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ค ำแถลงงบประมำณ 

************************************************ 

ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2560 

เรียน  ท่ำนประธำนสภำเทศบำล  และสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลดงคอน ที่เคำรพทุกท่ำน 

        บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารเทศบาลต าบลดงคอนจะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อสภาเทศบาลต าบลดงคอนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลดงคอน            
จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบาย
ในการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้ 

1.  สถำนะกำรคลัง 
    1.1  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
เทศบาลต าบลดงคอนมีสถานะการเงิน  ดังนี้ 

1.1.1  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น            22,245,231.70.-บาท 
1.1.2  เงินสะสม            23,945,307.98.-บาท 
1.1.3  ทุนส ารองเงินสะสม           18,635687.52.- บาท 
1.1.4 รายการกันเงินไว้เพ่ือก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย 
         จ านวน.....-.......โครงการ         -       .-บาท 
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 
         จ านวน......2........โครงการ         5,900,000.-บาท 

 
2.  กำรบริหำรงบประมำณในปีงบประมำณ  พ.ศ.  2559 ณ วันที่ 15 กรกฎำคม 2559 
     2.1  รำยรับจริงทั้งสิ้น  62,443,628.65.-บำท   ประกอบด้วย 

หมวดภาษีอากร             692,751.60.-บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต      349,389.60.-บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน            587,320.42.-บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                  267,675.-บาท 
หมวดรายได้จากทุน                        13,515.-บาท 
หมวดภาษีจัดสรร                     17,833,423.48.-บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                         11,305,594.-บาท        

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์              31,393959.55.-บำท 
 
 
 
 



 
 

เทศบัญญัติเทศบาลต าบลดงคอน ประจ าปีงบประมาณ 2560                                              หน้า 3 
 

    2.3  รำยจ่ำยจริง  จ ำนวน   40,312,716.45.-บำท      ประกอบด้วย 
งบกลาง          1,671,405 .-บาท 
งบบุคลากร              8,996,254 .-บาท 
งบด าเนินการ               3,905,616.08 .-บาท 
งบลงทุน               2,820,216.31 .-บาท 
งบรายจ่ายอื่น                                                      -   .-บาท 
งบเงินอุดหนุน                 2,392,500 .-บาท 

    2.4 รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์            20,526,725.06 .-บาท 
    2.5  มีกำรจ่ำยเงินสะสมเพื่อด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่                                3,513,500.-บาท 

3. งบเฉพำะกำร 
    ประเภทกิจกำร         -               กิจกำร      - 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.  -   มีรายรับจริง      -      บาท  รายจ่ายจริง       -       บาท 
  กู้เงินจากธนาคาร / กสท. / อื่นๆ    จ านวน   -      .-บาท 
  ยืมเงินสะสมจากเทศบาล     จ านวน            -      .-บาท
  ก าไรสุทธิ      จ านวน            -      .-บาท 
  เงนิฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่                                     จ านวน            -      .-บาท 
  ทรัพย์จ าน า                                                           จ านวน            -     .- บาท
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ค ำแถลงงบประมำณ 
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2560 

เทศบำลต ำบลดงคอน 
อ ำเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนำท 

3.1  รำยรับ 

รำยรับ รับจริง 
ปี 2558 

ประมำณกำร 
ปี 2559 

ประมำณกำร 
ปี 2560 

รหัสบัญชี 

ก.รำยได้จัดเก็บเอง     
1.หมวดภำษีอำกร     
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 250,000 250,000 300,000 0100 
1.2 ภาษีบ ารุงท้องที ่ 400,000 400,000 400,000 0101 
1.3 ภาษีป้าย 15,000 17,000 17,000 0103 
2. หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับและใบอนุญำต     
2.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,000 1,000 1,000 0125 
2.2 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 260,000 340,000 340,000 0126 
2.3 ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการ
จัดสถานท่ีจ าหนา่ยหรือสะสมอาหาร 

1,000 1,000 1,000 0144 

2.4 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนญุาตการขายสรุา   2,000  
2.5 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย ์ 1,000 1,000 1,000  
2.6 ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายและข้อบังคับ
ท้องถิ่น 

1,000 1,000 1,000 0139 

2.7 ค่าปรับการผิดสัญญา 40,000 40,000 40,000 0140 
2.8 ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 1,000 1,000 1,000 0137 

2.9 ค่าปรับอื่นๆ 1,000 1,000 1,000 0149 
2.10 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับ
กิจการที่อันตรายต่อสุขภาพ 

- - -  

2.11 ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด -   0143 
2.12 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร
หรือสถานท่ีสะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมี
พื้นที่เกิน 200 ตร.ม. 

1,000 1,000 1,000 0144 

2.13 ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินคา้ในที่หรือทาง
สาธารณะ 

100,000 100,000 100,000 0145 

2.14 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 15,000 10,000 10,000 0146 
2.15 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้
เครื่องขยายเสียง 

2,000 2,000 2,000 0147 

2.16  ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ 2,000 2,000 2,000 0148 

3.  หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน     
3.1  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 450,000 800,000 800,000 0203 
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 รำยรับ  รับจริง 
ปี 2558 

ประมำณกำร 
ปี 2559 

ประมำณกำร 
ปี 2560 

รหัสบัญชี 

4.  หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด     
4.1  ค่าขายแบบแปลน 100,000 100,000 200,000 0302 
4.2  ค่ารับรองส าเนาและถ่าย
เอกสาร 

1,000 1,000 1,000 0305 

4.3  รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 7,000 8,000 10,000 0307 
5.  หมวดรำยได้จำกทุน     
5.1  ค่าขายทอดตลาดทรัพยส์ิน - 2,000 10,000 416001 
ข. รำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรร 
ให้ อปท. 

    

1.  หมวดภำษีจัดสรร     
1.1  ภาษมีูลคา่เพิ่มตาม พ.ร.บ 
ก าหนดแผนฯ 

8,850,000 8,850,000 8,850,000  

1.2   ภาษี 1 ใน 9 5,000,000 5,000,000 5,000,000  

1.3  ภาษีธุรกิจเฉพาะ 100,000 120,000 120,000 421005 

1.4  ภาษีสุรา 2,200,000 2,400,000 2,400,000 421006 
1.5  ภาษีสรรพสามิต 3,000,000 3,200,000 3,500,000 421007 
1.6 ค่าภาคหลวงและคา่ธรรมเนียม
ป่าไม ้

1,000 1,000 1,000 421011 

1.7  ค่าภาคหลวงแร ่ 50,000 100,000 100,000 421012 

1.8  ค่าภาคหลวงปิโตรเลยีม 150,000 200,000 200,000 421013 

1.9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ    
และนิติกรรมตามประมวล  กฎหมาย
ที่ดิน 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 421015 

1.10 ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม
รถยนต์และล้อเลื่อน 

- 650,000 650,000  

ค. รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้ อปท.     
1. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป     
1.1  เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000,000 20,400,000 17,000,000 431002 
ง. รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้โดย      
   ระบุวัตถุประสงค์ 

    

1. หมวดเงินอุดหนุนระบุ     
    วัตถุประสงค์ 

    

1.1 เงินอุดหนุนระบุวตัถุประสงคจ์าก
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 

  30,000,000 441002 

รวมท้ังสิ้น 42,500,000 44,500,000 71,562,000  
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ค ำแถลงงบประมำณ 
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2560 

เทศบำลต ำบลดงคอน 
อ ำเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนำท 

 
2.2  รำยจ่ำยตำมงบรำยจ่ำย 
 

งบ ประมาณการ 
ปี 2558 

ประมาณการ 
ปี 2559 

ประมาณการ 
ปี 2560 

รหัสบัญชี 

จ่ำยจำกงบประมำณ     
1.  งบกลาง 2,574,700 3,840,000 26,424,000 100000 
2.  งบบุคลากร 13,556,800 13,868,000 17,482,000 200000 
3.  งบด าเนินงาน  ๑๑,369,600 12,565,400 11,743,000 300000 
4.  งบลงทุน  ๑1,268,900 9,872,600 12,020,000 400000 
7.  งบรายจ่ายอื่น  - -  500000 
6.  งบเงินอุดหนุน  3,730,000 4,354,000 3,893,000 600000 
     
รวมรายจ่ายจากงบประมาณ 42,500,000 44,500,000 71,562,000  
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สรุปงบประมำณประจ ำปี  2560 

ก.  ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล  (ท่ีตั้งจ่ายจากรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท) 
(1)    เงินเดือนพนักงาน       ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น   5,315,000 บาท 
(2)    เงินประจ าต าแหน่ง  (พนักงานเทศบาล)    ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น      462,000 บาท 
(3)    ค่าจ้างประจ า     ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น      167,000 บาท 
(4)    ค่าจ้างพนักงานจ้าง      ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น   5,788,000 บาท 
(5)    เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง     ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น      725,000 บาท 
(6)    ค่าเช่าบ้าน       ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น      150,000 บาท 
(7)    ค่าช่วยเหลือบุตร       ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น         -           บาท 
(8)    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร     ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น      100,000 บาท 
(9)    เงินสมทบกองทุนประกันสังคม     ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น      277,700 บาท 
(10)  เงินสมทบบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ   ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น      492,000 บาท 
       ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) 
(11)  เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า      ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น          -  บาท 
(12)  เงินตอบแทนพิเศษของพนักงาน   ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น          -  บาท 
        และลูกจ้างประจ า 
                                          รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                       13,476,700   บำท 

 
 
 
 

หมายเหตุ    คิดเป็นร้อยละ   18.84  ของรายจ่ายทั้งสิ้น  (รายจ่าย = 71,562,000.- บาท) 
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ส่วนท่ี 2 
 

ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 

 

เรื่อง 

 

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 
 

ของ 

เทศบำลต ำบลดงคอน 

 

อ ำเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนำท 
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บันทึกหลักกำรและเหตุผล  
ประกอบเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย  

ประจ ำปี พ.ศ. 2560  ของเทศบำลต ำบลดงคอน  
อ ำเภอสรรคบุรี     จังหวัดชัยนำท  

  

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป แยกรายละเอียดตามแผนงาน ดังนี้ 
ด้ำน / แผนงำน ยอดรวม 

1.  ด้ำนบริหำรงำนทั่วไป   
    1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป  13,897,000 
    1.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  2,255,000 
2.  ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม   
    2.1  แผนงานการศึกษา  9,128,000 
    2.2  แผนงานสาธารณสุข  675,000 
    2.3  แผนงานสังคมสงเคราะห์  1,007,000 
    2.4  แผนงานเคหะและชุมชน  15,947,000 
    2.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  880,000 
    2.6  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  949,000 
3. ด้ำนเศรษฐกิจ  
    3.1 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา  
    3.2  แผนงานเกษตร 400,000 
    3.3  แผนงานการพาณิชย์  
4.  ด้ำนกำรด ำเนนิงำนอ่ืน   
    4.1  แผนงานงบกลาง  26,424,000 

งบประมำณรำยจ่ำยท้ังสิ้น 71,562,000 
เหตุผล  

       เพ่ือให้การตั้งงบประมาณรายจ่ายตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ         
พ.ศ. 2560  สามารถใช้ในการด าเนินงานได้สอดคล้องตามแนวนโยบายของผู้บริหารที่ได้แถลงไว้ต่อสภา
เทศบาลและตามแผนงานต่าง ๆ  ที่ผ่านกระบวนการประชาคม เพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นได้ครอบคลุมในทุก ๆ  
ด้านตามกรอบยุทธศาสตร์ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.  2560 
       จึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 เพ่ือให้สมาชิกสภา
เทศบาลได้พิจารณารายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ซึ่งปรากฏตามเอกสารร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2560  ที่แนบมาพร้อมนี้ 
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รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย 
เทศบำลต ำบลดงคอน 

อ ำเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนำท 
  
                   แผนงำน  งบกลำง  (รหัส 00410) 

 
 

งบ                           งำน 

 
งำนงบกลำง 

 
รวม 

 
 
 
 
 
 

หน่วยงำน 
เจ้ำของงบประมำณ 

 
รหัสบัญชี 

งบกลำง   ส านักปลัด 00411 
   งบกลาง 26,424,000 26,424,000   

   บ าเหน็จ/บ านาญ - -   

รวม 26,424,000 26,424,000   
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รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย 
เทศบำลต ำบลดงคอน 

  อ ำเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนำท 

        แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 
 
งบ                      งำน งำนบริหำรทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง รวม 

 
 
 
 

หน่วยงำน 
เจ้ำของงบประมำณ 

 

รหัสบัญชี 

งบบุคลำกร      
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,850,000 - 2,850,000 ส านักปลดั 101 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,795,000 2,214,000 6,009,000 ส านักปลดั/กองคลัง 102 
งบด ำเนินงำน      
    ค่าตอบแทน 680,000 170,000 850,000 ส านักปลดั/กองคลัง 200 
    ค่าใช้สอย 1,910,000 440,000 2,350,000 ส านักปลดั/กองคลัง 250 
    ค่าวัสดุ 1,006,000 200,000 1,206,000 ส านักปลดั/กองคลัง 270 
    ค่าสาธารณูปโภค 460,000 20,000 480,000 ส านักปลดั/กองคลัง 300 
งบลงทุน      
    ค่าครุภัณฑ ์ 100,000 50,000 150,000 ส านักปลดั/กองคลัง 450 
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - -   500 
งบรำยจ่ำยอ่ืน      
    รายจ่ายอื่น     - -    
งบเงินอุดหนุน    ส านักปลดั  
    เงินอุดหนุน 2,000 - 2,000  400 

รวม 10,803,000 3,094,000 13,897,000   
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รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย 
เทศบำลต ำบลดงคอน 

  อ ำเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนำท 

                 แผนงำน กำรรักษำควำมสงบภำยใน 
 
งบ                      งำน 

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับ
กำรรักษำควำมสงบภำยใน 

 

 
งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน รวม 

 
 
 
 

หน่วยงำน 
เจ้ำของงบประมำณ 

 

รหัสบัญชี 

งบบุคลำกร      
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) - - -   
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,363,000 - 1,363,000 ส านักปลดั 102 
งบด ำเนินงำน      
    ค่าตอบแทน 100,000 - 100,000 ส านักปลดั 200 
    ค่าใช้สอย 265,000 - 265,000 ส านักปลดั 250 
    ค่าวัสดุ 305,000 - 305,000 ส านักปลดั 270 
    ค่าสาธารณูปโภค 22,000 - 22,000 ส านักปลดั 300 
งบลงทุน      
    ค่าครุภัณฑ ์ 200,000 - 200,000 ส านักปลดั 450 
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - - กองช่าง 500 
งบรำยจ่ำยอ่ืน      
    รายจ่ายอื่น     - - -   
งบเงินอุดหนุน      
    เงินอุดหนุน - - -   

รวม 2,255,000  2,255,000   
  



 
 

เทศบัญญัติเทศบาลต าบลดงคอน ประจ าปีงบประมาณ 2560                                              หน้า 13 
 

รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย 
เทศบำลต ำบลดงคอน 

  อ ำเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนำท 

                 แผนงาน การศึกษา 
 
งบ                      งำน 

งำนบริหำรทั่วไป 
เกี่ยวกับกำรศึกษำ 

 
งำนระดับก่อนวัยเรียน รวม 

 
 
 
 

หน่วยงำน 
เจ้ำของงบประมำณ 

 
รหัสบัญชี 

งบบุคลำกร      
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) - - -   
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,879,000 - 2,879,000 ส านักปลดั 102 
งบด ำเนินงำน      
    ค่าตอบแทน 100,000 - 100,000 ส านักปลดั 200 
    ค่าใช้สอย 1,238,000  1,238,000 ส านักปลดั 250 
    ค่าวัสดุ 1,757,000 - 1,757,000 ส านักปลดั 270 
    ค่าสาธารณูปโภค 90,000 - 90,000 ส านักปลดั 300 
งบลงทุน      
    ค่าครุภัณฑ ์ 20,000 - 20,000 ส านักปลดั 450 
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 300,000 - 300,000 กองช่าง 500 
งบรำยจ่ำยอ่ืน      
    รายจ่ายอื่น     - - -   
งบเงินอุดหนุน      
    เงินอุดหนุน 2,744,000 - 2,744,000 ส านักปลดั 400 

รวม 9,128,000 - 9,128,000   
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รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย 
เทศบำลต ำบลดงคอน 

  อ ำเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนำท 

                 แผนงาน สาธารณสุข 
 
งบ                      งำน งำนบริหำรทั่วไป 

เกี่ยวกับสำธำรณสุข 

 
 
 
 

งำนบริกำรสำธำรณสุข 
และงำนสำธำรณสุขอื่น รวม 

 
 
 
 

หน่วยงำน 
เจ้ำของงบประมำณ 

 
รหัสบัญชี 

งบบุคลำกร      
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) - - -   
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 190,000 - 190,000 ส านักปลดั 102 
งบด ำเนินงำน      
    ค่าตอบแทน - - - ส านักปลดั 200 
    ค่าใช้สอย 25,000 - 25,000 ส านักปลดั 250 
    ค่าวัสดุ 100,000 - 100,000 ส านักปลดั 270 
    ค่าสาธารณูปโภค - - -   
งบลงทุน      
    ค่าครุภัณฑ ์ - - -   
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - -   
งบรำยจ่ำยอ่ืน      
    รายจ่ายอื่น     - - -   
งบเงินอุดหนุน      
    เงินอุดหนุน 360,000 - 360,000 ส านักปลดั 400 

รวม 675,000 - 675,000   
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รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย 
เทศบำลต ำบลดงคอน 

  อ ำเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนำท 

                 แผนงาน สังคมสงเคราะห์ 
 
งบ                      งำน 

 
งำนบริหำรทั่วไป 

 

งำนสวัสดิกำร 
สังคมสงเคราะห์ 

รวม 

 
 
 
 

หน่วยงำน 
เจ้ำของงบประมำณ 

 
รหัสบัญชี 

งบบุคลำกร      
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) - - -   
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 356,000 - 356,000 ส านักปลดั 102 
งบด ำเนินงำน      
    ค่าตอบแทน - - - ส านักปลดั 200 
    ค่าใช้สอย 35,000 - 35,000 ส านักปลดั 250 
    ค่าวัสดุ 10,000 - 10,000 ส านักปลดั 270 
    ค่าสาธารณูปโภค - - -  300 
งบลงทุน      
    ค่าครุภัณฑ ์ 6,000 - 6,000 ส านักปลดั 450 
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 600,000 - 600,000 กองช่าง 500 
งบรำยจ่ำยอ่ืน      
    รายจ่ายอื่น     - - -   
งบเงินอุดหนุน      
    เงินอุดหนุน - - -   

รวม 1,007,000  1,007,000   
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รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย 
เทศบำลต ำบลดงคอน 

  อ ำเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนำท 
   แผนงาน เคหะและชุมชน 

 
งบ                      งำน 

 
งำนบริหำร 
งำนทั่วไป 

 

 

งำนไฟฟ้ำถนน 

 
งำน

สวนสำธำรณะ 

 
งำนก ำจัด 

ขยะมูลฝอย 

 
งำนบ ำบัด 

น้ ำเสีย 
 

รวม 

 
หน่วยงำน 

เจ้ำของงบประมำณ 

 

รหัสบัญชี 

งบบุคลำกร         
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) - - - - - -   
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,294,000 - - 1,017,000 - 3,311,000 ส านักปลดั/กองช่าง 102 
งบด ำเนินงำน         
    ค่าตอบแทน 40,000 - - - - 40,000 กองช่าง 200 
    ค่าใช้สอย 110,000 - - 500,000 - 610,000 กองช่าง 250 
    ค่าวัสดุ 380,000 - - 350,000 - 730,000 ส านักปลดั/กองช่าง 270 
    ค่าสาธารณูปโภค - - - - -    
งบลงทุน         
    ค่าครุภัณฑ ์ 119,000 - - 200,000 - 319,000 ส านักปลดั/กองช่าง 450 
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - 10,215,000 200,000  - 10,415,000 กองช่าง 500 
งบรำยจ่ำยอ่ืน         
    รายจ่ายอื่น     - - - - - -   
งบเงินอุดหนุน         
    เงินอุดหนุน - 522,000 - - - 522,000 กองช่าง 400 

รวม 2,943,000 10,737,000 200,000 2,067,000 - 15,947,000   
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รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย 
เทศบำลต ำบลดงคอน 

  อ ำเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนำท 

                                 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 
งบ                         งำน งำนส่งเสริมและสนับสนุน 

ควำมเข้มแข็งชุมชน 
รวม 

 
 
 
 

หน่วยงำน 
เจ้ำของงบประมำณ 

 

รหัสบัญชี 

งบบุคลำกร     
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)     
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     
งบด ำเนินงำน     
    ค่าตอบแทน     
    ค่าใช้สอย 770,000 770,000 ส านักปลดั 250 
    ค่าวัสดุ     
    ค่าสาธารณูปโภค     
งบลงทุน     
    ค่าครุภัณฑ ์     
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     
งบรำยจ่ำยอ่ืน     
    รายจ่ายอื่น         
งบเงินอุดหนุน     
    เงินอุดหนุน 110,000 110,000 ส านักปลดั 400 

รวม 880,000 880,000   
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รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย 
เทศบำลต ำบลดงคอน 

  อ ำเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนำท 

                 แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 
งบ                      งำน งำนกีฬำและนันทนำกำร 

 
งำนศำสนำวัฒนธรรม

ท้องถิ่น 
รวม 

หน่วยงำน 

เจ้ำของงบประมำณ 

 

รหัสบัญชี 

งบบุคลำกร      
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) - - -   
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 164,000 - 164,000 ส านักปลดั 102 
งบด ำเนินงำน      
    ค่าตอบแทน - -    
    ค่าใช้สอย 30,000 600,000 630,000 ส านักปลดั 250 
    ค่าวัสดุ - - - ส านักปลดั 270 
    ค่าสาธารณูปโภค - - -   
งบลงทุน      
    ค่าครุภัณฑ ์ - - -   
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - -   
งบรำยจ่ำยอ่ืน      
    รายจ่ายอื่น     - - -   
งบเงินอุดหนุน      
    เงินอุดหนุน - 155,000 155,000 ส านักปลดั 400 

รวม 194,000 755,000 949,000   
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รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย 
เทศบำลต ำบลดงคอน 

  อ ำเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนำท 

                                  แผนงาน การเกษตร 
 
งบ                      งำน 

 
งำนส่งเสริมกำรเกษตร 

 
รวม 

 
 
 
 

หน่วยงำน 
เจ้ำของงบประมำณ 

 

รหัสบัญชี 

งบบุคลำกร     
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) - -   
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 360,000 360,000 ส านักปลดั 102 
งบด ำเนินงำน     
    ค่าตอบแทน - -   
    ค่าใช้สอย 10,000 10,000 ส านักปลดั 250 
    ค่าวัสดุ 10,000 10,000 ส านักปลดั 270 
    ค่าสาธารณูปโภค 10,000 10,000 ส านักปลดั 300 
งบลงทุน     
    ค่าครุภัณฑ ์ 10,000 10,000 ส านักปลดั 450 
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - -   
งบรำยจ่ำยอ่ืน     
    รายจ่ายอื่น     - -   
งบเงินอุดหนุน     
    เงินอุดหนุน - -   

รวม 400,000 400,000   
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เทศบัญญัติ 
งบประมำณรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2560 

ของเทศบำลต ำบลดงคอน 
อ ำสรรคบุรี  จังหวัดชัยนำท 

 
      โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560 อาศัยอ านาจตาม
ความในพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13)  พ.ศ. 2552  มาตรา 60 
ประกอบกับ มาตรา  65  จึงตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล
ต าบลดงคอน    และผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท  

ข้อ  1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ข้อ  2  เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2559   
ข้อ   3   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ให้ตั้งจ่ายเป็นจ านวนเงิน รวมทั้งสิ้น  71,562,000บาท                         
  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้  
ข้อ  4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็น
จ านวนรวมทั้งสิ้น 71,562,000บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี ้

แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป  
    แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,897,000 
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,255,000 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
    แผนงานการศึกษา 9,128,000 
    แผนงานสาธารณสุข 675,000 
    แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,007,000 
    แผนงานเคหะและชุมชน 15,947,000 
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 860,000 
    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 964,000 
ด้านการเศรษฐกิจ  
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - 
    แผนงานการเกษตร 400,000 
    แผนงานการพาณิชย์ - 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน  
    งบกลาง 26,429,000 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 71,562,000 
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ข้อ 5  ให้ นายกเทศมนตรีต าบลดงคอน   ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล 
ข้อ 6   ให้นายกเทศมนตรีต าบลดงคอน   มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้  
         

   ประกาศ  ณ  วันที่       เดือน     สิงหาคม     พ.ศ. 2559           
  
  
                                                             (ลงนาม) ..........................................................  
                                                                            ( นายวันชัย ยอดด าเนิน ) 
                                                                         นายกเทศมนตรีต าบลดงคอน 
                                                                  
  
  
                    เห็นชอบ  
  
  
(ลงนาม)................................................... .......  
                ( นายวรุตม์  จารุนาค ) 
                  นายอ าเภอสรรคบุรี  
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รำยงำนประมำณกำรรำยรับ 
ประจ ำปีงบประมำณ 2560 

เทศบำลต ำบลดงคอน 
อ ำเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนำท 

 
 รำยรับจริง ประมำณกำร 

 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ยอดต่ำง  
(%) 

ปี 2560 

หมวดภำษีอำกร      
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  231,464.75 250,000 250,000 20 300,000 
ภาษีบ ารุงท้องที่ 375,095.63 400,000 400,000 - 400,000 
ภาษีป้าย 16,254 15,000 17,000 - 17,000 

รวมหมวดภำษีอำกร 622,814.38 665,000 667,000 7.50 717,000 
หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับและใบอนุญำต      
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร - 1,000 1,000 - 1,000 
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 333,860 260,000 340,000 - 340,000 
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรบัรองการจัดสถานท่ีจ าหน่ายหรือสะสมอาหาร - 1,000 1,000 - 1,000 
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ 1,130 1,000 1,000 - 1,000 
ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น 2,000 1,000 1,000 - 1,000 
ค่าปรับการผิดสัญญา 26,970 40,000 40,000 - 40,000 
ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 400 1,000 1,000 - 1,000 
ค่าปรับอ่ืนๆ - 1,000 1,000 - 1,000 
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่อันตรายต่อสุขภาพ - - - - - 
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 รำยรับจริง ประมำณกำร 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
ยอดต่ำง  

(%) 
ปี 2560 

หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับและใบอนุญำต      

ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด - - - - - 

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว 
หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่เกิน 200 ตร.ม. 

- 1,000 1,000 - 1,000 

ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 99,810 100,000 100,000 - 100,000 
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 5,500 15,000 10,000 - 10,000 
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 1,075 2,000 2,000 - 2,000 
ค่าใบอนุญาตอ่ืน ๆ - 2,000 2,000 - 2,000 

รวมหมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับและใบอนุญำต 470,745 ๔๒6,๐๐๐ 501,000 - 501,000 
หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน      
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 511,524.21 450,000 800,000 - 800,000 

รวมหมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน 511,524.21 450,000 800,000 - 800,000 

หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด      
ค่าขายแบบแปลน 98,000 100,000 100,000 100 200,000 
ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร - 1,000 1,000 - 1,000 
รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 7,725 7,000 8,000 25 10,000 

รวมหมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด 105,725 108,๐๐๐ 109,000 93.57 211,000 
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 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
ยอดต่ำง  

(%) 
ปี 2560 

หมวดรำยได้จำกทุน      
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 1,700 - 2,000 100 10,000 

รวมหมวดรำยได้จำกทุน 1,700 - 2,000 100 10,000 
หมวดภำษีจัดสรร      
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บก าหนดแผนฯ 8,404,519.24 8,850,000 8,850,000 - 8,850,000 
ภาษ ี1 ใน 9 4,895,347.63 5,000,000 5,00,000 - 5,000,000 
ภาษแีละค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน   583,445.59 - 650,000 - 650,000 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 116,937.04 100,000 120,000 - 120,000 
ภาษีสุรา 2,272,124.78 2,200,000 2,400,000 - 2,400,000 
ภาษีสรรพสามิต 3,092,926.23 3,000,000 3,200,000 9.38 3,500,000 
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้ - 1,000 1,000 - 1,000 
ค่าภาคหลวงแร่ 76,338.01 50,000 100,000 - 100,000 
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 178,697.07 150,000 200,000 - 200,000 
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมตามประมวล  กฎหมาย ที่ดิน 1,421,312 1,500,000 1,500,000 - 1,500,000 

รวมหมวดภำษีจัดสรร 21,041,647.59 20,85๑,๐๐๐ 22,021,000 1.37 22,321,000 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป      
เงินอุดหนุนทั่วไป 20,310,344 20,000,000 20,400,000 16.67 17,000,000 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 20,310,344 20,000,000 20,400,000 - 20,400,000 

รวมทุกหมวด 43,064,500.18 42,500,000 44,500,000 - 44,500,000 
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รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยรับงบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป 
ประจ ำปีงบประมำณ 2560 

เทศบำลต ำบลดงคอน 
อ ำเภอสรรบุรี จังหวัดชัยนำท 

 
ประมำณกำรรำยรับรวมทั้งสิ้น 46,500,000 บำท  แยกเป็น 
1. หมวดภำษีอำกร       รวม      667,000 บำท 
 1.1 ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน     จ านวน   250,000   บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา 
 1.2 ภาษีบ ารุงท้องที่      จ านวน   400,000   บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา 
 1.3 ภาษีป้าย       จ านวน     17,000   บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา 
 
2. หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับและใบอนุญำต    รวม         401,000  บำท 
 2.1 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร   จ านวน          1,000   บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา 
 2.2 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย    จ านวน      340,000  บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา 
 2.3 ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการจัดสถานที่  จ านวน          1,000   บาท 
         จ าหน่ายหรือสะสมอาหาร 
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา 
 2.4 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์    จ านวน          1,000 บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา 
 2.5 ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น  จ านวน          1,000   บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา 
 2.6 ค่าปรับการผิดสัญญา      จ านวน        40,000   บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา 
 2.7 ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก   จ านวน          1,000   บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา 
 2.8 คา่ปรับอื่นๆ       จ านวน          1,000   บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา 
 2.9 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่อันตราย  จ านวน    -   บาท 
 ต่อสุขภาพ  
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา 
 2.10 ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด     จ านวน    -   บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา 
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 2.11 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร   จ านวน         1,000   บาท 
 หรือที่สะสมอาหารในครัว หรือพ้ืนที่ใดซ่ึงมีพ้ืนที่เกิน 200 ตร.ม. 
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา 
 2.12 ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  จ านวน     100,000   บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา 
 2.13 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร   จ านวน       10,000   บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา 
 2.14 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องเสียง  จ านวน         2,000   บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา 
 2.15 ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ      จ านวน         2,000   บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา 
 
3. หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน      รวม        800,000  บำท 
 3.1 ดอกเบี้ยฝากธนาคาร      จ านวน     800,000   บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา 
 
4. หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด       รวม      109,000  บำท 
 4.1 ค่าขายแบบแปลน      จ านวน      100,000   บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา 
 4.2 ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร    จ านวน          1,000   บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา 
 4.3 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ      จ านวน          8,000   บาท 
 
5. หมวดรำยได้จำกทุน        รวม           2,000 บำท 
 5.1 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน     จ านวน           2,000 บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา 
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รำยได้จัดเก็บเอง 
รำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. หมวดภำษีจัดสรร       รวม      22,021,000บำท 
 1.1 ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ ก าหนดแผนฯ   จ านวน      8,850,000บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา 
 1.2 ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ จัดสรรรายได้ฯ   จ านวน      5,000,000บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา 
 1.3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ      จ านวน      120,000  บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา 
 1.4ภาษีสุรา       จ านวน   2,400,000  บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา 
 1.5 ภาษีสรรพสามิต      จ านวน   3,200,000  บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา 
 1.6 ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้    จ านวน          1,000  บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา 
 1.7 ค่าภาคหลวงแร่      จ านวน      100,000  บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา 
 1.8 ค่าภาคปิโตรเลียม      จ านวน      200,000  บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา 
 1.9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล  จ านวน    1,500,000 บาท 
 กฎหมายที่ดิน 
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา 
 1.10 ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน   จ านวน       650,000 บาท 
 
  

 
รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป      รวม     20,400,000   บำท 
 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป      จ านวน  20,400,000   บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา 
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รำยงำนประมำณกำรรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ 2560 

เทศบำลต ำบลดงคอน 
อ ำเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนำท 

 รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่ำง 
(%) 

ปี 2560 

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป        
งบบุคลากร 3,443,132 4,225,919 6,289,579.70 7,920,600 7,774,000 13.96 8,859,000 
งบด าเนินการ 6,796,457.07 7,540,704.87 4,305,364.47 4,797,000 5,182,400 -7.09 4,886,000 
งบลงทุน 120,100 141,500 1,044,885.22 271,300 117,600 27.55 150,000 
งบเงินอุดหนุน - - 700 10,000 10,000 -80 2,000 
งบรายจ่ายอื่น - - - - -  - 
รวม 10,359,682.07 11,908,123.87 11,640,529.39 12,998,900 13,084,000 6.21 13,897,000 
แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน        
งบบุคลากร 669,660 972,000 993,600 1,002,000 1,464,000 -6.90 1,363,000 
งบด าเนินการ 474,700 371,933.31 254,922.59 764,000 864,000 -19.91 692,000 
งบลงทุน 568,000 11,580 12,700 206,800 200,000 - 200,000 
งบเงินอุดหนุน - - - - -   
งบรายจ่ายอื่น - - - - -   
รวม 1,712,360 1,355,513.31 1,261,222.59 1,972,800 2,528,000 -10.80 2,255,000 
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 รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอด
ต่ำง 
(%) 

ปี 2560 

แผนงำนกำรศึกษำ        
งบบุคลากร 1,553,547 156,774 1,908,000 975,000 450,000 100 2,879,000 
งบด าเนินการ 2,676,982.90 2,611,037 3,429,075.64 3,213,600 3,074,000 3.61 3,185,000 
งบลงทุน 296,000 592,000 - 320,000 720,000 -55.56 320,000 
งบเงินอุดหนุน 1,879,800 1,859,000 2,730,000 2,844,000 2,784,000 -1.44 2,744,000 
งบรายจ่ายอื่น - - - - -   
รวม 6,406,329.90 5,218,811 8,067,075.64 7,352,600 7,028,000 29.88 9,128,000 
แผนงำนสำธำรณสุข        
งบบุคลากร - - - 168,000 190,000 - 190,000 
งบด าเนินการ 80,000 60,000 75,600 245,000 245,000 -48.98 125,000 
งบลงทุน - - 30,000 - - - - 
งบเงินอุดหนุน 160,000 110,000 160,000 240,000 240,000 50.00 360,000 
งบรายจ่ายอื่น - - - - -   
      รวม 240,000 170,000 265,600 653,000 6,75,000 - 675,000 
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 รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่ำง 
(%) 

ปี 2560 

แผนงำนสังคมสงเครำะห์        
งบบุคลากร - - 132,840 317,000 348,000 2.30 356,000 
งบด าเนินการ - - 97,000 80,000 80,000 -43.75 45,000 
งบลงทุน 200,000 250,000 954,000 456,000 606,000 - 606,000 
งบเงินอุดหนุน - - - -    
งบรายจ่ายอื่น - - - -    
รวม 200,000 250,000 1,183,840 853,000 1,034,000 -2.61 1,007,000 
แผนงำนเคหะชุมชน        
งบบุคลากร 1,882,273 2,162,686 2,410,298.87 2,814,200 3,132,000 5.72 3,311,000 
งบด าเนินการ 1,400,604.37 1,975,973.37 760,406.68 690,000 1,540,000 -10.39 1,380,000 
งบลงทุน 2,661,000 4,777,500 8,624,462.42 10,004,800 8,219,000 30.60 10,734,000 
งบเงินอุดหนุน - - 182,138.61 356,000 1,040,000 -49.81 522,000 
งบรายจ่ายอื่น - - - - -  - 
รวม 5,943,877.37 8,916,159.37 11,977,306.58 11,977,306.58 13,865,000 -15.02 15,947,000 
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 รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่ำง 
(%) 

ปี 2560 

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน        
งบบุคลากร - - - - - - - 
งบด าเนินการ 584,153 683,067 304,669 820,000 940,000 -18.09 770,000 
งบลงทุน 1,231,175 690,600 66,400 - - - - 
งบเงินอุดหนุน 112,000 90,000 180,000 110,000 90,000 22.22 110,000 
งบรายจ่ายอื่น - - - - - - - 
รวม 1,927,328 1,463,667 551069 930,000 1,030,000 -14.56 880,000 
แผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและ
นันทนำกำร 

       

งบบุคลากร 109,290 108,000 129,600 144,000 150,000 9.33 164,000 
งบด าเนินการ 848,902 821,780 383,210 730,000 730,000 -13.70 630,000 
งบลงทุน 799,900 - 1,999,000 - - - - 
งบเงินอุดหนุน 163,000 160,000 160,000 170,000 170,000 -8.82 155,000 
งบรายจ่ายอื่น -  - - -  - 
รวม 1,921,092 1,089,780 2,671,810 1,044,000 1,050,000 -9.62 949,000 

 

 



 
 

เทศบัญญัติเทศบาลต าบลดงคอน ประจ าปีงบประมาณ 2560                                              หน้า 32 
 

 

 รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่ำง 
(%) 

ปี 2560 

แผนงำนกำรเกษตร        
งบบุคลากร 361,080 324,000 297,000 216,000 360,000 - 360,000 
งบด าเนินการ 35,838.58 412,823.06 222,876.12 30,000 30,000 - 30,000 
งบลงทุน 18,400 - 10,000 10,000 10,000 - 10,000 
งบเงินอุดหนุน - - - - -   
งบรายจ่ายอื่น - - - - -   
รวม 415,318.58 736,823.06 529,876.12 256,000 400,000 - 400,000 
แผนงำนงบกลำง        
งบกลาง 3,130,293 2,427,945 2,574,700 2,574,700 3,840,000 -100 26,424,000 
รวม 3,130,293 2,427,945 2,574,700 2,574,700 3,840,000 -100 26,424,000 
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รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป 
ประจ ำปีงบประมำณ 2560 

เทศบำลต ำบลดงคอน 
อ ำเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนำท 

************************************************* 
ประมาณรายจ่ายรวมทั้งสิ้น   71,562,๐00.-บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน 
ทัว่ไป แยกเป็น    
แผนงำนงบกลำง                                ตั้งไว้รวมทั้งสิ้น        26,424,000.-บำท 
งำนงบกลำง                    ตั้งไว้รวม    26,424,000.-บำท แยกเป็น 
1. ประเภทค่ำช ำระหนี้เงินต้น (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)        ตั้งไว้   1,100,000-บำท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าช าระหนี้เงินต้นตามสัญญาเงินกูก้่อสร้างส านักงาน  
 จ านวน11,000,000 บาท 
2. ประเภทค่ำช ำระดอกเบี้ย (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)        ตั้งไว้     440,๐๐๐.-บำท  

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าช าระดอกเบี้ยตามสัญญาเงินกู้ก่อสร้างส านักงาน  
3 .  ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)       ตั้งไว้     323,๐๐๐.-บำท 

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบประกันสังคมของพนักงานจ้าง ตามระเบียบ ฯลฯ 
4. ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอำย ุ(ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุน )     ตั้งไว้  18,008,000.-บำท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้กับผู้สูงอายุในเขตเทศบาล 
5. ประเภทเบี้ยยังชีพคนพิกำร (ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุน)       ตั้งไว้    4,272,000.-บำท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการให้กับผู้สูงอายุในเขตเทศบาล 
6.  ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ (จ่ำยจำกเงินอุดหนุน)        ตั้งไว้       180,000.-บำท 

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน  30 คน ๆ  
7.  ประเภทเงินส ำรองจ่ำย  (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้650,000ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุน561,000)     ตั้งไว้   1,211,000.-บำท 

   เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึน้หรือบรรเทา 
 ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม  ฯลฯ 
8.  ประเภทรำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน     (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)         ตั้งไว้    398,000.-บำท  

   8.1  เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่น        ตั้งไว้      360,000.-บำท  
        เพ่ือสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพตามระเบียบ  ฯลฯ 
   8.2 ค่ำบ ำรุงสมำคมสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทย       ตั้งไว้        38,000.-บำท  
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  
 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯลฯ. 
9. ประเภทเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (กบท.) (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)   
            ตั้งไว้  492,000.-บำท  

         เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
  ตามระเบียบฯลฯ ก าหนด (24,562,000 X 2% 491,240) 

 
 เงินอุดหนุน 23,021,000 
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แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป รหัส 00110 

งำนบริหำรทั่วไป  รหัส  00111                  ตั้งไว้รวมทั้งสิ้น        10,803,000.-บำทแยกเป็น 

งบบุคลำกร                     ตั้งไว้รวม         6,645,000.-บำท    

หมวดเงินเดือน  (ฝ่ำยกำรเมือง)                                                                        ตั้งไว้    2,850,000.-บำท  

1. ประเภทเงินเดือนนำยกเทศมนตรี /รองนำยกเทศมนตรี  (จ่ำยจำกเงินรำยได้)         ตั้งไว้  726 ,000 . -บำท  
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี /รองนายกเทศมนตรี    
2. ประเภทเงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยกเทศมนตรี /รองนำยกเทศมนตรี    ตั้งไว้     180,000.-บำท  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตรี /รองนายกเทศมนตรี    
3. ประเภทเงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยกเทศมนตรี /รองนำยกเทศมนตรี   (จ่ำยจำกเงินรำยได้)     ตั้งไว้      180,000.-บำท  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนนายกเทศมนตรี /รองนายกเทศมนตรี     
4. ประเภทเงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี  (จ่ำยจำกเงินรำยได้)    ตั้งไว้     208,000.-บำท    
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ /ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี    
5. ประเภทเงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำเทศบำล   (จ่ำยจำกเงินรำยได้)       ตั้งไว้ 1,556,000.- บำท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาฯ/รองประธาน และสมาชิกสภาฯ  
หมวดเงินเดือน  (ฝ่ำยประจ ำ)                                            ตั้งไว้   3,795,000.-บำท  
1. ประเภทเงินเดือนพนักงำน     (จ่ำยจำกเงินรำยได้)                  ตั้งไว้   1,971,000.-บำท  
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล    
2. ประเภทเงินเพิ่มต่ำงๆของพนักงำน  (จ่ำยจำกเงินรำยได้)        ตั้งไว้       48,000 .-บำท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆให้แก่พนักงาน  
3. ประเภทเงินประจ ำต ำแหน่ง        (จ่ำยจำกเงินรำยได้)       ตั้งไว้     294,000 .-บำท  
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของผู้บริหาร  
4. ประเภทค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง      (จ่ำยจำกเงินรำยได้)       ตั้งไว้  1,316,000 .-บำท   
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง  
5. ประเภทเงินเพิ่มต่ำงๆของพนักงำนจ้ำง (จ่ำยจำกเงินรำยได้)      ตั้งไว้      166,000.-บำท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง  
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งบด ำเนินงำน           ตั้งไว้รวม        4,056,000.-บำท  
หมวดค่ำตอบแทน            ตั้งไว้      680,000.-บำท  
1. ประเภทค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)         ตั้งไว้      500,000.-บำท  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง 
 ส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการเลือกตั้ง  ค่าตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
 ส าหรับข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น( โบนัส) ฯลฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
2. ประเภทค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)     ตั้งไว้    100,000.-บำท   
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงาน 
      นอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ ที่มีสิทธิตามระเบียบฯ  
3. ประเภทค่ำเช่ำบ้ำน   (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)         ตั้งไว้        30,000.-บำท   
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่เก่ียวกับสวัสดิการพนักงานเทศบาล 
      ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ  
4. ประเภทเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร          (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)       ตั้งไว้         50,000.-บำท  
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิตามระเบียบฯ     
หมวดค่ำใช้สอย            ตั้งไว้   1,910,000.-บำท  
1. ประเภทรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร (ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุน)      ตั้งไว้     600,000.-บำท  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่าง  ๆ  เช่น  จ้างเหมาแรงงานท าของ  
      ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ  ค่าบริการรับใช้   
2. ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร  (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)     ตั้งไว้        50,000.-บำท  
    เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น 
      ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี 
3. ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน   ตั้งไว้  1,160,000.-บำท 
 3.1  ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำบุคลำกรของเทศบำล (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)    ตั้งไว้      50,000.- บำท                  

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น ตามแผนการฝึกอบรม 
                ของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฯลฯ  
  :จากแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่5 แนวทางการพัฒนาที ่5.2 หน้า 175  

 3.2  ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรอบรมและศึกษำดูงำน  (ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุน)      ตั้งไว้    400,000.- บำท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และบุคคลที่เก่ียวข้อง ฯลฯ   

  :จากแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่5 แนวทางการพัฒนาที ่5.2 หน้า 175  

3.3  รำยกำร:- โครงกำรอบรมพัฒนำศกัยภำพบุคลำกร  (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้129,000ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุน71,000) ตั้งไว้        200,000.-บำท  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมตามโครงการ  เช่น  ค่าอาหารว่าง  
          เครื่องดื่มวิทยากร  อุปกรณ ์ฯลฯ 

  :จากแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่5 แนวทางการพัฒนาที ่5.2 หน้า 175  
3.4  รำยกำร:- โครงกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรมพนักงำนและลูกจ้ำง  (ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุน)   ตั้งไว้      100,000.-บำท  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น  ค่าอาหาร ท าบุญเลี้ยงพระ  
          ค่าเครื่องปัจจัยไทยธรรม  ค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์ส าหรับจัดสถานที่  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
 ที่เก่ียวข้อง  

  :จากแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่5 แนวทางการพัฒนาที ่5.2 หน้า 175  

 เงินอุดหนุน 1,171,000 
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 3.5 โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรสรำ้งควำมปรองดองและสมำนฉันท ์(ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุน)   ตั้งไว้       50,000.-บำท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ  เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหารว่าง  
                เครื่องดื่ม อุปกรณ ์ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ฯลฯ 
 3.6 ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรเลือกตั้ง (ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุน)      ตั้งไว้     300,000.-บำท  
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด (กรณีครบวาระ  ยุบสภา  
  กรณแีทนต าแหน่งว่าง  
  :จากแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่5 แนวทางการพัฒนาที ่5.1 หน้า 168 
  3.7 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)      ตั้งไว้        50,000.-บำท  
    เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ/ 
  หรือนอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง  ค่าพาหนะ   
  ค่าเช่าที่พัก  ฯลฯ   
 3.8 ค่ำพวงมำลัย ช่อดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้และพวงมำลำ (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)       ตั้งไว้       10,000.-บำท  
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพวงมาลัย   ดอกไม้  พวงมาลา    
  เนื่องในงานพิธีต่าง ๆ  ฯลฯ  
4.  ประเภทค่ำบ ำรุงรักษำและ/หรือซ่อมแซม   (ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุน)      ตั้ ง ไ ว้  100,000.-บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและ/หรือซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน   
 ได้แก่ วัสดุต่างๆ ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ  
 รวมถึง ค่าล้าง อัด ฉีด ฯลฯ   
 :จากแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่5 แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 หน้า 175  

หมวดค่ำวัสดุ            ตั้งไว1้,006,000.-บำท 
1.  ประเภทวัสดุส ำนักงำน       (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)                   ตั้งไว้  150,000.-บำท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จ้างท าสิ่งของ เช่น ค่ากระดาษ  
 ปากกา ยางลบ สิ่งพิมพ์   ฯลฯ 
 :จากแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่5 แนวทางการพัฒนาที่5.2  หน้า 171 
2.  ประเภทวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ  (ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุน)           ตั้งไว้ 100,000.-บำท  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จ้างท าสิ่งของ เช่น  ค่าสายไฟฟ้า สวิทซ์ หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ ฯลฯ 
 :จากแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่5 แนวทางการพัฒนาที่5.2  หน้า 171 
3.  ประเภทวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว     (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)           ตั้งไว้    70,000.-บำท  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ / จ้างท าสิ่งของ  เช่น  ค่าไม้กวาด  แปรง 
   ถ้วย  แก้วน้ า น้ าดื่ม ฯลฯ 
 :จากแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่5 แนวทางการพัฒนาที่5.2  หน้า 171 
4.  ประเภทวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง       (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)          ตั้งไว ้100,000.-บำท  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จ้างท าสิ่งของ  เช่น ค่ายางนอก ยางใน 
 หัวเทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ  
 :จากแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่5 แนวทางการพัฒนาที่5.2  หน้า 171 
5. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น      (ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุน)             ตั้งไว ้ 400,000.-บำท  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น ค่าน้ ามันดีเซล 
      น้ ามันเบนซิน น้ ามันเครื่อง  ฯลฯ  
 :จากแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่5 แนวทางการพัฒนาที่5.2  หน้า 171 เงินอุดหนุน 950,000 
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6.  ประเภทวัสดุกำรเกษตร     (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)                 ตั้งไว้  30,000.-บำท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จ้างท าสิ่งของ เช่น ค่าพันธุ์พืช  ค่าปุ๋ย  ค่าสารเคมีป้องกัน 
และก าจัดศัตรูพืชและสัตว์  อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช  ฯลฯ   

 :จากแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่5 แนวทางการพัฒนาที่5.2  หน้า 171 
7.  ประเภทวัสดุโฆษณำและเผยแพร่  (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)            ตั้งไว ้    1,000.-บำท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จ้างท าสิ่งของ  เช่น  ค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์   
พู่กันและสี  ฟิล์ม  รูปสีหรือขาวด าที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ   

 :จากแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่5 แนวทางการพัฒนาที่5.2  หน้า 171 
8.  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์    (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)          ตั้งไว ้150,000.-บำท  

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จ้างท าสิ่งของ  เช่น  ค่าตลับผงหมึก  เมาท์  คีย์บอร์ด ฯลฯ   
:จากแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่5 แนวทางการพัฒนาที่5.2  หน้า 171 

9. ประเภทวัสดุอื่น       (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)            ตั้งไว้      5,000.-บำท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดท าสิ่งของ เช่น วัสดุอื่นที่มีความจ าเป็นต้องใช้ 
แต่ไม่สามารถจัดอยู่ในประเภทวัสดุที่ตั้งไว้ ฯลฯ 

 :จากแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่5 แนวทางการพัฒนาที่5.2  หน้า 171 
หมวดค่ำสำธำรณูปโภค                   ตั้งไว้ 460,000.-บำท 
1. ประเภทค่ำไฟฟ้ำ  (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)             ตั้งไว ้300,000.-บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส านักงาน/ในที่สาธารณะ ฯลฯ 
2. ประเภทค่ำน้ ำประปำค่ำน้ ำบำดำล (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)           ตั้งไว ้  20,000.-บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปาในส านักงาน/ในที่สาธารณะ ฯลฯ 
3. ประเภทค่ำบริกำรโทรศัพท์  (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)                    ตั้งไว ้  20,000.-บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พ้ืนฐาน ฯลฯ 
4. ประเภทค่ำบริกำรไปรษณีย์  (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)              ตั้งไว้     20,000.-บำท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์อากร ฯลฯ 
5.  ประเภทค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม      (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)             ตั้งไว้      100,000.- บำท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้บริการสื่อสารโทรคมนาคมรายเดือนของเทศบาลต าบลดงคอน 
เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตฯลฯ 
 
 

งบลงทุน                         ตั้งไว้รวม      100,000.-บำท  
หมวดค่ำครุภัณฑ์                             ตั้งไว ้100,000.-บำท  
1.  ค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ (ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุน)           ตั้งไว้ 100,000.-บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์  
เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์  และครุภัณฑ์อ่ืนๆ และจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา 
และซ่อมแซมปรับปรุง  ฯลฯ 
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งบเงินอุดหนุน               ตั้งไว้รวม              2,๐๐๐.-บำท  
หมวดเงินอุดหนุน 
1. ประเภทเงินอุดหนุนส่วนรำชกำร                    ตั้งไว้  2,๐๐๐.-บำท 
 ๑.๑ อุดหนุนการจัดตั้งศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง/         ตั้งไว ้ 2,๐๐๐.-บำท 
          ศูนย์ประสานงานข้อมูลข่าวสารของ อปท.ระดับอ าเภอ (จ่ำยจำกเงินรำยได้)   
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจัดตั้งศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง/ 
           ศูนย์ประสานงานข้อมูลข่าวสารของ อปท. ระดับอ าเภอ 
 :จากแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่5 แนวทางการพัฒนาที5่.1  หนา้ 169 
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งำนบริหำรงำนคลัง   รหัส 00113               ตั้งไว้รวมทั้งสิ้น 3,094,000.-บำทแยกเป็น 

งบบุคลำกร                 ตั้งไว้รวม 2,214,000.-บำท  
หมวดเงินเดือน   (ฝ่ำยประจ ำ)          ตั้งไว้   2,214,000.-บำท  
1.  ประเภทเงินเดือนพนักงำน    (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)       ตั้งไว้   1,445,000.-บำท   
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล   
 พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี 
2. ประเภทเงินเพิ่มต่ำงๆของพนักงำน       ตั้งไว้       48,000.-บำท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆให้แก่พนักงาน ฯลฯ 
3.  ประเภทเงินประจ ำต ำแหน่ง      (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)       ตั้งไว้        84,000.-บำท  
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของผู้บริหารพนักงานเทศบาลต าบลดงคอน  
4.  ประเภทค่ำจ้ำงประจ ำ   (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)        ตั้งไว้      167,000.-บำท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ า พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจ า  
5.  ประเภทเงินเพิ่มต่ำงๆของลูกจ้ำงประจ ำ ต้ัง(จ่ำยจำกเงินรำยได้)      ตั้งไว้       10,000.-บำท  
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ลูกจ้างประจ า 
6.  ประเภทค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำง     (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)       ตั้งไว้      400,000.-บำท  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ  
7. ประเภทเงินเพิ่มต่ำงๆของพนักงำนจ้ำง (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)      ตั้งไว้        60,000.-บำท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง   
  
งบด ำเนินกำร               ตั้งไว้รวม        830,000.-บำท  
หมวดค่ำตอบแทน    รหัส 310000          ตั้งไว้        170,00.-บำท 
1.  ประเภทค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.  (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)   ตั้งไว้       20,000.-บำท  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง  ฯลฯ   
 ที่มาปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
2.  ประเภทค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร  (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)   ตั้งไว้       10,000.-บำท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
      ให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างซึ่งมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
      หรือในวันหยุดราชการเป็นครั้งคราว   
3.  ประเภทค่ำเช่ำบ้ำน    (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)          ตั้งไว้     120,000.-บำท  
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ   
4.  ประเภทเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร    (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)      ตั้งไว้       20,000.-บำท  
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง   
 ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ  
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หมวดค่ำใช้สอย              ตั้งไว้  440,000.-บำท  
1.  ประเภทรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)       ตั้งไว้  200,000.-บำท  

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ อันเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติงาน     
เช่น ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง  ๆ 
 (ท่ีไม่เก่ียวข้องกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ)   ค่าบริการรับใช้  ฯลฯ  

2.  ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น     ตั้งไว้     220,000.-บำท 
      2.1  ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงข้อมูลและแผนที่ภาษี  (ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุน)   ตั้งไว้       200,000.-บาท  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงข้อมูลและแผนที่ภาษี เช่น ค่าบ ารุงรักษาระบบ  
      ค่าพัฒนาโปรแกรม  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ฯลฯ 
 2.2  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)          ตั้งไว้        20,000.-บาท  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ/ 
 หรือนอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ 
 ของพนักงานเทศบาลและ พนักงานจ้างที่ได้รับค าสั่งให้เดินทางไปราชการ  
 และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็นในการปฏิบัติราชการ 
3.  ประเภทค่ำบ ำรุงรักษำและ/หรือซ่อมแซม     (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)     ตั้งไว้       ๒0,000.-บำท  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่ารักษาและ/หรือซ่อมแซมทรัพย์สินของราชการ   
      เช่น  วัสดุ  ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ ในราชการของเทศบาล 
หมวดค่ำวัสดุ              ตั้งไว้     200,000.-บำท  
1.  ประเภทวัสดุส ำนักงำน     (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)       ตั้งไว้      100,000.-บำท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน  เช่น  เครื่องเขียน แบบพิมพ์   
      กระดาษ  แฟ้ม   ตรายาง  ฯลฯ 
2.  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์    (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)       ตั้งไว้      100,000.-บำท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  ตลับผงหมึก  เทปบันทึกข้อมูล    
        แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ   
 
หมวดค่ำสำธำรณูปโภค            ตั้งไว้       20,000.-บำท  
1.  ประเภทค่ำไปรษณีย์    (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)        ตั้งไว้        20,000.-บำท  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียกร  
      ในการติดต่อราชการ   ของเทศบาล 

 

 

 

 

 
เงินอุดหนุน 200,000 
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งบลงทุน             ตั้งไว้รวม          50,000.-บำท 
หมวดค่ำครุภัณฑ์   (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)                        ตั้งไว ้      20,000.-บำท  
1.  ค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์       ตั้งไว้      20,000.-บำท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์  
     และครุภัณฑ์อ่ืนๆ และจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมปรับปรุง    
หมวดค่ำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์          ตั้งไว้    30,000.-บำท 
1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)         ตั้งไว ้    30,000.-บำท 
 1.1 รายการเครื่องพิมพ์ PASSBOOK “COMPUPRINT”จ านวน 1 เครื่อง     ตั้งไว้     30,000.-บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ PASSBOOK “COMPUPRINT” 
   -หัวพิมพ์สามารถปรับระดับความ บาง/หนา ของสมุดคู่ฝากอย่างอัตโนมัติ 
  (Automatic Gap Adjustment )  
      -ชุดค าสั่ง LQ2550/ LQ1170,IBM ® 4722, Olivetti ® PR40 plus/PR2/PR2845, IBM 9068 
      -ระบบต่อเชื่อม(มาตรฐาน) : RS232 serial, IEEE1284 parallel, (Automatic Interface Switching)  
      USB 2.0  
      -สามารถวางสมุดที่ช่องป้อนกระดาษตรงต าแหน่งไหนก็ได้ (Auto Aliqnment) 
      -ขนาดตัวอักษรต่อนิ้ว : 5, 6, 7.5, 8.5, 10, 12, 15, 16.6, 17.1, 20, 24 CPI 
      -ขนาด (WxDxH) : 396 x 200 x 285 mm.น้ าหนัก : 8  Kg. 
      -การ Setup printer SP40 plus เป็นแบบ Optical Mark Reading 
      -ความละเอียดในการพิมพ์ : Graphic 360x360 dpi 
      -ความเร็วในการพิมพ์ : มีความเร็วในการพิมพ์สูงสุด 580 ตัวอักษร/วินาที 
      -กระแสไฟ : สูงสุด 45 วตัต์  Standby 3 วัตต์ 
      -อายุหัวพิมพ์ : พิมพ์ 400 ล้านตัวอักษร 
           -อายุผ้าหมึก : 10  ล้านตัวอักษร 
      -จ านวนส าเนา : (ต้นฉบับ+ส าเนา 6 ฉบับ) 
      -ความหนาของกระดาษ : สูงสุดถึง 2.0 มม. 

 -จ านวนหัวพิมพ์ : 24 เข็มพิมพ์  
 -ความเร็วในการพิมพ์ : มีความเร็วในการพิมพ์สูงสุด 580 ตัวอักษร/วินาที 

      -หนว่ยความจ า 128 kb 
 :จากแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่5 แนวทางการพัฒนาที่5.2  หน้า 171 
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แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน  รหัส 00120 
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน รหัส 00121             ตั้งไว้รวมทั้งสิ้น 2,255,000.-บำทแยกเป็น 
งบบุคลำกร                                   ตั้งไวร้วม        1,363,000.-บำท  
หมวดเงินเดือน  (ฝ่ำยประจ ำ)        ตั้งไว้   1,363,000.-บำท 
1.  ประเภทเงินเดือนพนักงำน     (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)       ตั้งไว้      105,000.-บำท  
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล  
2. ประเภทเงินเพิ่มต่ำงๆของพนักงำน       ตั้งไว้       24,000.-บำท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆให้แก่พนักงาน ฯลฯ   
3.  ประเภทค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำง       (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)       ตั้งไว้   1,090,000.-บำท    
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง 
4. ประเภทเงินเพิ่มต่ำงๆของพนักงำนจ้ำง (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)      ตั้งไว้      144,000.-บำท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง    
 
งบด ำเนินกำร            ตั้งไว้รวม          692,000.-บำท  
หมวดค่ำตอบแทน            ตั้งไว้      100,000.-บำท  
1.  ประเภทค่ำตอบแทนผู้ปฏบิัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)    ตั้งไว ้   100,000.-บำท  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ  ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้ง  
       ผู้ปฏิบัติงาน ในศูนย์ อปพร. หรือนอกท่ีตั้งศูนย์ อปพร.ฯลฯ  
 
หมวดค่ำใช้สอย           ตั้งไว้    26๕,000.-บำท  
1.  ประเภทรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร  (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)        ตั้งไว้       10,000.-บำท  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่าง  ๆ  
 เช่น  จ้างเหมาแรงงานท าของ  ฯลฯ  
2. ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น ๆ    ตั้งไว้     255,000.-บำท 
 2.1 โครงกำรป้องกันลดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำลส ำคัญ  (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)    ตั้งไว้        50,000.-บำท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ 
 :จากแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที1่ แนวทางการพัฒนาที1่.2  หนา้ 31 
 2.2 โครงกำรฝึกอบรมทบทวนอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อพปร.)   (ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุน)    ตั้งไว้         100,000.-บำท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมและทบทวนพนักงานเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ กับ อปพร. 
 :จากแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที1่ แนวทางการพัฒนาที1่.2  หนา้ 40 
 2.3 โครงกำรจัดท ำและฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย(ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุน)   ตั้งไว้         100,000.-บำท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ 
 :จากแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที1่ แนวทางการพัฒนาที1่.2  หนา้ 40  
 2.4 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)      ตั้งไว้          5,000.-บำท  

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ/ 
  หรือนอกราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ฯลฯ   
 
 

เงินอุดหนุน 200,000 
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หมวดค่ำวัสดุ            ตั้งไว้     305,000.-บำท  
1.  ประเภทวัสดุส ำนักงำน       (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)       ตั้งไว้          5,000.-บำท  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จ้างท าสิ่งของ เช่น  ค่ากระดาษ   
      ปากกา  ดินสอ หมึก  สิ่งพิมพ์ ฯลฯ 
2.  ประเภทวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง       (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)      ตั้งไว้        50,000.-บำท  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ / จ้างท าสิ่งของ  เช่น  ค่ายางนอก ยางใน  
      หัวเทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ  
3.  ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น      (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)      ตั้งไว้     100,000.- บำท  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  ค่าน้ ามันดีเซล  
        น้ ามันเบนซิน น้ ามันเครื่อง   ฯลฯ 
4.  ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกำย     (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)        ตั้งไว้        50,000.-บำท  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ / จ้างท าสิ่งของ เช่น เสื้อ กางเกง รองเท้า หมวก ฯลฯ 
 :จากแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที1่ แนวทางการพัฒนาที1่.2  หนา้ 41 
5. ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)       ตั้งไว้     100,000.-บำท     
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ฯลฯ 
 :จากแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที1่ แนวทางการพัฒนาที1่.2  หนา้ 41 
 
หมวดค่ำสำธำรณูปโภค        ตั้งไว้        22,000.-บำท
1. ประเภทค่ำไฟฟ้ำ (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)         ตั้งไว้        20,000.-บำท  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของ อาคารป้องกันฯที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันฯ  ฯลฯ   
2. ประเภทค่ำน้ ำประปำ  (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)         ตั้งไว้          2,000.-บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปาส าหรับ งานป้องกัน   
 
งบลงทุน                  ตั้งไวร้วม         200,000.-บำท 
หมวดค่ำครุภัณฑ์                                     ตั้งไว้    200,000.-บำท 
1. ประเภทค่ำบ ำรุงรักษำและ/หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์  (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน)       ตั้งไว ้   200,000.-บำท        
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและ/หรือซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน  
      ได้แก่  วัสดุต่าง ๆ  ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ  
      รวมถึง ค่าล้าง อัด ฉีด รถยนต์ ฯลฯ  
 :จากแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่5 แนวทางการพัฒนาที5่.2  หนา้ 171 
  
 
 
 
 
 
 
 เงินอุดหนุน 200,000 
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แผนงำนกำรศึกษำ  รหัส 00210                         
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ  รหัส 00211           ตั้งรวมไว้ทั้งสิ้น    9,128,000.-บำทแยกเป็น    
งบบุคลำกร              ตั้งไวร้วม       2,879,000.-บำท  
หมวดเงินเดือน  (ฝ่ำยประจ ำ)           ตั้งไว้ 2,879,000.-บำท  
1.  ประเภทเงินเดือนพนักงำน (ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุน)        ตั้งไว ้1,973,000.-บำท  
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล  
2. ประเภทค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำง (ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุน)         ตั้งไว ้   834,000.-บำท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง  
3.ประเภทเงินเพิ่มต่ำงๆของพนักงำนจ้ำง (ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุน)        ตั้งไว ้     72,000.-บำท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง    
 
งบด ำเนินกำร           ตั้งไว้รวม        3,185,000.-บำท    
หมวดค่ำตอบแทน             ตั้งไว้     100,000.-บำท   
1. ประเภทเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร    (ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุน)        ตั้งไว้     100,000.-บำท  
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง   
 ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ  
หมวดค่ำใช้สอย           ตั้งไว้   1,238,000.-บำท   
1. ประเภทรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร   (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)      ตั้งไว้        50,000.-บำท  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการต่าง ๆ  เช่น  ค่าถ่ายเอกสาร   
 ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าเล่ม ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ  
2.  ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยอ่ืน      ตั้งไว้   1,138,000.-บำท  
     2.1 โครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)         ตั้งไว้      350,000.-บำท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ  
 เช่น ค่าของขวัญของรางวัล ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
 ค่าใช้จ่ายอื่นตามความจ าเป็น ฯลฯ 
 :จากแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที1่ แนวทางการพัฒนาที1่.4  หนา้ 45 
       2.2  สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุน)      ตั้งไว้     788,000.-บำท     
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จ้างท าสิ่งของ ค่าอาหารกลางวัน  ตามหนังสือวิทยุสื่อสาร 
 ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1522  ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2555 ดังนี้    
 1.  เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกดอกไม้     เป็นเงิน 140,000.-บาท  
 2.  เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งกระถิน    เป็นเงิน 144,000.-บาท  
 3.  เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม  เป็นเงิน  112,000.-บาท 
 4..  เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงเทพรัตน์  เป็นเงิน  184,000.-บาท  
 5..  เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอารีทวีวนาราม  เป็นเงิน  116,000.-บาท  
 6.  เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทพรัตน์  เป็นเงิน    92,000.-บาท  
 :จากแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่2 แนวทางการพัฒนาที2่.1  หนา้ 46 
 
 เงินอุดหนุน 3,767,000 
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 2.3 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร  (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)        ตั้งไว ้     50,000.-บำท  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ/ 
 หรือนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน  ค่าเบี้ยเลี้ยง  การเดินทาง  
 ค่าพาหนะ   ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ  ส าหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง    
 ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเมื่อได้รับค าสั่งให้ไปราชการ   
 
หมวดค่ำวัสดุ              ตั้งไว้   1,757,000.-บำท  

1.  ประเภทวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว   (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)       ตั้งไว้        30,000.-บำท  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จ้างท าสิ่งของ เช่น ค่าผ้าปูโต๊ะ 
 ค่าแก้วน้ า ฯลฯ ใช้ในการปฏิบัติงานกองการศึกษาหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 :จากแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที1่ แนวทางการพัฒนาที1่.2  หนา้ 41 
 2.  ประเภทค่ำอำหำรเสริมนม  (นม) (ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุน)        ตั้งไว้   1,722,000.-บำท   
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จ้างท าสิ่งของ ค่าอาหารเสริม (นม)  ดังนี้    
 2.1  เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 ที่อยู่ในความดูแล  6  ศูนย์    จ านวน   407,000.-บาท  
      2.2  เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาล               
      จ านวน  6  โรงเรียน    จ านวน 1,315,000.-บาท  
 “ทั้งนี้  จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”  
3.  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์       (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)       ตั้งไว้         5,000.-บำท  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จ้างท าสิ่งของ เช่น หมึกพิมพ์   
 ค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
 :จากแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่2 แนวทางการพัฒนาที2่.1  หนา้ 46 
 
หมวดค่ำสำธำรณูปโภค            ตั้งไว้       90,000.- บำท 
1.  ประเภทค่ำไฟฟ้ำ     (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)                 ตั้งไว้       70,000.- บำท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลดงคอน ฯลฯ 
2. ประเภทค่ำบริกำรทำงด้ำนโทรคมนำคม      (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)      ตั้งไว้        20,000.-บำท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตของ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลดงคอน 
 
 
 
 
 
 
 
 เงินอุดหนุน 1,722,000 
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งบลงทุน                       ตั้งไว้รวม           320,000.-บำท   
หมวดค่ำครุภัณฑ์                        ตั้งไว้        20,000.-บำท  
1.  ประเภทค่ำบ ำรุงรักษำและ/หรือปรับปรุงครุภัณฑ์    (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)               ตั้งไว้        20,000.-บำท  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่ารักษาและ/หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ของราชการ 
 เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ     
หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง                     ตั้งไว้   300,000.-บำท 
๑. ประเภทบ ำรุงรักษำและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง                 ตั้งไว้  300,000.-บำท 
 ๑.๑ งำนปรับปรุงศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก (ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุน)               ตั้งไว ้  3๐0,000.-บำท  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล  
 รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลต าบลดงคอน 
 :จากแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่2 แนวทางการพัฒนาที2่.1  หนา้ 46 
 
งบเงินอุดหนุน                              ตั้งไวร้วม     2,744,000.-บำท  
หมวดเงินอุดหนุน                                                   ตั้งไว้    2,744,000.-บำท     
1.  ประเภทเงินอุดหนุนส่วนรำชกำร                                    ตั้งไว้   2,744,000.-บำท     
      1.1  อุดหนุนโครงกำรอำหำรกลำงวันนักเรียนโรงเรียนเทพรัตน์ (ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุน)            
           ตั้งไว้      776,000.-บำท  
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนเทพรัตน์   
 จ านวน 194 คน  ๆละ 20.-บาท จ านวน 200 วัน  “ทั้งนี้  จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้ 
 รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”  
 :จากแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่2 แนวทางการพัฒนาที2่.1  หนา้ 46 
      1.2  อุดหนุนโครงกำรอำหำรกลำงวันนักเรียนโรงเรียนบ้ำนทุ่งกระถิน (ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุน)        
           ตั้งไว้      376,000.-บำท  
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน 
 จ านวน 94  คน  ๆ ละ  20.-บาท จ านวน 200 วัน  “ทั้งนี้  จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้ 
 รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”  
 :จากแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่2 แนวทางการพัฒนาที2่.1  หนา้ 46 
 1.3 อุดหนุนโครงกำรอำหำรกลำงวันนักเรียนโรงเรียนวัดอำรีทวีวนำรำม  (ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุน)               
           ตั้งไว้      372,000.-บำท  
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนวัดอารีทวีวนาราม   
 จ านวน 93 คน  ๆละ 20.-บาท จ านวน 200 วัน  “ทั้งนี้  จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับ 
 การจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”  
 :จากแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่2 แนวทางการพัฒนาที2่.1  หนา้ 46 
 
 
 
 
 เงินอุดหนุน 1,824,000 
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     1.4  อุดหนุนโครงกำรอำหำรกลำงวันนักเรียนโรงเรียนวัดหนองแขม (ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุน)                  
           ตั้งไว้      348,000.-บำท  
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนวัดหนองแขม 
 จ านวน 87 คน  ๆละ 20.-บาท จ านวน 200 วัน  “ทั้งนี้  จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับ 
 การจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น” 
 :จากแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่2 แนวทางการพัฒนาที2่.1  หนา้ 46 
        1.5   อุดหนุนโครงกำรอำหำรกลำงวันนักเรียนโรงเรียนวัดเทพรัตนวนำรำม (ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุน)               
              ตั้งไว้      304,000.-บำท  
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนวัดเทพรัตนวนาราม  
 จ านวน 76 คน  ๆละ 20.- บาท จ านวน 200 วัน  “ทั้งนี้  จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับ 
 การจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” 
 :จากแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่2 แนวทางการพัฒนาที2่.1  หนา้ 46 
 1.6  อุดหนุนโครงกำรอำหำรกลำงวันนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ (ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุน)            
              ตั้งไว้      568,000.-บำท  
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้  
 จ านวน 142   คน ลๆะ 20.- บาท จ านวน 200 วัน  “ทั้งนี้  จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับ 
 การจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” 
 :จากแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่2 แนวทางการพัฒนาที2่.1  หนา้ 46 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 เงินอุดหนุน 1,220,000 
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แผนงำนสำธำรณสุข รหัส 00220                        
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข  รหัส 00221    ตั้งรวมไว้ทั้งสิ้น   675,000.-บำทแยกเป็น    

งบบุคลำกร                          ตั้งไว้รวม 190,000.-บำท   
หมวดเงินเดือน  (ฝ่ำยประจ ำ)                 ตั้งไว้  190,000.-บำท  
1. ประเภทเงินเดือนพนักงำน    (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)         ตั้งไว ้ 190,000.-บำท  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล  
งบด ำเนินกำร            ตั้งไว้รวม           125,000.-บำท   
หมวดค่ำใช้สอย             ตั้งไว้        25,000.-บำท  
1. ประเภทรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร    (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)     ตั้งไว้            20,000.-บำท  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ   เช่น  ค่าจ้างเหมาบริการ  
  ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปก  ค่าโฆษณาหรือเผยแพร่  ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ  
 (ที่ไม่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ)  ฯลฯ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่จ าเป็น 
 หรือเก่ียวเนื่องในการปฏิบัติราชการของเทศบาล  
2. ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยอ่ืน     ตั้งไว้          5,000.-บำท  
       2.1  รำยกำร:- ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร  (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)    ตั้งไว้          5,000.-บำท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ/ 
 หรือนอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ   
 ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ  ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่ได้รับค าสั่ง 
 ให้เดินทางไปราชการ  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็นในการปฏิบัติราชการ 
 

หมวดค่ำวัสดุ             ตั้งไว้      100,000.-บำท 
1. ประเภทวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ (ต้ังจ่ำยจำกเงินอุหนุน)      ตั้งไว้      100,000.-บำท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จ้างท าสิ่งของ  เช่น  วัสดุทางการแพทย์  
 เวชภัณฑ์ยา ฯลฯ 
 

งบเงินอุดหนุน            ตั้งไวร้วม           360,000.-บำท 
หมวดเงินอุดหนุน       
1.อุดหนุนศูนย์สำธำรณสุขมูลฐำนระดับชุมชน    (ต้ังจ่ำยจำกเงินอุหนุน)     ตั้งไว้     240,000.-บำท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับศูนย์สาธารณสุขมูลฐานระดับชุมชน (ศสมช.)   
 :จากแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที1่ แนวทางการพัฒนาที1่.3  หนา้ 43 

2.อุดหนุนสนับสนุนกำรด ำเนินของ อสม. (ต้ังจ่ำยจำกเงินอุหนุน)      ตั้งไว้     120,000.-บำท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสนับสนนุการด าเนินของ อสม. 
 :จากแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที1่ แนวทางการพัฒนาที1่.3  หนา้ 43 

 
 

 
เงินอุดหนุน460,000 



 
 

เทศบัญญัติเทศบาลต าบลดงคอน ประจ าปีงบประมาณ 2560                                              หน้า 49 
 

แผนงำนสังคมสงเครำะห์ รหัส 00230                     
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์ รหัส 00231         ตั้งไว้รวมทั้งสิ้น   1,007,000.-บำทแยกเป็น    
งบบุคลำกร                 ตั้งไว้รวม      356,000.-บำท   
หมวดเงินเดือน  (ฝ่ำยประจ ำ)           ตั้งไว้      356,000.-บำท  
1.  ประเภทเงินเดือนพนักงำน     (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)          ตั้งไว้      190,000.-บำท  
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล   
2.  ประเภทค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำง      (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)          ตั้งไว้      150,000.-บำท    
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง  
3.  ประเภทเงินเพิ่มต่ำงๆของพนักงำนจ้ำง(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)      ตั้งไว้        16,000.-บำท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง  
 
งบด ำเนินกำร          ตั้งไวร้วม            45,000.-บำท 
หมวดค่ำใช้สอย          ตั้งไว้      ๓5,000.-บำท 
1. ประเภทรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร    (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)                 ตั้งไว้       ๓0,000.-บำท  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ   เช่น  ค่าจ้างเหมาบริการ 
 ค่าเย็บหนังสือ  หรือเข้าปก ค่าโฆษณาหรือเผยแพร่  ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ  
 (ที่ไม่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ)  ฯลฯ  ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่จ าเป็น 
 หรือเก่ียวเนื่องในการปฏิบัติราชการของเทศบาล  
2. ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น  ตั้งไว้              5,000.-บำท 
 2.1 รำยกำร:- ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร  (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)     ตั้งไว้          5,000.-บำท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ/ 
 หรือนอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ   
 ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ  ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่ได้รับ 
 ค าสั่งให้เดินทางไปราชการ  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็นในการปฏิบัติราชการ 
หมวดค่ำวัสดุ            ตั้งไว้              10,000.-บำท 
1.  ประเภทวัสดุส ำนักงำน    (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)        ตั้งไว้          5,000.-บำท  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จ้างท าสิ่งของ เช่น  ค่ากระดาษ   
 ปากกา  ดินสอ หมึก  สิ่งพิมพ์ ฯลฯ  
 :จากแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที5่ แนวทางการพัฒนาที5่.2  หนา้ 171 
2.  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์    (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)                   ตั้งไว้          5,000.-บำท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จ้างท าสิ่งของ เช่น หมึกพิมพ์  ค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
 :จากแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที5่ แนวทางการพัฒนาที5่.2  หนา้ 171  
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งบลงทุน                               ตั้งไว้รวม                 606,000.-บำท 
หมวดครุภัณฑ์            ตั้งไว้               6,000.-บำท 
1. ประเภทค่ำบ ำรุงรักษำและ/หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)     ตั้งไว้          6,000.-บำท  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่ารักษาและ/หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ของราชการ 
 เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ     
   
หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง                        ตั้งไว้     600,000.-บำท 
๑. ประเภทอำคำร         ตั้งไว้     300,000.-บำท 
 ๑.๑ ก่อสร้ำงบ้ำนพักอำศัย (ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุน)       ตั้งไว้     300,000.-บำท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างบ้านพักอาศัยผู้ด้อยโอกาสตามโครงการท้องถิ่น 
 เทิดไท้องค์ราชัน รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลต าบลดงคอน 
๒. ประเภทบ ำรุงรักษำและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง     ตั้งไว้     300,000.-บำท 
 ๒.๑ ค่ำซ่อมบ้ำนพักอำศัยผู้ด้อยโอกำส(ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุน)      ตั้งไว้     300,000.-บำท  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ้านพักอาศัยผู้ด้อยโอกาส  ภายในเขตเทศบาลต าบลคอน  
 :จากแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่1 แนวทางการพัฒนาที1่.1  หนา้ 27 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 เงินอุดหนุน 600,000 
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แผนงำนเคหะและชุมชน รหัส  0024๐                       
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  รหัส  00241         ตั้งไว้รวมทั้งสิ้น    2,943,000.-บำทแยกเป็น 

งบบุคลำกร           ตั้งไว้รวม       2,294,000.-บำท  
หมวดเงินเดือน  (ฝ่ำยประจ ำ)         ตั้งไว้  2,294,000.-บำท  
1.  ประเภทเงินเดือนพนักงำน   (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)         ตั้งไว้  1,414,000.-บำท  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล  
2. เงินเพิ่มต่ำงๆของพนักงำน         ตั้งไว้       72,000.-บำท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆให้แก่พนักงาน ฯลฯ 
3. ประเภทเงินประจ ำต ำแหน่ง   (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)              ตั้งไว้       84,000.-บำท  
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของผู้บริหาร 
4.  ประเภทค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำง   (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)                ตั้งไว้     636,000.-บำท  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง  
5.ประเภทเงินเพิ่มต่ำงๆของพนักงำนจ้ำง (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)      ตั้งไว้        88,000.-บำท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง    
 
งบด ำเนินกำร           ตั้งไว้รวม          530,000.-บำท  
หมวดค่ำตอบแทน           ตั้งไว้       40,000.-บำท  
1.  ประเภทค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร   (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)      ตั้งไว้       10,000.-บำท  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ 
 ให้แก่พนักงานเทศบาลพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิเบิก 
 ได้ตามระเบียบฯ ที่มีสิทธิในการเบิกเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ   
2.  ประเภทเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร   (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)         ตั้งไว้        30,000.-บำท  
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  
 
หมวดค่ำใช้สอย             ตั้งไว้     110,000.-บำท  

1.  ประเภทรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร  (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)         ตั้งไว้     100,000.-บำท  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ ค่าธรรมเนียม 
 และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ (ท่ีไม่เก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ)   
 ค่าบริการรับใช้  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ    

2.  ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยอ่ืน    ตั้งไว้        10,000.-บำท  
      2.1  รำยกำร:- ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร   (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)     ตั้งไว้        10,000.-บำท  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ/ 
 หรือนอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง การเดินทาง  ค่าพาหนะ  
 ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ  ส าหรับพนักงานเทศบาล  พนักงานจ้างเมื่อได้รับ 
 ค าสั่งอนุญาตให้ไปราชการ  
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หมวดค่ำวัสดุ             ตั้งไว้     380,000.-บำท  

1.  ประเภทวัสดุส ำนักงำน    (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)          ตั้งไว้        50,000.-บำท  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จ้างท าสิ่งของ เช่น ค่ากระดาษ  ค่าปากกา   
 ดินสอ ยางลบ กระดาษไข หมึกก๊อปปี้พริ้น  สิ่งพิมพ์  น้ าดื่ม  ธงชาติ ธงต่างๆ ฯลฯ  
 :จากแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที5่ แนวทางการพัฒนาที5่.2  หนา้ 171 
2.  ประเภทวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ    (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)          ตั้งไว้     100,000.-บำท  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จ้างท าสิ่งของ เช่น ค่าปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า 
  สายไฟฟ้า โคมไฟฟ้า เข็มขัดนิรภัยชนิดมีเบาะ คลิ๊ปแอมป์วัดกระแสไฟฟ้าฯลฯ 
 :จากแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที5่ แนวทางการพัฒนาที5่.2  หนา้ 171 
3.  ประเภทวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง   (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)          ตั้งไว้       50,000.-บำท  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จ้างท าสิ่งของ เช่น ค่าแบตเตอรี่  ยางนอก   
 ยางใน  ประแจคอม้า ไขควง ฯลฯ  
 :จากแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที5่ แนวทางการพัฒนาที5่.2  หนา้ 171 
4.  ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น    (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)        ตั้งไว้      100,000.-บำท  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น ค่าน้ ามันดีเซล   
 น้ ามันเบนซิน น้ ามันเครื่อง ฯลฯ 
 :จากแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที5่ แนวทางการพัฒนาที5่.2  หนา้ 171 
5.  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์    (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)         ตั้งไว้        30,000.-บำท  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จ้างท าสิ่งของ เช่น ค่าหมึกพิมพ์  ค่าแผ่น 
 หรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ  
 :จากแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที5่ แนวทางการพัฒนาที5่.2  หนา้ 171 
6. ประเภทวัสดุก่อสร้ำง  (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)           ตั้งไว้       50,000.-บำท   
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จ้างท าสิ่งของ เช่น ค่าสี ค่าไม้ต่างๆ ค่าปูน หิน ทราย 
  เครื่องเจีย เลื่อยวงเดือน ฯลฯ   
 :จากแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที5่ แนวทางการพัฒนาที5่.2  หนา้ 171 
 
 
งบลงทุน                                ตั้งไว้รวม           119,000.-บำท  
หมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
1. ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)               ตั้งไว้      2,500.-บำท 
 1.1 รำยกำรตู้เหล็กบำนเลื่อนทึบพร้อมขำตั้งขนำด 46.5”x 16”x 34.5”           ตั้งไว้      2,500.-บำท 
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนพร้อมขาตั้ง 
      ขนาด 46.5”x 16”x34.5”แต่ละมิติ(กว้างxยาวxสูง) 
      จ านวน 1 ตู ้
        :จากแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่5 แนวทางการพัฒนาที่5.2  หนา้ 171 
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2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์            ตั้งไว้    66,500.-บำท 
 2.1 รำยกำรเครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนประมวลผล จ ำนวน 2 เครื่อง (จอขนาดไมน่้อยกว่า 18 น้ิว) 
     (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)    ตั้งไว้    58,000.-บำท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล 

 คุณลักษณะพื้นฐาน 
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) 
 โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จ านวน 1 หน่วย 
 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
 - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
   1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 
   2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics 
   Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 
   3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่ม ี
   ความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 
 - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB  จ านวน 1 หน่วย 
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน 
   ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
 - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 
   นิว้ จ านวน 1 หน่วย 

                  :จากแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่5 แนวทางการพัฒนาที5่.2  หนา้ 171 

 1.2 รำยกำรเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกส ำหรับกระดำษขนำด A3 จ ำนวน 1 เครื่อง (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)   

       ตั้งไว้       8,500.-บำท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกส าหรับกระดาษขนาด A3  

 คุณลักษณะพื้นฐาน 
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 
   ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ10.2 ภาพต่อนาที (ipm) 
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4  ไม่น้อยกว่า 17 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 
   8.1 ภาพต่อนาที (ipm) 
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า 
   จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

   - สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษ 
     ได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น  

          :จากแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่5 แนวทางการพัฒนาที5่.2  หน้า 171 
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หมวดค่ำครุภัณฑ์ 
1. ประเภทค่ำบ ำรุงรักษำและ/หรือปรับปรุงครุภัณฑ์   (ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุน)               ตั้งไว้        50,000.-บำท  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่ารักษาและ/หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ของราชการ 
 เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เงินอุดหนุน 50,000 
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งำนไฟฟ้ำและถนน รหัส00242            ตั้งไวร้วมทั้งสิ้น       10,737,000.-บำทแยกเป็น 
งบลงทุน                             ตั้งไวร้วม     10,215,000.-บำท 
หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง รหัส420000       ตั้งไว ้         10,215,000.-บำท 
1. ประเภทอำคำร        ตั้งไว้         1,400,000.-บำท 
 1.1 รำยกำรค่ำก่อสร้ำงเสำธงชำติ-เสำธงตรำสัญลักษณ์ หน้ำเทศบำลต ำบลดงคอน (แห่งใหม่) (ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุน)    

   ตั้งไว้     100,000.-บำท   
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสาธงชาติ-เสาธงตราสัญลักษณ์ หน้าบริเวณทางข้ึน-ทางลง  
 ส านักงานเทศบาลต าบลดงคอน (แห่งใหม่) ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร   
 รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลต าบลดงคอน 
 :จากแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที5่ แนวทางการพัฒนาที5่.2  หนา้ 173 
 1.2 รำยกำรค่ำก่อสร้ำงรั้ว+ประตูรั้ว  พร้อมป้ำยส ำนักงำนเทศบำลต ำบลดงคอน (แห่งใหม่)  (ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุน) 

  ตั้งไว้     700,000.-บำท   
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้ว+ประตูรั้ว พร้อมป้ายส านักงานเทศบาลต าบลดงคอน 
 (แห่งใหม่) ความยาว 180  เมตร   
 รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลต าบลดงคอน 
 :จากแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที5่ แนวทางการพัฒนาที5่.2  หนา้ 173 
 1.3 รำยกำรค่ำก่อสร้ำงโรงจอดรถภำยใน ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลดงคอน (แห่งใหม่)  (ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุน)  
           ตั้งไว้    600,000.-บำท   
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโรงจอดรถภายใน ส านักงานเทศบาลต าบลดงคอน (แห่งใหม)่   
 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร จ านวน  2  โรง   
 รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลต าบลดงคอน 
 :จากแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที5่ แนวทางการพัฒนาที5่.2  หนา้ 174 

1. ประเภทค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค     ตั้งไว้         6,443,000.-บำท 
 1.1 รำยกำรค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุน)  ตั้งไว้     279,000.-บำท   
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชื่อมต่อถนน คสล. 
 เดิมบ้านนายแสน  ภู่ปรางค์ ไปทางบ้านนายอ้น  โตเรือง  ขนาดผิวจราจร 
 กว้าง 3.00 เมตร  ยาว 155 เมตร  หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลงลูกรังข้าง 
 ละ 0.50 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจรจร คสล. ไม่น้อยกว่า  465  ตารางเมตร   
 รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลต าบลดงคอน 
 :จากแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที3่ แนวทางการพัฒนาที3่.1  หนา้ 100 
 1.2 รำยกำรค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุน)  ตั้งไว้     414,000.-บำท   
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ้านนายหาร  อู่ดี   
 ไปทางบ้านนางเจ๊ก เพ่งกุล ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร  ยาว 230 เมตร   
 หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 0.20 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิวจรจร คสล.  
 ไม่น้อยกว่า  690  ตารางเมตร  
 รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลต าบลดงคอน 
 :จากแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที3่ แนวทางการพัฒนาที3่.1  หนา้ 100 
 

เงินอุดหนุน 2,093,000 
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 1.3 รำยกำรค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุน)  ตั้งไว้     444,000.-บำท   
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกถนนลาดยาง 3184  
 ไปทางบ้านนายสมคิด  ศรีแย้ม   ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 185 เมตร   
 หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพ้ืนที่ ผิวจรจร คสล.  
 ไม่น้อยกว่า 740 ตารางเมตร  
 รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลต าบลดงคอน  
 :จากแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที3่ แนวทางการพัฒนาที3่.1  หนา้ 103 

 1.4 รำยกำรค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุน)  ตั้งไว้     400,000.-บำท   
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเชื่อมต่อถนน คสล. เดิม 
 บ้านนายเอ้ือน  อ่อนเลิศ  ไปทางคลองชลประทาน  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร   
 ยาว 166 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพ้ืนที่ 
 ผิวจรจร คสล. ไม่น้อยกว่า 664 ตารางเมตร  
 รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลต าบลดงคอน 
 :จากแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที3่ แนวทางการพัฒนาที3่.1  หนา้ 105 

 1.5 รำยกำรค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 (ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุน)  ตั้งไว้     400,000.-บำท   
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเชื่อมต่อถนน คสล. เดิมหน้า 
 โรงงานนายเลียบ  ล้อมลาย ไปทางคลองทิ้งน้ า ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร   
 ยาว 166 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพ้ืนที่ 
 ผิวจรจร คสล. ไม่น้อยกว่า 664 ตารางเมตร  
 รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลต าบลดงคอน 
 :จากแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที3่ แนวทางการพัฒนาที3่.1  หนา้ 106 

1.6 รำยกำรค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 (ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุน)  ตั้งไว้   207,000.-บำท   
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกบ้านนายวิชัย เล้าวงศ์  
 ไปทางบ้านนางประทุม อ่ิมมณี ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 115 เมตร   
 หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจรจร คสล.  
 ไม่น้อยกว่า  345  ตารางเมตร  
 รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลต าบลดงคอน 

 :จากแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที3่ แนวทางการพัฒนาที3่.1  หนา้ 110 
 1.7 รำยกำรค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 (ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุน)  ตั้งไว้     400,000.-บำท   
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคันคลองชลประทาน 
 เชื่อมต่อ ถนน คสล. เดิมไปทางบ้านนางคณิตถา มะนาวหวาน ขนาดผิวจราจร 
 กว้าง4.00เมตร ยาว 166 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 
 0.20 เมตร หรือมีพ้ืนที่ ผิวจรจร คสล. ไม่น้อยกว่า 664 ตารางเมตร  
 รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลต าบลดงคอน 

 :จากแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที3่ แนวทางการพัฒนาที3่.1  หนา้ 110 
 
 
 

เงินอุดหนุน 1,851,000 
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 1.8 รำยกำรค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 (ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุน)  ตั้งไว้     400,000.-บำท   
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกลาดยางภายใน  
 หมู่บ้านไปทางบ้านนายเล็ก เกสรสุมารี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร   
 ยาว 166 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 0.20 เมตร  
 หรือมีพ้ืนที่ ผิวจรจร คสล. ไม่น้อยกว่า 664 ตารางเมตร   
 รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลต าบลดงคอน 

 :จากแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที3่ แนวทางการพัฒนาที3่.1  หนา้ 112 
 1.9 รำยกำรค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 (ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุน)  ตั้งไว้     400,000.-บำท   
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคันคลองชลประทาน  
 บ้านนายรุ่ง พ่ึงเรียน ไปทางบ้านนายสิงโต อิ่มน้อย ขนาดผิวจราจรกว้าง  
 4.00 เมตรยาว 166  เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 
 0.20 เมตร หรือมีหรือมีพ้ืนที่ผิวจรจร คสล. ไม่น้อยกว่า   664   ตารางเมตร 
 รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลต าบลดงคอน 

 :จากแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที3่ แนวทางการพัฒนาที3่.1  หนา้ 113 
     1.10 รำยกำรค่ำก่อสร้ำงต่อเติมศำลำประชำคมหมู่บ้ำน หมู่ที่ 10 (ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุน) ตั้งไว้  200,000.-บำท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภายในพื้นที่ตัวอาคาร ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 15.00 ม. 
 รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลต าบลดงคอน 

 :จากแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่5 แนวทางการพัฒนาที5่.1  หนา้ 169 
 1.11 รำยกำรค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ด้ำนหน้ำส ำนักงำนเทศบำลต ำบลดงคอน  (แห่งใหม่)  

 (ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุน) ตั้งไว้     670,000.-บำท   
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณด้านหน้าส านักงาน 
 เทศบาลต าบลดงคอน (แห่งใหม่) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 180 เมตร   
 หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 1.50 เมตร หรือมีพ้ืนที่ ผิวจรจร คสล.  
 ไม่น้อยกว่า 1,080 ตารางเมตร   
 รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลต าบลดงคอน 
 :จากแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่5 แนวทางการพัฒนาที5่.2  หนา้ 171 
 1.12 รำยกำรค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทำงเข้ำ ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลดงคอน (แห่งใหม่)  

         (ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุน) ตั้งไว้     330,000.-บำท   
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางเข้า 
 ส านักงานเทศบาลต าบลดงคอน  (แห่งใหม่) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร   
 ยาวรวม 87.50 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 1.00 เมตร  
 หรือมีพ้ืนที่ ผิวจรจร คสล. ไม่น้อยกว่า 525 ตารางเมตร  
 รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลต าบลดงคอน 
 :จากแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่5 แนวทางการพัฒนาที5่.2  หนา้ 172 
 
 
 
 เงินอุดหนุน 2,000,000 
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 1.13 รำยกำรค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทำงออก ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลดงคอน (แห่งใหม่) 
          (ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุน) ตั้งไว้     330,000.-บำท   
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางออก 
  ส านักงานเทศบาลต าบลดงคอน  (แห่งใหม่) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร   
 ยาวรวม 87.50 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 1.00 เมตร  
 หรือมีพ้ืนที่ ผิวจรจร คสล. ไม่น้อยกว่า 525 ตารางเมตร   
 รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลต าบลดงคอน 
 :จากแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่5 แนวทางการพัฒนาที5่.2  หนา้ 172 
 1.14. รำยกำรค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ด้ำนหลังอำคำรส ำนักงำนเทศบำลต ำบลดงคอน  (แห่งใหม่) 

         (ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุน) ตั้งไว้     263,000.-บำท   
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณด้านหลังอาคารส านักงาน 
 เทศบาลต าบลดงคอน (แห่งใหม่) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตรยาว 106 เมตร  
 หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 1.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจรจร คสล.  
 ไม่น้อยกว่า 424 ตารางเมตร   
 รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลต าบลดงคอน 
 :จากแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่5 แนวทางการพัฒนาที5่.2  หนา้ 172 
 1.15 รำยกำรค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กดำ้นหน้ำบรเิวณทำงขึ้น-ทำงลง ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลดงคอน  (แห่งใหม่)  

           (ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุน) ตั้งไว้     263,000.-บำท   
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านหน้าบริเวณทางข้ึน-ทางลง 
  ส านักงานเทศบาลต าบลดงคอน (แห่งใหม่) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  
 ยาว 106 เมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 1.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ ผิวจรจร คสล.  
 ไม่น้อยกว่า 424 ตารางเมตร   
 รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลต าบลดงคอน 
 :จากแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่5 แนวทางการพัฒนาที5่.2  หนา้ 172 
 1.16 รำยกำรค่ำขยำยเขตบริกำรประปำ หมู่ที่ 12   (ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุน)  ตั้งไว้     708,000.-บำท   
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตบริการประปา โดยวางท่อ PVC ขนาด Ø3 นิ้ว  
 ชั้น 8.5 ชนิดปลายธรรมดา ระยะทางรวม 3,274  เมตร จ านวน 3 สาย   
 สายที่ 1 สายเรียบถนนคันคลองชลประทาน จากบ้านนายกรี ไปทางบ้าน 
 นายณรงค์ กันภูมิ ระยะทาง 1,780   เมตร 
 สายที่ 2 สายแยกบ้านนายประทุมไปทางบ้านนายมนัส  ระยะทาง 450  เมตร 
 สายที่ 3 สายเกาะกลางจากบ้านนายเทิ้ม ยอดด าเนิน ระยะทาง 1,044  เมตร  
 รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลต าบลดงคอน 
 :จากแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที3่ แนวทางการพัฒนาที3่.2  หนา้ 158,159 
 
 
 
 
  เงินอุดหนุน 1,564,000 
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 1.17 รำยกำรค่ำวำงท่อ คสล. หมูที่ 14      (ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุน)   ตั้งไว้     100,000.-บำท   
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวางท่อ คสล. ขนาด Ø 1.00 เมตร ชั้น 3  จ านวน 10 ท่อน  
 บริเวณหน้าบ้านนายบันเทิง  นุ่นละออง     
 รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลต าบลดงคอน 
 :จากแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที3่ แนวทางการพัฒนาที3่.1  หนา้ 115 
 1.18 รำยกำรค่ำก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ คสล. ภำยในพื้นที่ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลดงคอน (แห่งใหม่)   

   (ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุน) ตั้งไว้     135,000.-บำท   
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. ภายในพ้ืนที่ส านักงานเทศบาล 
 ต าบลดงคอน (แห่งใหม่)โดยวางท่อ คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร ยาวรวม  
 76 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. จ านวน 10 บ่อ   
 รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลต าบลดงคอน 
 :จากแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที5่ แนวทางการพัฒนาที5่.2  หนา้ 173 
 1.19 รำยกำรค่ำขยำยเขตประปำ ภำยในพื้นที่ ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลดงคอน (แห่งใหม่)   (ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุน)   
            ตั้งไว้     100,000.-บำท   
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตประปาภายในพ้ืนที่ส านักงานเทศบาล 
 ต าบลดงคอน (แห่งใหม่) โดยวางท่อเมน PVC Ø 2 นิ้ว ชั้น  8.5  
 ชนิดปลายธรรมดา ระยะทาง 500  เมตร   
 รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลต าบลดงคอน 
 :จากแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที5่ แนวทางการพัฒนาที5่.2  หนา้ 173 
 
2. ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง     ตั้งไว้  2,372,000.-บำท 
 2.1 รำยกำรค่ำซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกผิวจรำจร หมู่ที่ 3   (ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุน) ตั้งไว้     439,000.-บำท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร  
  ระยะทางรวม  3,900  เมตร หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร  พร้อมปรับเกลี่ยแต่ง 
  หรือ มีพ้ืนที่ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 9,750 ตารางเมตร จ านวน  3  สายทาง 
  สำยที่ 1  สายนานายส าราญ  เทียนงาม  ไปทางนานางศรีไพร  ชูมก  
  ระยะทาง 1,900 เมตร 
  สำยที่ 2  สายนานายผาย  รอดย้อย  ไปทางนานายเดียว  อินจู   
  ระยะทาง  500  เมตร 
  สำยที่ 3  สายนานายประจวบ  ไปทางนานายก ายาน  ทับเปีย   
  ระยะทาง  1,500  เมตร   
  รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลต าบลดงคอน 
  :จากแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่3 แนวทางการพัฒนาที3่.1  หนา้ 59 
 
 
 
 
 เงินอุดหนุน 774,000 
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 2.2  รำยกำรค่ำซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกผิวจรำจร หมู่ที่ 6 (ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุน) ตั้งไว้     330,000.-บำท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกผิวจราจร  กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร   
  ระยะทางรวม 2,900 เมตร   
  หนาเฉลีย่ 0.10 เมตร  พร้อมปรับเกลี่ยแต่งหรือมีพ้ืนที่ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 7,250 ตารางเมตร   
  จ านวน  2  สายทาง 
  สำยที่ 1  สายคันคลองชลประทานข้างบ้านพักชลประทานไปทางบ้าน 
  นางสาวกฤษณา  มั่นปาน ระยะทาง 1,900 เมตร 
  สำยที่ 2  สายคันคลองชลประทานเริ่มจากสะพานเหล็กไปทางบ้าน 
  นายสมปอง  พระอนงค์ ระยะทาง 1,000 เมตร  
  รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลต าบลดงคอน 
  :จากแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที3่ แนวทางการพัฒนาที3่.1  หนา้ 70 
 2.3 รำยกำรค่ำซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกผิวจรำจร หมู่ที่ 7 (ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุน) ตั้งไว้     533,000.-บำท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกผิวจราจร กว้างเฉลีย่ 2.50 เมตร  
  ระยะทางรวม 4,735 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมปรบัเกลี่ยแต่งหรือมีพ้ืน 
  ที่ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 11,837 ตารางเมตร  จ านวน 7 สายทาง 
  สำยที่ 1  สายบ้านนายจ ารัส  เสนาเก่า เริ่มต้นจากถนน คสล. เชื่อมต่อคันคลอง 
  ธรรมชาต ิระยะทาง 145 เมตร 
  สำยที่ 2  สายนานางร าพรรณ  โตแย้ม   ระยะทาง  200  เมตร 
  สำยที่ 3  สายนาผู้ใหญ่ปราโมทย์  เดชมา  ระยะทาง  400  เมตร 
  สำยที่ 4  สายนาครูพงษ์  รอดย้อย  ไปทางนานางอุไร  สุขนิล   
  ระยะทาง  1,390  เมตร 
  สำยที่ 5  สายเชื่อมต่อถนน คสล. ไปทางบ้านนายสินชัย ระยะทาง  1,000  เมตร 
  สำยที่ 6  สายท่อลอดเหลี่ยมไปทางนานายสินชัย ระยะทาง  1,300  เมตร 
  สำยที่ 7  สายบ้านนายกรอย  มีเอ่ียม ระยะทาง  300  เมตร 
  รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลต าบลดงคอน 
  :จากแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที3่ แนวทางการพัฒนาที3่.1  หนา้ 71,72,73 
 2.4 รำยกำรค่ำซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกผิวจรำจร หมู่ที่ 8 (ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุน) ตั้งไว้     340,000.-บำท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร  
  ระยะทางรวม 3,030 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมปรับเกลี่ยแต่งหรือ 
  มีพ้ืนที่ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 7,575 ตารางเมตร จ านวน 3 สายทาง 
  สำยที่ 1  สายบ้านนายอุทัย  อินทร์บุญ  ไปทางนานายเรียบ  ขุมทอง   
  ระยะทาง 1,350 เมตร 
  สำยที่ 2  สายนานายบุญลอย  บัวทอง  ไปทางคลองทิ้งน้ า   
  ระยะทาง 1,600 เมตร 
  สำยที่ 3  สายบ้านนางพร  นุ่มหอม  ไปทางบ้านนายสมพงษ์  มั่นปาน   
  ระยะทาง 80 เมตร 
  รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลต าบลดงคอน 
  :จากแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที3่ แนวทางการพัฒนาที3่.1  หนา้ 74,75 เงินอุดหนุน 1,203,000 

, 

ล,000 
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 2.5 รำยกำรค่ำซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกผิวจรำจร หมู่ที่ 16 (ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุน) ตั้งไว้     480,000.-บำท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร  
  ระยะทางรวม 4,250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมปรับเกลี่ยแต่งหรือมี 
  พ้ืนที่ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 10,625 ตารางเมตร จ านวน 3 สายทาง 
  สำยที่ 1  สายนานายส ารวย  มีประดิษฐ์  ไปทางนานางเทือง   
  ระยะทาง  1,600  เมตร 
  สำยที่ 2  สายบ้านนายสมบูรณ์  น้ าจันทร์  ไปทางนานายส าราญ  กิ่งแก้ว   
  ระยะทาง  1,700  เมตร 
  สำยที่ 3  สายนานางสมคิด  ดวงจินดา  ไปทางนานายนิคม  เข็มเงิน   
  ระยะทาง  950  เมตร      
  รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลต าบลดงคอน  
  :จากแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที3่ แนวทางการพัฒนาที3่.1  หนา้ 94,97,98 
 2.6 รำยกำรค่ำซ่อมแซม/ปรับปรุงเสียงตำมสำย หมูที่ 14  (ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุน)  ตั้งไว้     250,000.-บำท 
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน ระยะทางรวม 3,260 เมตร   
      ติดตั้งล าโพง จ านวน 26 ชุด พร้อมอุปกรณ์ส่งสัญญาเสียงครบชุด เริ่มจาก 
     บ้านก านันสมบุญ ภู่ขวัญไปทางบ้านนายธวัช ยอดด าเนิน และนายอุปถัมป์  เทียนงาม  
     :จากแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่5 แนวทางการพัฒนาที่5.1  หน้า 170 

 
งบอุดหนุน                            ตั้งไวร้วม         522,000.-บำท 
หมวดเงินอุดหนุน      
1. ประเภทเงินอุดหนุนส่วนรำชกำร            ตั้งไว ้   522,000.-บำท 
   1.1 รำยกำรค่ำขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะ หมู่ที่ 3  (จ่ำยจำกเงินรำยได้)               ตั้งไว้      72,000.-บำท   
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะโดยติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
  ภายในหมู่บ้าน ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาสรรคบุรี   
 :จากแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที1่ แนวทางการพัฒนาที1่.2  หนา้ 32 

   1.2 รำยกำรค่ำขยำยเขตบริกำรไฟฟ้ำ หมู่ที่ 9  (จ่ำยจำกเงินรำยได้)              ตั้งไว้     450,000.-บำท   
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะโดยติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะภาย 
 ในหมู่บ้าน ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสรรคบุรี   
 :จากแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที1่ แนวทางการพัฒนาที1่.2  หนา้ 36 

 

 

 

 

 
เงินอุดหนุน 730,000 

, 

ล,000 
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งำนสวนสำธำรณะ               ตั้งไวร้วมทั้งสิ้น   200,000.-บำทแยกเป็น 

งบลงทุน               ตั้งไว้     200,000.-บำท 
หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง รหัส420000            ตั้งไว้     200,000.-บำท 
1. ประเภทค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปกำร (ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุน)           ตั้งไว้  200,000.-บำท 
 1.1 รำยกำรค่ำปลูกต้นไม้พร้อมจัดสวน สถำนที่สร้ำงส ำนักงำนเทศบำลต ำบลดงคอน (แห่งใหม่)   
           ตั้งไว้    200,000.-บำท   
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าปลูกต้นไม้พร้อมจัดสวนสถานที่สร้างส านักงานเทศบาลต าบลดงคอน 
  รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลต าบลดงคอน  
 :จากแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที5่ แนวทางการพัฒนาที5่.2  หนา้ 174 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เงินอุดหนุน 200,000 
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งำนก ำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รหัส00244            ตั้งไวร้วมทั้งสิ้น    2,067,000.-บำทแยกเป็น    
งบบุคลำกร               ตั้งไวร้วม   1,017,000.-บำท    
หมวดเงินเดือน           ตั้งไว้  1,017,000.-บำท 
 1. ประเภทค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำง    (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)         ตั้งไว้     898,000.-บำท    
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง 
2.ประเภทเงินเพิ่มต่ำงๆของพนักงำนจ้ำง (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)        ตั้งไว้      119,000.-บำท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง    
   
 

งบด ำเนินงำน           ตั้งไว้รวม                850,000.-บำท 
หมวดค่ำใช้สอย                             ตั้งไว้     500,000.-บำท 
1. ประเภทรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)           ตั้งไว้     500,000.-บำท  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่าง  ๆ  เช่น   
 จ้างเหมาแรงงานท าของ  ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ  
 ค่าบริการรับใช้  ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่าง ๆ  
 ค่าธรรมเนียมทิ้งขยะ ฯลฯ (ท่ีไม่เก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ) 
 และค่าจ้างท าความสะอาดอาคารส านักงานเทศบาล ฯลฯ   
หมวดค่ำวัสดุ                    ตั้งไว้  350,000.-บำท 
๑.  ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)        ตั้งไว้      300,000.-บำท  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  ค่าน้ ามันดีเซล  
 น้ ามันเบนซิน น้ ามันเครื่อง   ฯลฯ 
๒.  ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกำย    (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)         ตั้งไว้       50,000.-บำท  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ / จ้างท าสิ่งของ เช่น เสื้อ กางเกง  
 รองเท้า หมวก ฯลฯ  
 
งบลงทุน                     ตั้งไวร้วม          200,000.-บำท 
หมวดครุภัณฑ์           ตั้งไว้     200,000.-บำท 
1. ประเภทค่ำบ ำรุงรักษำ/หลังปรับปรุงครุภัณฑ์(ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุน)    ตั้งไว้     200,000.-บำท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและ/หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ของหน่วยงาน 
 เพ่ือให้สามารถใช้งานได้   ตามปกติและจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา 
 และซ่อมแซมปรับปรุงรถบรรทุกขยะ ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 เงินอุดหนุน 200,000 
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แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน รหัส00250                 
งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งของชุมชน รหัส00252     ตั้งไว้รวมทั้งสิ้น  880,000.-บำทแยกเป็น  
งบด ำเนินงำน                     ตั้งไว้รวม      770,000.-บำท 
หมวดค่ำใช้สอย              ตั้งไว้      770,000.-บำท  
1. ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น       
      1.1 โครงกำรจัดประชุมประชำคมแผนชุมชน (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)   ตั้งไว้         20,000.-บำท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคม การจัดท าแผนชุมชน 
 การพัฒนาผู้น าชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  
 ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายอ่ืนตามความจ าเป็น ฯลฯ  
 รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลต าบลดงคอน  
 :จากแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที5่ แนวทางการพัฒนาที5่.1  หนา้ 168 

 1.2 โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตเด็กและเยำวชน (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)   ตั้งไว้        50,000.-บำท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมหรือกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไข 

 ปัญหายาเสพติด กิจกรรมการบ าบัดฟื้นฟูผู้ติดยา/ผู้เสพยาเสพติด 
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนเพื่อห่างไกลยาเสพติด 

 :จากแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่5 แนวทางการพัฒนาที่5.1  หน้า 169 
      1.3 โครงกำรอบรมอำชีพระยะสั้น (ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุน)     ตั้งไว้     100,000.-บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับชุมชนในเขตเทศบาล  
 เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากรค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ  
 :จากแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที3่ แนวทางการพัฒนาที3่.3  หนา้ 160 

 ๑.4 ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้น ำชุมชนโดยกำรมีส่วนร่วมและ ศึกษำดูงำน              (ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุน) 
           ตั้งไว้     ๒๐๐,๐๐๐.-บำท  

 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมฝึกอบรมของผู้น าชุมชน 
 และคณะกรรมการชุมชน โดยจ่าย เป็นค่าเอกสาร ค่าท่ีพัก ค่าสมนาคุณวิทยากร 
 ค่าจัดกิจกรรมเพ่ือการมีส่วนร่วม ค่าอาหารและ เครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ 
 ค่าของที่ระลึก ค่าร่วมกิจกรรมหน่วยงานภายนอก ค่ากิจกรรมการพัฒนา ของชุมชน         
 ค่าทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 ๑.5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการท านาข้าว (ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุน)  ตัง้ไว้     25๐,๐๐๐.-บำท  

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหรืองานกิจกรรมส่งเสริม 
 การท านาข้าวตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมวันท าข้าว 
 ด าเนินการแปลงสาธิต ค่ายาปราบศัตรูพืช ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร  
 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าน้ ามันเครื่องสูบน้ า 
 เพ่ือท านาข้าวในฤดูแล้ง ค่าเมล็ดพันธุ์ข้าว และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที ่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
 :จากแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที3่ แนวทางการพัฒนาที3่.4  หนา้ 162 

 
 เงินอุดหนุน 550,000 
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 1.6  ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลพบประชาชน  (ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุน)   ตั้งไว้     ๑๐๐,๐๐๐.-บาท  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนทุกชุมชน  
 ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ ์ชุดสาธิตกลุ่มอาชีพต่างๆ (เช่น ค่าชุดสาธิตน้ ายาล้างจาน 
 ค่าชุดสาธิตการท าขนม ค่าชุดสาธิตท าแชมพ ูค่าชุดสาธิตทาพิมเสน ฯลฯ)  
 ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน    
      ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 :จากแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที5่ แนวทางการพัฒนาที5่.1  หนา้ 169 

2.  ประเภทค่ำบ ำรุงรักษำและ/หรือซ่อมแซม  (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)     ตั้งไว้       50,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและ/หรือซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน 

 ได้แก่ วัสดุต่างๆ ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แลละทรัพย์สินอื่นๆ  
 รวมถึง ค่าล้าง อัด ฉีด ฯลฯ   

 
งบเงินอุดหนุน           ตั้งไว้รวม          110,0๐๐.-บำท  
หมวดเงินอุดหนุน 
1. ประเภทเงินอุดหนุนส่วนรำชกำร       ตั้งไว้       9๐,๐๐๐.-บำท 
 ๑.1 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)      ตั้งไว้       ๙๐,๐๐๐.-บำท 
 เพ่ือจ่ายอุดหนุนโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ  
 ตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดปี 
 :จากแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที1่ แนวทางการพัฒนาที1่.2  หนา้ 30 
 1.2 โครงกำรฝึกอบรมหรือกำรรวมพลังมวลชน เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหำยำเสพติด (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)  
           ตั้งไว้       2๐,๐๐๐.-บำท 
 เพ่ือจ่ายอุดหนุน โครงการฝึกอบรมหรือการรวมพลังมวลชน เพ่ือป้องกันแก้ไข 
 ปัญหายาเสพติดและปัญหาความมั่นคงของชาติ ประจ าปี 2560 
 :จากแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่5 แนวทางการพัฒนาที่5.1  หน้า 169 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 เงินอุดหนุน 100,000 
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แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร รหัส 00260  
งำนกีฬำและนันทนำกำร  รหัส 00262                ตั้งรวมไว้ทั้งสิ้น  194,000.-บำทแยกเป็น 
งบบุคลำกร                    ตั้งไว้รวม           164,000.-บำท 
หมวดเงินเดือน                     ตั้งไว้     164,000.-บำท 
1. ประเภทค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำง (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)      ตั้งไว้     140,000.-บำท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แกพนักงานจ้าง 
2.ประเภทเงินเพิ่มต่ำงๆของพนักงำนจ้ำง (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)    ตั้งไว้        24,000.-บำท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง    
 
งบด ำเนินกำร            ตั้งไว้รวม             ๓0,000.-บำท  
หมวดค่ำใช้สอย             ตั้งไว้        ๓0,000.-บำท  
1. ประเภทรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึง่บริกำร   (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)         ตั้งไว้          25,000.-บำท  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ   เช่น  ค่าจ้างเหมาบริการ   
 ค่าเย็บหนังสือ  หรือเข้าปก ค่าโฆษณาหรือเผยแพร่  ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ   
 (ที่ไม่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ)  ฯลฯ  ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายจ าเป็น 
 หรือเก่ียวเนื่องในการปฏิบัติราชการของเทศบาล  
2. ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน      ตั้งไว้         5,000.-บำท  
       2.1  ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)    ตั้งไว้          5,000.-บำท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ/ 
 หรือนอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ 
 ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ  ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่ได้รับ 
 ค าสั่งให้เดินทางไปราชการ  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็นในการปฏิบัติราชการ 
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งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น     ตั้งรวมไว้ทั้งสิ้น   755,000.-บำทแยกเป็น 
งบด ำเนินกำร            ตั้งไว้รวม          600,000.-บำท  

หมวดค่ำใช้สอย             ตั้งไว้      600,000.-บำท  
๑. ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน       

                                              ตั้งไว้     60๐,000.-บำท  
     ๑.๑ โครงกำรจดังำนขุนสรรค์วีรบุรุษแห่งลุ่มแม่น้ ำน้อย  (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)      ตั้งไว้      250,000.-บำท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดริ้วขบวนงานขุนสรรค์ 
 :จากแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที2่ แนวทางการพัฒนาที2่.2  หนา้ 48 

 ๑.๒ โครงกำรจัดงำนประเพณีลอยกระทง (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)      ตั้งไว้   100,000.-บำท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  
  ค่าใช้จ่ายอื่นตามความจ าเป็น ฯลฯ  
   :จากแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่2 แนวทางการพัฒนาที่2.2  หน้า 49  
 ๑.๓ โครงกำรจัดงำนประเพณีสงกรำนต์  (ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุน)    ตั้งไว้     200,000.-บำท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์  เช่น  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  
 ค่าเสื้อผ้าเปลี่ยนอาบน้ าผู้สูงอายุ ค่าสนับสนุนการจัดขบวนแห่ ค่ามหรสพ ค่าใช้จ่ายอ่ืนตามความจ าเป็น ฯลฯ 
  :จากแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที2่ แนวทางการพัฒนาที2่.2  หนา้ 49  
      ๑.๔ โครงกำรจัดงำนวันเข้ำพรรษำ (ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุน)    ตั้งไว้        50,000.-บำท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเข้าพรรษา เช่น ค่าเทียนพรรษา  
 ค่าจัดขบวนแห่ ฯลฯ 
   :จากแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที2่ แนวทางการพัฒนาที2่.2  หนา้ 49  
 

งบเงินอุดหนุน          ตั้งไว้รวม           155,000.-บำท  
หมวดเงินอุดหนุน 
1. ประเภทเงินอุดหนุนส่วนรำชกำร      ตั้งไว ้              155,000.-บำท 
  ๑.๑ การจัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)      ตั้งไว้        15,๐๐๐.-บำท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
  :จากแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที2่ แนวทางการพัฒนาที2่.2  หนา้ 48  
 ๑.๒ กำรจัดงำนเฉลิมฉลองอนุสำวรีย์ขุนสรรค์  วีรบุรุษแห่งลุ่มแม่น้ ำน้อย  (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)  ตั้งไว ้    4๐,๐๐๐.-บำท 
 เพ่ือจ่ายอุดหนุนในการจัดงานเฉลิมฉลองอนุสาวรีย์ขุนสรรค ์
 วีรบุรุษแห่งลุ่มแม่น้ าน้อย ประจ าปี ๒๕๕๗ 
   :จากแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที2่ แนวทางการพัฒนาที2่.2  หนา้ 48 
 ๑.๓ กำรจัดงำนประเพณีแข่งเรือยำวชิงถ้วยพระรำชทำน (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)             ตั้งไว้       ๓๐,๐๐๐.-บำท 
 เพ่ือจ่ายอุดหนุนโครงการงานประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ 
   :จากแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่2 แนวทางการพัฒนาที่2.2  หน้า 48 

  
 เงินอุดหนุน 250,000 
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 ๑.๔ การจัดงานมหกรรมหุ่นฟางนกและงานกาชาดจังหวัดชัยนาท (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)    ตั้งไว้       ๕๐,๐๐๐.-บำท  
 เพ่ือจ่ายอุดหนุนโครงการงานมหกรรมหุ่นฟางนก 
 และงานกาชาดจังหวัดชัยนาท 
   :จากแผนพัฒนาสามป ี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที2่ แนวทางการพัฒนาที2่.2  หน้า 48 
 ๑.๕ กำรจัดงำนวันส้มโอขำวแตงกวำชัยนำท (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)       ตั้งไว้       ๒๐,๐๐๐.-บำท 
 เพ่ือจ่ายอุดหนุนโครงการงานวันส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท 
   :จากแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที2่ แนวทางการพัฒนาที2่.2  หนา้ 48     
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แผนงำนกำรเกษตร รหัส 00320                              
งำนส่งเสริมกำรเกษตร  รหัส 00321     ตั้งรวมไว้ทั้งสิ้น   400,000.-บำทแยกเป็น 
งบบุคลำกร                       ตั้งไว้               360,000.-บำท  
หมวดเงินเดือน         ตั้งไว้     360,000.-บำท 
1. ประเภทค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำง (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)       ตั้งไว้     324,000.-บำท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แกพนักงานจ้าง 
2.ประเภทเงินเพิ่มต่ำงๆของพนักงำนจ้ำง (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)       ตั้งไว้        36,000.-บำท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง    
 
 

งบด ำเนินกำร            ตั้งไว้รวม             ๓0,000.-บำท  
หมวดค่ำใช้สอย              ตั้งไว้        ๑0,000.-บำท  
๑. ประเภทค่ำบ ำรุงรักษำและ/หรือซ่อมแซม (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)        ตั้งไว้        ๑0,000.-บำท  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและ/หรือซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน  
  ได้แก่  วัสดุต่าง ๆ  ครุภัณฑท์ี่ดิน  และสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอ่ืน ๆ   
 รวมถึง ค่าล้าง อัด ฉีด รถยนต์ ฯลฯ  
หมวดค่ำวัสดุ              ตั้งไว้    ๑0,000.-บำท 
1. ประเภทวัสดุกำรเกษตร     (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)                  ตั้งไว้        ๑0,000.-บำท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าสารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืช  
 จัดซื้อพันธุ์พืช ปุ๋ย ฯลฯ  
หมวดค่ำสำธำรณูปโภค           ตั้งไว้                 ๑0,000.-บำท    
1.  ประเภทค่ำไฟฟ้ำ     (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)                ตั้งไว้        ๑0,000.-บำท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสวนสาธารณะเทศบาลต าบลดงคอน ฯลฯ 
 

งบลงทุน           ตั้งไว้                  ๑0,000.-บำท 
หมวดครุภัณฑ์          
1.  ประเภทค่ำบ ำรุงรักษำ/หรือปรับปรุงครุภัณฑ์  (ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)        ตั้งไว้       ๑0,000.-บำท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและ/หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ของหน่วยงาน 
 เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติและจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา 
 และซ่อมแซมปรับปรุงเครื่องตัดวัชพืชฯลฯ 
 
 

 
 
 
 


