บาท 
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกำจัดผักตบชวาใน       
ลำห้วยกุดรังและรายจ่ายอื่นๆท่ีจำเป็น  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 101 ลำดับ
ที่ 1) 

 ค่าใช้จ่ายในโครงการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือสิ่งแวดล้อม จำนวน 00,020,000 บาท 
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือ
สิ่งแวดล้อม เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ   
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 102 ลำดับที่ 5) 



 

 

 

 

 

 
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
   -  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลตำบลเมืองคง 
อำเภอคง   จังหวัดนครราชสีมา 

        
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 100,000 บาท แยกเป็น  

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 00,100,000 บาท 

 งบดำเนินงาน รวม 00,100,000 บาท 

 ค่าใช้สอย รวม 00,100,000 บาท 

รายจ่ายเกี ่ยวเนื ่องกับการปฏิบัติราชการที ่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

  ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน อสม.เทศบาลตำบลเมืองคง จำนวน 00,100,000 บาท 
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน 
อสม.เทศบาลตำบลเมืองคง เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 73 ลำดับที่ 2) 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566 

เทศบาลตำบลเมืองคง  อ.คง  จ.นครราชสีมา 
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน 

กองการศึกษา 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
   แผนงานการศึกษา 
   -  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
   -  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
   -  งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลตำบลเมืองคง 
อำเภอคง   จังหวัดนครราชสีมา 

        
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 15,898,900 บาท แยกเป็น  

แผนงานการศึกษา 

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 08,656,005 บาท 
 งบบุคลากร รวม 07,235,079 บาท 
 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 07,235,079 บาท 
 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 05,102,039 บาท 

สำหรับจ่ายเป็นเง ินเดือนของพนักงานเทศบาลกองการศึกษา   
จำนวน 19 อัตรา และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี 
 - พนักงานเทศบาล จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 731,800.00 บาท     
 - พนักงานครูเทศบาลโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง 
จำนวน 13 อัตรา เป็นเงิน 3,707,719.00 บาท        
 - พนักงานครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเมือง
คง จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 662,520.00 บาท                          
ตั้งจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน  2565 

 เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 00,200,000 บาท 
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับพนักงานครูเทศบาล
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง จำนวน  1 อัตรา   
ตั้งจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน  2565 

 เงินวิทยฐานะ จำนวน 00,573,600 บาท 
สำหรับจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ  สำหรับข้าราชการครูเทศบาลโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง  และครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
จำนวน 13 อัตรา 
ตั้งจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
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 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 01,231,440 บาท 
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 11 อัตรา   
 - พนักงานจ้างทั่วไปกองการศึกษา จำนวน 6 อัตรา เป็นเงิน 
648,000.00 บาท        
 - พนักงานจ้างตามภารกิจ/พนักงานจ้างทั่วไปโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลเมืองคง จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 259,440.00 บาท                      
 - พนักงานจ้างทั่วไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเมืองคง 
จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 324,000.00 บาท                                       
ตั้งจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 

 เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 00,128,000 บาท 
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 11 อัตรา   
 - พนักงานจ้างทั่วไปกองการศึกษา จำนวน 6 อัตรา เป็นเงิน 
72,000.00 บาท        
 - พนักงานจ้างตามภารกิจ/พนักงานจ้างทั่วไปโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลเมืองคง จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 20,000.00 บาท                      
 - พนักงานจ้างทั่วไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเมืองคง 
จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 36,000.00 บาท                       
ตั้งจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
4657  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 

 งบดำเนินงาน รวม 01,375,926 บาท 

 ค่าตอบแทน รวม 00,287,800 บาท 
 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 00,006,000 บาท 

สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานที่เกิด
จากการปฏิบัติหน้าที ่ของพนักงานครูเทศบาลฯ  และงานอื ่น ๆ  
ตามท่ีได้รับมอบหมาย   
ตั้งจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน  2565 

 ค่าเช่าบ้าน จำนวน 00.138,000 บาท 
สำหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล/พนักงานครูเทศบาล
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง/พนักงานครูผู้ดูแลเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเมืองคง  ที่มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบฯ  
จำนวน  9  อัตรา  
ตั้งจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน  2565 
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 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 

  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 00,143,800 บาท 
สำหรับจ่ายเป็นช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล/ พนักงาน
ครูเทศบาลโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง/พนักงานครูผู้ดูแล
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเมืองคง ตามสิทธิ์ที่ได้รับตาม
ระเบียบฯ  จำนวน  13  อัตรา    
ตั้งจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน  2565 

 ค่าใช้สอย รวม 01,078,126 บาท 

 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   

  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 00,908,126 บาท 
หรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น 
ค่าจ้างเหมาแรงงาน จ้างเหมาสูบสิ่งปฏิกูล จ้างเหมาดำเนินการอื่น ๆ  
ของกองการศึกษา ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ฯลฯ   
ตั้งจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 

รายจ่ายเกี ่ยวเนื ่องกับการปฏิบัติราชการที ่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียน จำนวน 00.050,000 บาท 
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
นักเรียน ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เช่นกิจกรรมสร้างทักษะการว่ายน้ำสำหรับเด็กนักเรียนให้
ปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางน้ำ กิจกรรมส่งเสริมให้เด็กนักเรียนเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
ภาค ระดับประเทศ กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ และกิจกรรมอื ่น ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที ่จำเป็น
สำหร ับจ ัดกิจกรรมส่งเสร ิมพัฒนาศักยภาพนักเร ียน จำนวน 
50,000.00 บาท  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2566-2570 หน้า 91 ลำดับที่ 6) 
ตั้งจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
4657  ลงวันที่ 30 มิถุนายน  2565 
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 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จำนวน 00.030,000 บาท 
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักในการ
เด ินทางไปราชการในราชอาณาจ ักรของพน ักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และเข้ารับการสัมมนา การอบรม การ
ทัศนศึกษาดูงาน หรือเป็นค่าขนย้ายในกรณีที่มีการโอน (ย้าย) ไปรับ
ราชการที่เทศบาลอื่น ๆ ตามกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555  ละแก้ไข
เพ่ิมเติม  จำนวน  30,000.00  บาท 
ตั้งจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
4657  ลงวันที่ 30 มิถุนายน  2565 

 ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 00.040,000 บาท 
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรมของ
เจ ้าหน ้าท ี ่ท ้องถ ิ ่น พน ักงานเทศบาล นายกเทศมนตร ี  รอง
นายกเทศมนตรี  ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สมาชิก
สถาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขานุการ และที่ปรึกษาผู้บริหาร
ท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ลูกจ้างหรือพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณ
รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที ่ ซึ ่งได้รับความเห็นชอบจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 จำนวน  40,000.00  บาท     
ตั้งจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
4657  ลงวันที่ 30 มิถุนายน  2565 

 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 00.050,000 บาท 
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
เช่น เครื ่องโทรสาร เครื ่องคอมพิวเตอร์ เครื ่องปรับอากาศ และ
ครุภัณฑ์อื่น ๆ ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เช่น ซ่อมแซม
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเมืองคงและซ่อมแซมอื่น  ๆ 
เท่าท่ีจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของกองการศึกษาที่ชำรุด 
ตั้งจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน  2565 
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 ค่าวัสดุ รวม 00.010,000 บาท 

 วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 00.010,000 บาท 
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก  
แปรง น้ำยา ดับกลิ่น น้ำยาล้างจาน น้ำยาถูพื้น น้ำยาเช็ดกระจก  
แก้วน้ำ  ชุดกาแฟ  ถ้วย ชาม จานของกองการศึกษา  ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตำบลเมืองคง  
ตั้งจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน  2565 

 งบลงทุน รวม 00.045,000 บาท 

 ค่าครุภัณฑ์ รวม 00.045,000 บาท 

 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  

 จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี  (LED TV) จำนวน 00.045,000 บาท 
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี  (LED TV)   แบบ Smart 
TV ขนาด 43 นิ้ว (มาตรฐานครุภัณฑ์กลาง) เพื่อใช้งานในศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก   จำนวน  3  เครื ่อง  เครื ่องละ  15,000.00  บาท  เป็น
จำนวนเงิน  45,000.00  บาท 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  หน้า 136 ลำดับที่ 
22) 

 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 06,555,495 บาท 

 งบดำเนินงาน รวม 06,405,495 บาท 

 ค่าใช้สอย รวม 04,935,495 บาท 
รายจ่ายเกี ่ยวเนื ่องกับการปฏิบัติราชการที ่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 04,935,495 บาท 
 1. เง ินอุดหนุนสำหร ับสน ับสนุนอาหารกลางว ัน  จำนวน 
3,007,060.00 บาท 
 1.1 สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่าง ให้
เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเมืองคง จำนวน 
487,060.00 บาท 
 1.2 สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างให้
เด ็กน ักเร ียนโรงเร ียนอน ุบาลเทศบาลตำบลเม ืองคง จำนวน 
2,520,000.00 บาท 
 2. เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
จำนวน 889,950.00 บาท 
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 2.1 สำหร ับจ ่ายเป ็นค ่าอ ินเตอร ์ เน ็ตโรงเร ียน ระบบ 
Asymmetric Digital Subscriber Line:ADSL จ ำนวน  9,600.00 
บาท   
      2.2 สำหรับจ่ายเป็นค่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ Wireless 
Fidelity: WIFI จำนวน 7,200.00 บาท  
 2.3 สำหร ับจ ่ายเป ็นค่าใช ้จ ่ายในการพัฒนา/ปร ับปรุง
ห้องสมุดโรงเรียน จำนวน 100,000.00 บาท   
 2.4 สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของ
โรงเรียนในสังกัด อปท. จำนวน  30,000.00  บาท   
 2.5 สำหรับจ่ายเป็นค่าใช ้จ ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด อปท. จำนวน 20,000.00  บาท 
 2.6 สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู ้ดูแลเด็ก/
ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 8,150.00 บาท  
 2.7 สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน จำนวน 50,000.00 บาท 
 2.8 สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา จำนวน 21,000.00 บาท  
 2.9 สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการ
อ่านในสถานศึกษา อปท. จำนวน 50,000.00 บาท 
 2.10 สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้
สำหรับเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา จำนวน 50,000.00 บาท 
 2.11 สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษาปฐมวัย จำนวน 11,000.00 บาท 
 2.12 สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำนวน 33,000.00 บาท 
 2.13 สำหร ับจ ่ายเป ็นค ่าใช ้จ ่ายในการพ ัฒนาการจัด
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ ่น  (SBMLD) 
จำนวน 500,000.00 บาท 
 3. เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของ
ท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ระดับประถมศึกษา 
(ป.1-ป.6) จำนวน 90,000.00 บาท 
 4. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตำบลเมืองคง จำนวน 1,499,320.00 บาท 
     4.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 809,000.00 บาท 
 4.2 ค่าหนังสือเรียน 205,820.00 บาท 
      4.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 131,800.00 บาท    
   4.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 148,200.00 บาท  
 4.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 204,500.00 บาท 
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 5. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
เมืองคง  จำนวน  200,930.00 บาท 
 5.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 120,700.00 บาท  
 5.2 ค่าหนังสือเรียน 14,200.00 บาท 
 5.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 14,200.00 บาท 
 5.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 21,300.00 บาท    
 5.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 30,530.00 บาท 
ตั้งจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 
5061 ลงวันที่ 18  กรกฎาคม 2565 
ตั้งจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
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 ค่าวัสดุ รวม 01,390,000 บาท 

 วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 01,390,000 บาท 
 1) สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลเมืองคง (จัดสรรสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)     
ที่ อปท.จัดตั ้งขึ ้นเองและรับถ่ายโอน) จำนวน 260 วัน จำนวน 
148,000.00 บาท   
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 89 ลำดับที่ 3) 
 2) สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) โรงเร ียนอนุบาล
เทศบาลตำบลเมืองคง (จัดสรรสำหรับ ร.ร.สังกัดองค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่น) จำนวน 260 วัน จำนวน 936,000.00 บาท  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 90 ลำดับที่ 5) 
 3) สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนวันครู 2502 
(จัดสรรสำหรับ ร.ร.สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (สพฐ.)  จำนวน 260 วัน จำนวน 306,000.00 บาท  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 92 ลำดับที่ 9) 
ตั้งจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 
5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม  2565 
ตั้งจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน  2565   

 ค่าสาธารณูปโภค รวม 00.080,000 บาท 

 ค่าไฟฟ้า จำนวน 00.050,000 บาท 
สำหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเมืองคง  
และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง  
ตั้งจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 

 ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 00.030,000 บาท 
สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเมือง
คงและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง   
ตั้งจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
 
 
 
 
 
 



128 

 

 

 

 งบลงทุน รวม 00.150,000 บาท 

 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 00.150,000 บาท 

  ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

  ค่าใช้จ่าโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จำนวน 00.150,000 บาท 
สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง (เก่ียวกับเงิน
อุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น)   
ตั้งจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
ตั้งจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 
5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 

 งานศึกษาไม่กำหนดระดับ รวม 00.687,400 บาท 

 งบดำเนินงาน รวม 00.050,000 บาท 

 ค่าใช้สอย รวม 00.050,000 บาท 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี  2566 จำนวน 00.050,000 บาท 
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2566 เช่น  
จ้างเหมาจัดทำอาหาร ค่าอาหารและเครื่องดื่มค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมา 
ค่าโฆษณาค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นเพื่อจัดกิจกรรม
นันทนาการ การละเล่นเบ็ดเตล็ด ประกวดต่างๆ จัดนิทรรศการ การ
แสดงดนตรี จ ับฉลากของขวัญของรางวัล โดยถัวจ่ายในวงเงิน 
50,000.00 บาท  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 91 ลำดับที่ 8) 
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 งบเงินอุดหนุน รวม 00.637,400 บาท 

 เงินอุดหนุน รวม 00.637,400 บาท 

 เงินอุดหนุนส่วนราชการ        

 เงินอุดหนุนโครงการงานพิธีบวงสรวงท่านท้าวสุรนารี จำนวน 00.020,000 บาท 
สำหรับสนับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการงานพิธีบวงสรวงท่านท้าว   
สุรนารี  ให้กับอำเภอคงในการจัดงานบวงสรวงฯ     
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 2566-2570)  เพิ่มเติม ครั้งที่  
1/2565 หน้า 17 ลำดับที่ 2 
ตั้งจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 
5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 

 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน 00.617,400 บาท 
สำหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนวันครู  2502 (โรงเรียน
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) (สพฐ.)  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 92 ลำดับที่ 10) 
ตั้งจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 
5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 



 

 

 

 

 

 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนนัทนาการ 
-  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
-  งานกีฬาและนันทนาการ 
-  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลตำบลเมืองคง 
อำเภอคง   จังหวัดนครราชสีมา 

        
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 500,000 บาท แยกเป็น  

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ รวม 00.005,000 บาท 

 งบดำเนินงาน รวม 00.005,000 บาท 

 ค่าใช้สอย รวม 00.005,000 บาท 

รายจ่ายเกี ่ยวเนื ่องกับการปฏิบัติราชการที ่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

  โครงการจัดงานท้าวสุรนารี  ประจำปี 2566 จำนวน 00.005,000 บาท 
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานท้าวสุรนารี ประจำปี 2566 
เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดสถานที่ จัดนิทัศการ ค่าจัดซื้อ 
และค่าจ้างเหมาต่าง ๆ ในการจัดทำโครงการ ฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ที่จำเป็นโดยถัวจ่ายในวงเงิน 5,000.00 บาท  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 99 ลำดับที่ 4) 
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 งานกีฬาและนันทนาการ รวม 00.325,000 บาท 

 งบดำเนินงาน รวม 00.325,000 บาท 

 ค่าใช้สอย รวม 00.300,000 บาท 

รายจ่ายเกี ่ยวเนื ่องกับการปฏิบัติราชการที ่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ จำนวน 00.050,000 บาท 
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานกีฬาประเภทต่าง ๆ เช่น     
ฟุตซอล วอลเล่ย์บอล กีฬาพื้นบ้าน ฯลฯ เช่น จ้างเหมาจัดทำสนาม
กีฬา, ค่าจ้างเหมาบริการต่าง, ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา,ค่าตอบแทน 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น โดยถัวเฉลี่ยจ่ายในวงเงิน 50,000 บาท  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่  
1/2565 หน้า 16 ลำดับที่ 1) 

 โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอคง จำนวน 00.050,000 บาท 
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานกีฬาประเภทต่าง ๆ เช่น      
ฟุตซอล วอลเล่ย์บอล ฯลฯ เช่น จ้างเหมาจัดทำสนามกีฬา, ค่าจ้าง
เหมาบริการต่าง, ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา, ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ที่จำเป็น โดยถัวเฉลี่ยจ่ายในวงเงิน 50,000 บาท  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570  หน้า 100 ลำดับที่ 
7) 

 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2565 จำนวน 00.200,000 บาท 
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานกีฬาประเภทต่าง ๆ เช่น     
ฟุตซอล วอลเล่ย์บอล ฯลฯ เช่น จ้างเหมาจัดทำสนามกีฬา, ค่าจ้าง
เหมาบริการต่าง, ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา, ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่จำเป็น โดยถัวเฉลี่ยจ่ายในวงเงิน 200,000 บาท  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 100 ลำดับที่ 8) 

 ค่าวัสด ุ รวม 00.025,000 บาท 

 วัสดุกีฬา จำนวน 00.025,000 บาท 
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา  เช่น  ห่วงยาง ไม้ตีปิงปอง ไม้แบตมินตัน 
ไม้เทนนิส เชือกกระโดด ดาบสองมือ ตะกร้อหวายแชร์บอล นาฬิกา
จับเวลา นวม ลูกทุ่มน้ำหนัก ตาข่ายกีฬา ลูกปิงปอง ลูกแบตมินตัน 
ลูกเทนนิส ลูกฟุตบอล ลูกแชร์บอล แผ่นโยคะ ตะกร้อ นกหวีด ฯลฯ  
ตั้งจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน  2565 
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 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 00.170,000 บาท 

 งบดำเนินงาน รวม 00.170,000 บาท 

 ค่าใช้สอย รวม 00.170,000 บาท 

รายจ่ายเกี ่ยวเนื ่องกับการปฏิบัติราชการที ่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

 1. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 จำนวน 00.050,000 บาท 
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง  ประจำปี 
2565 เช่น เงินรางวัล เงินสนับสนุนการประกวดกระทง ขบวนแห่และ
ผู้เข้าประกวดนางนพมาศ ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ
ปิดค่าวัสดุ  อุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่ามหรสพ วงดนตรี
และวงดุริยางค์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าประดับตกแต่งรถขบวน
แห่ ค่าโฆษณา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น โดยถัวจ่ายในวงเงิน 
50,000.00 บาท  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 98 ลำดับที่ 1) 

 2. โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2566 จำนวน 00.020,000 บาท 
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันขันปีใหม่ ประจำปี  2566   
เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในพิธีสงฆ์ ค่าข้าวสารอาหารแห้ง
ที่ใช้ในการตักบาตร  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดย
ถัวจ่ายในวงเงิน 20,000.00  บาท         
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 98 ลำดับที่ 2) 

 3. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 จำนวน 00.050,000 บาท 
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 
2566 เช่น ค่าจัดซื้ออุปกรณ์สิ่งของต่าง ๆ และค่าจ้างเหมาต่าง ๆ เงิน
รางวัล/ของรางวัล   เงินสนับสนุนการประกวดขบวนแห่ ผู ้เข้า
ประกวดเทพีสงกรานต์ ค่าตอบแทนการแสดง วงดนตรี/ดุริยางค์ 
ค่าใช้จ่ายในพิธีสงฆ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าใช้จ่ายในพิธีรดน้ำ
ขอพร และค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ในการจัดทำโครงการฯ โดยถัว
จ่ายในวงเงิน 50,000.00 บาท  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 98 ลำดับที่ 3) 

 4. โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566 จำนวน 00.030,000 บาท 
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา  ประจำปี 
2566  เช่น  ค่าจัดซื้ออุปกรณ์สิ่งของต่าง ๆ และค่าจ้างเหมาบริการ
ต่าง ๆ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื ่น ๆ ที ่จำเป็นในการจัดทำ
โครงการฯ โดยถัวจ่ายในวงเงิน 30,000.00 บาท  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 99 ลำดับที่ 5)   
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 5. โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา จำนวน 00.020,000 บาท 
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา  เช่น จ้าง
เหมาบริการต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในพิธีสงฆ์  ค่าดอกไม้ธูปเทียน ค่าตกแต่ง
รถขบวนแห่ ค่าโฆษณา ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น 
โดยถัวจ่ายในวงเงิน 20,000.00 บาท  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 99 ลำดับที่ 6) 



 

 

 

1
3

4
 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 

แผนงาน  

แผนงานงบกลาง 
แผนงาน

บริหารงานทั่วไป 
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแขง็
ของชุมชน 

งบกลาง งบกลาง 

เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

235,000               

เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน 

9,000               

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 3,271,200               
เบี้ยยังชีพความพิการ 787,600               
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 60,000               
เงินสำรองจ่าย 200,000               
รายจ่ายตามขอ้ผูกพัน                 
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ
บำนาญขา้ราชการส่วน
ท้องถิ่น (ก.บ.ท.) 

570,000               

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บำนาญ (ช.ค.บ.) 

32,900               

เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ 548,500               
ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร 

10,000               

ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทย 

30,400               
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งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 

แผนงาน  แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ  

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงานการ
พาณิชย ์

รวม 

งบกลาง งบกลาง 

เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

      
235,000 

เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน 

      
9,000 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ       3,271,200 
เบี้ยยังชีพความพิการ       787,600 
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์       60,000 
เงินสำรองจ่าย       200,000 
รายจ่ายตามขอ้ผูกพัน       

 

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ
บำนาญขา้ราชการส่วน
ท้องถิ่น (ก.บ.ท.) 

      
570,000 

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บำนาญ (ช.ค.บ.) 

      
32,900 

เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ       548,500 
ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร 

      
10,000 

ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทย 

      
30,400 
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งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 

แผนงาน  

แผนงานงบกลาง 
แผนงาน

บริหารงานทั่วไป 

แผนงานการ
รักษาความสงบ

ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแขง็
ของชุมชน 

งบกลาง งบกลาง 

โครงการกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนเทศบาลตำบลเมืองคง 

40,000               

โครงการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลตำบลเมือง
คง 

92,000               

เงินช่วยพิเศษ                 
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/
พนักงาน 

1,000               

เงินช่วยค่าทำศพ
ลูกจ้างประจำ 

1,000               

เงินช่วยค่าทำศพพนักงาน
จ้าง 

1,000               

งบบุคลากร 
เงินเดือน (ฝ่าย

ประจำ) 
 

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  513,360             

ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง
นายก/รองนายก 

  84,000             

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/
รองนายก 

  84,000             

ค่าตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตำบล 

  198,720             
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งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 

แผนงาน  แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ 

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงานการเกษตร 
แผนงานการ

พาณิชย ์
รวม 

งบกลาง งบกลาง 

โครงการกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนเทศบาลตำบลเมืองคง 

    
40,000 

โครงการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลตำบลเมือง
คง 

    
92,000 

เงินช่วยพิเศษ      
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/
พนักงาน 

    
1,000 

เงินช่วยค่าทำศพ
ลูกจ้างประจำ 

    
1,000 

เงินช่วยค่าทำศพพนักงาน
จ้าง 

    
1,000 

งบบุคลากร 
 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจำ) 

 

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    
513,360 

ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง
นายก/รองนายก 

    
84,000 

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/
รองนายก 

    
84,000 

ค่าตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตำบล 

    

198,720 
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งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 

แผนงาน  

แผนงานงบกลาง 
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป 
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแขง็
ของชุมชน 

งบบุคลากร 

เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง) 

ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชกิสภา/
เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

  1,490,400             

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจำ) 

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

  3,213,000 381,100 5,102,039 200,000   1,000,000   

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วนทอ้งถิ่น 

  4,000   200,000         

เงินประจำตำแหน่ง   138,120     10,000   60,000   
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ   280,100         280,000   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   648,000 540,000 1,231,440     1,728,000   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จ้าง 

  72,000 60,000 128,000     192,000   

เงินวิทยฐานะ       573,600         

งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

  20,000   6,000 36,000   30,000   

ค่าเบี้ยประชุม   2,000             
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 

  8,000 3,000           

ค่าเช่าบ้าน   126,000 36,000 138,000     36,000   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                 
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งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 

แผนงาน  แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ 

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงานการเกษตร 
แผนงานการ

พาณิชย ์
รวม 

งบบุคลากร 

เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง) 

ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชกิสภา/
เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

    1,490,400 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจำ) 

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

    9,896,139 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วนทอ้งถิ่น 

    204,000 

เงินประจำตำแหน่ง     208,120 
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ     560,100 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     4,147,440 
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จ้าง 

    452,000 

เงินวิทยฐานะ     573,600 

งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

    92,000 

ค่าเบี้ยประชุม     2,000 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 

    11,000 

ค่าเช่าบ้าน     336,000 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
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งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 

แผนงาน  

แผนงานงบกลาง 
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป 
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแขง็
ของชุมชน 

งบดำเนินงาน 

ค่าตอบแทน 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจำ 

  38,000 4,800 143,800     10,000   

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ   220,000   908,126 615,400   140,000   
รายจ่ายเกี่ยวกบัการรับรองและ
พิธีการ 

  260,000             

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

                

ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรี  และสมาชิก
สภาเทศบาลตำบลเมืองคง 

  5,000             

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร 

  60,000   30,000 10,000       

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนใน
การฝึกอบรม 

  70,000   40,000 10,000       

โครงการจัดกิจกรรมวันทอ้งถิ่น
ไทย ในวันที่ 18 มีนาคม ของทุก
ป ี

  10,000             
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งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 

แผนงาน  แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ 

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงานการเกษตร 
แผนงานการ

พาณิชย ์
รวม 

งบดำเนินงาน 

ค่าตอบแทน 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจำ 

    196,600 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ     1,883,526 
รายจ่ายเกี่ยวกบัการรับรองและ
พิธีการ 

    260,000 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรี  และสมาชิก
สภาเทศบาลตำบลเมืองคง 

    5,000 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร 

    100,000 

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนใน
การฝึกอบรม 

    120,000 

โครงการจัดกิจกรรมวันทอ้งถิ่น
ไทย ในวันที่ 18 มีนาคม ของทุก
ป ี

    10,000 
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งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 

แผนงาน  

แผนงานงบกลาง 
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป 
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแขง็
ของชุมชน 

งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย 

โครงการจัดงานวันเทศบาล ใน
วันที่ 24 เมษายนของทุกป ี

  10,000             

โครงการฝึกอบรม สัมมนา และ
ศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ และพนักงาน
เทศบาล 

  50,000             

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน และ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
สำหรับผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างและพนักงาน
จ้างเทศบาลตำบลเมืองคง 

  5,000             

โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
กฎหมาย 

  5,000             

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม   60,000 100,000 50,000 70,000   100,000   
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งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 

แผนงาน  แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ 

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงานการเกษตร 
แผนงานการ

พาณิชย ์
รวม 

งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย 

โครงการจัดงานวันเทศบาล ใน
วันที่ 24 เมษายนของทุกป ี

    10,000 

โครงการฝึกอบรม สัมมนา และ
ศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ และพนักงาน
เทศบาล 

    50,000 

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน และ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
สำหรับผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างและพนักงาน
จ้างเทศบาลตำบลเมืองคง 

    5,000 

โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
กฎหมาย 

    5,000 

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม     380,000 
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งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 

แผนงาน  

แผนงานงบกลาง 
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป 
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแขง็
ของชุมชน 

งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย 

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัตกิาร
จิตอาสาภัยพบิัติประจำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

    50,000           

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพนักเรียน 

      50,000         

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ 
ประจำป ี 2566 

      50,000         

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

      4,935,495         

ค่าใช้จ่ายในโครงการขับเคลื่อน
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย 

        13,100       

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 

        100,000       

ค่าใช้จ่ายในโครงการสำรวจ
ข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว ์

        1,400       
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งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 

แผนงาน  แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา 
แผนงานการเกษตร 

แผนงานการ
พาณิชย ์

รวม 

งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย 

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัตกิาร
จิตอาสาภัยพบิัติประจำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

    50,000 

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพนักเรียน 

    50,000 

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ 
ประจำป ี 2566 

    50,000 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

    4,935,495 

ค่าใช้จ่ายในโครงการขับเคลื่อน
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย 

    13,100 

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 

    100,000 

ค่าใช้จ่ายในโครงการสำรวจ
ข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว ์

    1,400 
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งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 

แผนงาน  

แผนงานงบกลาง 
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป 
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแขง็
ของชุมชน 

งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย 

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม
เยาวชนไทยหา่งไกลยาเสพติด 

        25,000       

ค่าใช้จ่ายในโครงการออกกำลัง
กายเพือ่สุขภาพ 

        36,000       

โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐ
ร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชันราชินี 

          50,000     

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร 

            10,000   

ค่าใช้จ่ายในโครงการกำจัด
ผักตบชวาลำห้วยกุดรัง 

            25,000   

ค่าใช้จ่ายในโครงการคัดแยกขยะ
ในชุมชนเพื่อสิ่งแวดล้อม 

            20,000   

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม             30,000   
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน อสม.เทศบาลตำบล
เมืองคง 

              100,000 
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งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 

แผนงาน  แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา 
แผนงานการเกษตร 

แผนงานการ
พาณิชย ์

รวม 

งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย 

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม
เยาวชนไทยหา่งไกลยาเสพติด 

    25,000 

ค่าใช้จ่ายในโครงการออกกำลัง
กายเพือ่สุขภาพ 

    36,000 

โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐ
ร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชันราชินี 

    50,000 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร 

    10,000 

ค่าใช้จ่ายในโครงการกำจัด
ผักตบชวาลำห้วยกุดรัง 

    25,000 

ค่าใช้จ่ายในโครงการคัดแยกขยะ
ในชุมชนเพื่อสิ่งแวดล้อม 

    20,000 

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม     30,000 
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน อสม.เทศบาลตำบล
เมืองคง 

    100,000 
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งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 

แผนงาน  

แผนงานงบกลาง 
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป 
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแขง็
ของชุมชน 

งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย 

โครงการการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก  สตรี
และบุคคลในครอบครัว 

              5,000 

โครงการจัดประชุมประชาคม
เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

              30,000 

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

              5,000 

โครงการฝึกอบรมอาชพีระยะสั้น               5,000 
โครงการอบรมศึกษาดูงานของ
เยาวชนและจัดงานวันเยาวชน
แห่งชาติ 

              50,000 

1. โครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง ประจำปี 2565 

                

2. โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม ่
ประจำป ี2566 

                

3. โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์ ประจำปี 2566 
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งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 

แผนงาน  แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา 
แผนงานการเกษตร 

แผนงานการ
พาณิชย ์

รวม 

งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย 

โครงการการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก  สตรี
และบุคคลในครอบครัว 

        5,000 

โครงการจัดประชุมประชาคม
เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

        30,000 

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

        5,000 

โครงการฝึกอบรมอาชพีระยะสั้น         5,000 
โครงการอบรมศึกษาดูงานของ
เยาวชนและจัดงานวันเยาวชน
แห่งชาติ 

        50,000 

1. โครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง ประจำปี 2565 

50,000       50,000 

2. โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม ่
ประจำป ี2566 

20,000       20,000 

3. โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์ ประจำปี 2566 

50,000       50,000 
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งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 

แผนงาน  

แผนงานงบกลาง 
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป 
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแขง็
ของชุมชน 

งบดำเนินงาน 

ค่าใช้สอย 

4. โครงการจัดงานประเพณีแห่
เทียนพรรษา ประจำป ี2566 

                

5. โครงการจัดงานวันสำคัญทาง
ศาสนา 

                

โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน
สัมพันธ ์

                

โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น
สัมพันธ์อำเภอคง 

                

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน
และประชาชน ประจำปี 2565 

                

โครงการจัดงานท้าวสุรนารี  
ประจำป ี2566 

                

โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) 

                

ค่าวัสด ุ

วัสดุสำนักงาน   85,000         15,000   
วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ   10,000     5,000       
วัสดุงานบ้านงานครัว   10,000   1,400,000 80,000       
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   20,000 50,000   50,000   30,000   
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งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 

แผนงาน  แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ 

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงานการเกษตร 
แผนงานการ

พาณิชย ์
รวม 

งบดำเนินงาน 

ค่าใช้สอย 

4. โครงการจัดงานประเพณีแห่
เทียนพรรษา ประจำป ี2566 

30,000       30,000 

5. โครงการจัดงานวันสำคัญทาง
ศาสนา 

20,000       20,000 

โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน
สัมพันธ ์

50,000       50,000 

โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น
สัมพันธ์อำเภอคง 

50,000       50,000 

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน
และประชาชน ประจำปี 2565 

200,000       200,000 

โครงการจัดงานท้าวสุรนารี  
ประจำป ี2566 

5,000       5,000 

โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) 

    10,000   10,000 

ค่าวัสด ุ

วัสดุสำนักงาน         100,000 
วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ   200,000     215,000 
วัสดุงานบ้านงานครัว         1,490,000 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง         150,000 
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งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 

แผนงาน  

แผนงานงบกลาง 
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป 
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแขง็
ของชุมชน 

งบดำเนินงาน 

ค่าวัสด ุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   250,000 100,000   250,000       
วัสดุคอมพิวเตอร ์   90,000         15,000   
วัสดุการเกษตร     20,000       50,000   
วัสดุเครื่องแต่งกาย     30,000   20,000       
วัสดุเครื่องดับเพลิง     50,000           
วัสดุจราจร     50,000           
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์         100,000       
วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่         5,000       
วัสดุกีฬา                 
วัสดุก่อสร้าง                 

ค่าสาธารณูปโภค 

ค่าไฟฟ้า   431,000   50,000         
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล   18,000   30,000 40,000       
ค่าบริการโทรศัพท ์   5,000             
ค่าบริการไปรษณีย ์   12,500         1,000   
ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม 

  30,000             

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ
ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 

  4,000             

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ ์
ครุภัณฑ์สำนักงาน                 
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค   35,000             
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งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 

แผนงาน  แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ 

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงานการเกษตร 
แผนงานการ

พาณิชย ์
รวม 

งบดำเนินงาน 

ค่าวัสด ุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น         600,000 
วัสดุคอมพิวเตอร ์         105,000 
วัสดุการเกษตร         70,000 
วัสดุเครื่องแต่งกาย         50,000 
วัสดุเครื่องดับเพลิง         50,000 
วัสดุจราจร         50,000 
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์         100,000 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่         5,000 
วัสดุกีฬา 25,000       25,000 
วัสดุก่อสร้าง   500,000     500,000 

ค่าสาธารณูปโภค 

ค่าไฟฟ้า         481,000 
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล         88,000 
ค่าบริการโทรศัพท ์         5,000 
ค่าบริการไปรษณีย ์         13,500 
ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม 

        30,000 

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ
ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 

        4,000 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ ์
ครุภัณฑ์สำนักงาน           
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค         35,000 
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งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 

แผนงาน  

แผนงานงบกลาง 
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป 
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแขง็
ของชุมชน 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์

                

จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด cctv ใน
เขตเทศบาลตำบลเมืองคง 

    490,000           

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                 
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อ ีดี  (LED 
TV) 

      45,000         

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                 
จัดซื้อตู้เย็น         6,400       
ครุภัณฑ์กีฬา                 
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย
กลางแจ้ง 

            500,000   

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(Inkjet Printer) 

            6,300   

ครุภัณฑ์โรงงาน                 
จัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ 
ขนาด 5 นิว้ 

                

จัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ 
ขนาด 6 นิว้ 

                

จัดซื้อเครื่องตัดไฟเบอร์                 

 
 



 

 

 

1
5

5
 

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 

แผนงาน  แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา 
แผนงานการเกษตร 

แผนงานการ
พาณิชย ์

รวม 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์

          

จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด cctv ใน
เขตเทศบาลตำบลเมืองคง 

        490,000 

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่           
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อ ีดี  (LED 
TV) 

        45,000 

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว           
จัดซื้อตู้เย็น         6,400 
ครุภัณฑ์กีฬา           
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย
กลางแจ้ง 

        500,000 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(Inkjet Printer) 

        6,300 

ครุภัณฑ์โรงงาน           
จัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ 
ขนาด 5 นิว้ 

  5,300     5,300 

จัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ 
ขนาด 6 นิว้ 

  5,800     5,800 

จัดซื้อเครื่องตัดไฟเบอร์   8,700     8,700 
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งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 

แผนงาน  

แผนงานงบกลาง 
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป 
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแขง็
ของชุมชน 

งบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ ์
ครุภัณฑ์สำรวจ                 
จัดซื้อล้อวัดระยะทาง                 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                 
ค่าใช้จ่าโครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ 

      150,000         

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                 
โครงการขยายถนน คสล. 
บริเวณถนนคงคนครพิทักษ์ ช่วง
หน้าร้านเฮงกี่ 

                

โครงการขยายถนน คสล. หนา้
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบล
เมืองคง โดยการเทถนน คสล. 
พร้อมวางท่อระบายนำ้ คสล. 
และบ่อพกั คสล. 

                

โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. 
ถนนหน้าบ้านนายวันชัย 
ราชการกลาง ถึงหน้าบา้น นาย
ไพวรรณ เข็มแก้ว 
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งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 

แผนงาน  แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ 

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงานการเกษตร 
แผนงานการ

พาณิชย ์
รวม 

งบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ ์
ครุภัณฑ์สำรวจ           
จัดซื้อล้อวัดระยะทาง   15,000     15,000 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง           
ค่าใช้จ่าโครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ 

        150,000 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค           
โครงการขยายถนน คสล. 
บริเวณถนนคงคนครพิทักษ์ ช่วง
หน้าร้านเฮงกี่ 

  150,000     150,000 

โครงการขยายถนน คสล. หนา้
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบล
เมืองคง โดยการเทถนน คสล. 
พร้อมวางท่อระบายนำ้ คสล. 
และบ่อพกั คสล. 

  1,000,000     1,000,000 

โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. 
ถนนหน้าบ้านนายวันชัย 
ราชการกลาง ถึงหน้าบา้น นาย
ไพวรรณ เข็มแก้ว 

  445,000     445,000 
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งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 

แผนงาน  

แผนงานงบกลาง 
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป 
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแขง็
ของชุมชน 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ ์

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนาม
กีฬาหลังสถานีรถไฟเมืองคง 

                

โครงการปรับปรุงโครงสร้าง
ตลาดสดเทศบาลตำบลเมืองคง 

                

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

                

อุดหนุนโครงการจัดตั้งสถานที่
กลางศูนย์ปฏิบัตกิารร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอคง 

  25,000             

เงินอุดหนุนส่วนราชการ                 
เงินอุดหนุนโครงการงานพิธี
บวงสรวงท่านท้าวสุรนาร ี

      20,000         

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน
อาหารกลางวัน 

      617,400         

รวม 5,889,600 8,700,200 1,964,900 15,898,900 1,683,300 50,000 4,278,300 195,000 
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งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 

แผนงาน  แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ 

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงานการเกษตร 
แผนงานการ

พาณิชย ์
รวม 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ ์

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนาม
กีฬาหลังสถานีรถไฟเมืองคง 

  500,000     500,000 

โครงการปรับปรุงโครงสร้าง
ตลาดสดเทศบาลตำบลเมืองคง 

      1,000,000 1,000,000 

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

          

อุดหนุนโครงการจัดตั้งสถานที่
กลางศูนย์ปฏิบัตกิารร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอคง 

        25,000 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ           
เงินอุดหนุนโครงการงานพิธี
บวงสรวงท่านท้าวสุรนาร ี

        20,000 

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน
อาหารกลางวัน 

        617,400 

รวม 500,000 2,829,800 10,000 1,000,000 43,000,000 

 
 
 



 

 

 

 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองคง 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 

ประจำปี พ.ศ. 2565 

วันที่  15  สิงหาคม  พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองคง 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2 

ประจำปี พ.ศ. 2565 

วันที่  26  สิงหาคม  พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

แบบแปลนประมาณการและก่อสร้าง 

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

ประมาณการและแบบก่อสร้าง 

โครงการขยายถนน คศล. บริเวณถนนคงคนครพิทักษ์      

ช่วงหน้ารา้นเฮงกี่ 

เทศบาลตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

ประมาณการและแบบก่อสร้าง 

โครงการขยายถนน คศล. หน้าโรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ตำบลเมืองคง โดยการเทถนน คสล. 

พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก คสล. 

เทศบาลตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 



 

 

 

 
 
 

  
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

ประมาณการและแบบก่อสร้าง 

โครงการวางท่อระบายน้ำ คศล. ถนนหน้าบ้านนายวันชัย 

ราชการกลาง ถึงหน้าบ้าน นายไพรวรรณ เข็มแก้ว 

เทศบาลตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 
ประมาณการและแบบก่อสร้าง 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬา 

หลังสถานีรถไฟเมืองคง 

เทศบาลตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
ประมาณการและแบบก่อสร้าง 

โครงการปรับปรุงโครงสร้างตลาดสดเทศบาลตำบลเมืองคง 

เทศบาลตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


