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ส่วนท่ี 1 

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของ 

เทศบาลต าบลดงเย็น 

อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 
     

           บัดนี้ ถึงเวลาท่ีผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลต าบลดงเย็น จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลดงเย็นอีกคร้ังหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลต าบลดงเย็น จึงขอชี้แจงให้
ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้ 
 1. สถานะการคลัง 
  1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะ
การเงิน ดังนี้ 

   1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 20,999,368.00 บาท 

   1.1.2 เงินสะสม จ านวน 100,037,860.91 บาท 

   1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 7,277,752.71 บาท 

   1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 

   1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 

  1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 
 2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  2.1 รายรับจริง จ านวน 76,682,599.62 บาท ประกอบด้วย 

   หมวดภาษีอากร จ านวน 4,370.60 บาท 

   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

จ านวน 158,828.50 บาท 

   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 227,802.80 บาท 

   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค 
และกิจการพาณิชย์ 

จ านวน 1,447,823.00 บาท 

   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 337,448.00 บาท 

   หมวดรายได้จากทุน จ านวน 0.00 บาท 

   หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 33,399,177.16 บาท 

   หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 41,107,149.56 บาท 

  2.2 เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 4,275,100.00 บาท 
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  2.3 รายจ่ายจริง จ านวน 74,302,380.58 บาท ประกอบด้วย 

   งบกลาง จ านวน 17,570,447.00 บาท 

   งบบุคลากร จ านวน 30,920,542.96 บาท 

   งบด าเนินงาน จ านวน 17,220,120.62 บาท 

   งบลงทุน จ านวน 5,204,000.00 บาท 

   งบเงินอุดหนุน จ านวน 3,387,270.00 บาท 

   งบรายจ่ายอ่ืน จ านวน 0.00 บาท 

  2.4 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 4,275,100.00 บาท 

  2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี จ านวน 5,916,000.00 บาท 

  2.6 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 

  2.7 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 
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 ค าแถลงงบประมาณ   

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลต าบลดงเย็น 

อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 
    

1. รายรับ    

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี  2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

รายได้จัดเก็บเอง       

  หมวดภาษีอากร 4,370.60 195,000.00 182,000.00 

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

158,828.50 126,500.00 164,000.00 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 227,802.80 300,000.00 310,000.00 

  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย์ 

1,447,823.00 1,200,000.00 1,500,000.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 337,448.00 600,000.00 462,000.00 

  หมวดรายได้จากทุน 0.00 5,000.00 5,000.00 

  รวมรายได้จัดเก็บเอง 2,176,272.90 2,426,500.00 2,623,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 33,399,177.16 37,903,500.00 34,777,000.00 

  รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

33,399,177.16 37,903,500.00 34,777,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 41,107,149.56 45,000,000.00 48,000,000.00 

  รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

41,107,149.56 45,000,000.00 48,000,000.00 

รวม 76,682,599.62 85,330,000.00 85,400,000.00 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลต าบลดงเย็น 

อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 
 

2. รายจ่าย 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 

ปี 2563 
ประมาณการ 

ปี 2564 
ประมาณการ 

ปี 2565 

จ่ายจากงบประมาณ       

  งบกลาง 17,570,447.00 17,966,316.00 18,985,137.00 

  งบบุคลากร 30,920,542.96 35,923,860.00 37,570,730.00 

  งบด าเนินงาน 17,220,120.62 20,385,044.00 20,640,133.00 

  งบลงทุน 5,204,000.00 7,582,780.00 4,537,400.00 

  งบเงินอุดหนุน 3,387,270.00 3,472,000.00 3,666,600.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 74,302,380.58 85,330,000.00 85,400,000.00 
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ส่วนท่ี 2 

เทศบัญญัติ 

เร่ือง 

งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของ 

เทศบาลต าบลดงเย็น 

อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลต าบลดงเย็น 
อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

        

ด้าน รวม 

ด้านบริหารทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 19,657,219 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,939,860 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 27,018,884 

  แผนงานสาธารณสุข 5,158,510 

  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 14,000 

  แผนงานเคหะและชุมชน 3,284,890 

  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 70,000 

ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,680,000 

  แผนงานการเกษตร 25,000 

  แผนงานการพาณิชย์ 2,566,500 

ด้านการด าเนินงานอื่น   

  แผนงานงบกลาง 18,985,137 

งบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน 85,400,000 
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                                            รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

                                                     เทศบาลต าบลดงเย็น 
                                        อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

  แผนงานงบกลาง 
    งาน 

งบกลาง รวม งบ 
  

    

      

งบกลาง 18,985,137 18,985,137 

    งบกลาง 18,985,137 18,985,137 

 
 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

              งาน 

งานบริหารทั่วไป 
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ 
งานบริหารงาน

คลัง รวม งบ 
  

    

      

งบบุคลากร 9,327,000 1,996,920 4,060,400 15,384,320 

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320 0 0 2,848,320 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 6,478,680 1,996,920 4,060,400 12,536,000 

งบด าเนินงาน 2,534,000 422,000 1,168,399 4,124,399 

     ค่าตอบแทน 206,000 97,000 140,000 443,000 

    ค่าใช้สอย 1,073,000 235,000 847,399 2,155,399 

    ค่าวัสดุ 515,000 80,000 181,000 776,000 

    ค่าสาธารณูปโภค 740,000 10,000 0 750,000 

งบลงทุน 110,000 10,000 28,500 148,500 

    ค่าครุภัณฑ์ 110,000 10,000 28,500 148,500 

รวม 11,971,000 2,428,920 5,257,299 19,657,219 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

    งาน 
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน 

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

รวม งบ 
  

      

      

งบบุคลากร 1,761,360 0 1,761,360 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,761,360 0 1,761,360 

งบด าเนินงาน 425,000 550,000 975,000 

    ค่าใช้สอย 330,000 50,000 380,000 

    ค่าวัสดุ 95,000 0 95,000 

    ค่าตอบแทน 0 500,000 500,000 

  งบลงทุน 0 203,500 203,500 

    ค่าครุภัณฑ์ 0 203,500 203,500 

รวม 2,186,360 753,500 2,939,860 

 
แผนงานการศึกษา 

    งาน 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา รวม งบ 

  

      

      

งบบุคลากร 2,190,000 12,270,000 14,460,000 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,190,000 12,270,000 14,460,000 

งบด าเนินงาน 350,000 8,325,984 8,675,984 

    ค่าตอบแทน 90,000 25,000 115,000 

    ค่าใช้สอย 130,000 4,824,757 4,954,757 

    ค่าวัสดุ 130,000 3,062,227 3,192,227 

    ค่าสาธารณูปโภค 0 414,000 414,000 

งบลงทุน 27,000 189,300 216,300 

    ค่าครุภัณฑ์ 27,000 189,300 216,300 

งบเงินอุดหนุน 0 3,666,600 3,666,600 

    เงินอุดหนุน 0 3,666,600 3,666,600 

รวม 2,567,000 24,451,884 27,018,884 
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แผนงานสาธารณสุข 

    งาน 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

งานบริการ
สาธารณสุขและงาน

สาธารณสุขอื่น 
รวม งบ 

  

      

      

งบบุคลากร 2,180,160 0 2,180,160 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,180,160 0 2,180,160 

งบด าเนินงาน 0 2,955,750 2,955,750 

    ค่าตอบแทน 0 20,000 20,000 

    ค่าใช้สอย 0 2,158,800 2,158,800 

    ค่าวัสดุ 0 776,950 776,950 

  งบลงทุน 22,600 0 22,600 

    ค่าครุภัณฑ์ 22,600 0 22,600 

รวม 2,202,760 2,955,750 5,158,510 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
    งาน 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห์ 
รวม 

    
งบ 

  

    

      

งบลงทุน 14,000 14,000 

    ค่าครุภัณฑ์ 14,000 14,000 

รวม 14,000 14,000 

แผนงานเคหะและชุมชน 

    งาน 
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน 
รวม งบ 

  

    

      

งบบุคลากร 2,934,890 2,934,890 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,934,890 2,934,890 

    งบด าเนินงาน 350,000 350,000 

    ค่าวัสดุ 350,000 350,000 

รวม 3,284,890 3,284,890 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
    งาน 

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

รวม งบ 
  

        

      

งบด าเนินงาน 70,000 70,000 

    ค่าใช้สอย 70,000 70,000 

รวม 70,000 70,000 

 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

    งาน 
งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

งานก่อสร้าง รวม งบ 
  

    

      

งบบุคลากร 850,000 0 850,000 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 850,000 0 850,000 

งบด าเนินงาน 1,200,000 0 1,200,000 

    ค่าตอบแทน 60,000 0 60,000 

      ค่าใช้สอย 1,040,000 0 1,040,000 

    ค่าวัสดุ 50,000 0 50,000 

    ค่าสาธารณูปโภค 50,000 0 50,000 

งบลงทุน 59,000 3,571,000 3,630,000 

    ค่าครุภัณฑ์ 59,000 0 59,000 

    ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0 3,571,000 3,571,000 

รวม 2,109,000 3,571,000 5,680,000 
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แผนงานการเกษตร 
    งาน 

งานส่งเสริม
การเกษตร 

รวม งบ 
  

        

      

งบด าเนินงาน 25,000 25,000 

    ค่าใช้สอย 10,000 10,000 

    ค่าวัสดุ 10,000 10,000 

    ค่าสาธารณูปโภค 5,000 5,000 

รวม 25,000 25,000 

           
แผนงานการพาณิชย์ 
    งาน 

งานกิจการประปา รวม งบ 
  

    

      

งบด าเนินงาน 2,264,000 2,264,000 

    ค่าวัสดุ 264,000 264,000 

        ค่าสาธารณูปโภค 2,000,000 2,000,000 

งบลงทุน 302,500 302,500 

    ค่าครุภัณฑ์ 302,500 302,500 

รวม 2,566,500 2,566,500 
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เทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลดงเย็น 
อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

               โดยท่ีเป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอ านาจตามความใน
พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาเทศบาล  พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของ
สภาเทศบาลต าบลดงเย็น และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร 

 
ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 

 
ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจ านวนรวมท้ังส้ิน 85,400,000 
บาท 

 

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนท่ัวไป เป็นจ านวนรวมท้ังส้ิน 85,400,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้
ดังนี้ 

แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 19,657,219 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,939,860 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 27,018,884 

  แผนงานสาธารณสุข 5,158,510 

  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 14,000 

  แผนงานเคหะและชุมชน 3,284,890 

  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 70,000 

ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,680,000 

  แผนงานการเกษตร 25,000 

  แผนงานการพาณิชย์ 2,566,500 

ด้านการด าเนินงานอื่น   

  แผนงานงบกลาง 18,985,137 

งบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน 85,400,000 
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ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมท้ังส้ิน 0 บาท ดังนี้  
งบ ยอดรวม 

รวมรายจ่าย 0 

 

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีต าบลดงเย็นปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีต าบลดงเย็นมีหน้าท่ีรักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
    

  ประกาศ ณ วันท่ี            เดือน                  พ.ศ. 2564 

   
 

   
 

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

   
(นายอุทิน  จันทะโสม  ) 

   
ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลดงเย็น 

เห็นชอบ 
 

    

    
(ลงนาม).................................................. 
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รายงานประมาณการรายรับ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลดงเย็น 
อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

        

  รายรับจริง ประมาณการ 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

หมวดภาษีอากร             

     ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 85,271.66 0.00 90,000.00 -100.00 % 0.00 

     ภาษีบ ารุงท้องท่ี 92,919.62 0.00 93,000.00 -100.00 % 0.00 

     ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 100.00 % 170,000.00 

     ภาษีป้าย 10,336.80 4,370.60 12,000.00 0.00 % 12,000.00 

รวมหมวดภาษีอากร 188,528.08 4,370.60 195,000.00     182,000.00 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต             

     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 2,444.40 2,473.50 2,500.00 0.00 % 2,500.00 

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 15,300.00 27,640.00 40,000.00 25.00 % 50,000.00 

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 3,010.00 11,780.00 3,000.00 283.33 % 11,500.00 

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 173.00 193.50 1,000.00 200.00 % 3,000.00 

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 900.00 1,150.00 1,000.00 100.00 % 2,000.00 

       ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 370.00 580.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 

       ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 3,250.00 2,900.00 1,000.00 400.00 % 5,000.00 

     ค่าปรับการผิดสัญญา 303,908.00 88,744.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00 

     ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 10,500.00 3,500.00 0.00 100.00 % 10,000.00 
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     ค่าใบอนุญาตรับท าการก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 0.00 0.00 12,000.00 -16.67 % 10,000.00 

     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการท่ีเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 

26,350.00 17,650.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00 

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือ
สถานท่ีสะสมอาหารในครัว หรือพื้นท่ีใด ซึ่งมีพื้นท่ีเกิน 
200 ตารางเมตร 

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

     ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ 0.00 1,000.00 0.00 0.00 % 0.00 

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 80.00 297.50 1,000.00 200.00 % 3,000.00 

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยาย
เสียง 1,990.00 920.00 2,000.00 50.00 % 3,000.00 

     ค่าใบอนุญาตอ่ืน ๆ 600.00 0.00 1,000.00 100.00 % 2,000.00 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 369,875.40 158,828.50 126,500.00     164,000.00 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน             

     ค่าเช่าหรือบริการ 53,800.00 51,700.00 50,000.00 20.00 % 60,000.00 

     ดอกเบี้ย 211,557.36 176,102.80 250,000.00 0.00 % 250,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 265,357.36 227,802.80 300,000.00     310,000.00 

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์             

     รายได้จากประปา 1,027,148.00 1,447,823.00 1,200,000.00 25.00 % 1,500,000.00 

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 1,027,148.00 1,447,823.00 1,200,000.00     1,500,000.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด             

     ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 119,000.00 68,000.00 200,000.00 -50.00 % 100,000.00 

     ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร 0.00 0.00 0.00 100.00 % 2,000.00 

     เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน 0.00 0.00 0.00 100.00 % 350,000.00 

     รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 391,206.00 269,448.00 400,000.00 -97.50 % 10,000.00 
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รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 510,206.00 337,448.00 600,000.00     462,000.00 

หมวดรายได้จากทุน             

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 6,000.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทุน 6,000.00 0.00 5,000.00     5,000.00 

หมวดภาษีจัดสรร             

       ภาษีรถยนต์ 577,739.76 595,527.33 700,000.00 0.00 % 700,000.00 

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 21,855,843.90 20,305,102.01 22,800,000.00 -8.46 % 20,870,000.00 

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 4,269,284.63 4,176,956.33 4,500,000.00 -4.44 % 4,300,000.00 

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 119,731.63 116,557.06 90,000.00 32.22 % 119,000.00 

     ภาษีสรรพสามิต 9,184,266.49 8,021,753.44 9,500,000.00 -9.47 % 8,600,000.00 

     ค่าภาคหลวงแร่ 73,444.76 66,884.87 80,000.00 -16.25 % 67,000.00 

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 81,005.58 71,183.12 90,000.00 -21.11 % 71,000.00 

     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายท่ีดิน 

121,343.00 45,213.00 143,500.00 -65.16 % 50,000.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 36,282,659.75 33,399,177.16 37,903,500.00     34,777,000.00 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป             

     เงินอุดหนุนท่ัวไป 40,553,088.36 41,107,149.56 45,000,000.00 6.67 % 48,000,000.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 40,553,088.36 41,107,149.56 45,000,000.00     48,000,000.00 

รวมทุกหมวด 79,202,862.95 76,682,599.62 85,330,000.00     85,400,000.00 
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               รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
เทศบาลต าบลดงเย็น 

อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 
        

ประมาณการรายรับรวมท้ังส้ิน  85,400,000   บาท  แยกเป็น 
  

รายได้จัดเก็บเอง 

 
หมวดภาษีอากร รวม 182,000 บาท 

  
ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง จ านวน 170,000 บาท 

    
ประมาณการเป็นปีงบประมาณแรก 
 

  

  
ภาษีป้าย จ านวน 12,000 บาท 

    
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจัดเก็บภาษี
ป้ายเท่าเดิม 
 

  

 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 164,000 บาท 

  
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จ านวน 2,500 บาท 

    
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุราเท่าเดิม 
 

  

  
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จ านวน 50,000 บาท 

    
ประมาณการไว้สูงกว่าปีท่ีผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยเพิ่มขึ้น 
 

  

  
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จ านวน 11,500 บาท 

    
ประมาณการไว้สูงกว่าปีท่ีผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎรเพิ่มขึ้น 
 

  

  
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 3,000 บาท 

    
ประมาณการไว้สูงกว่าปีท่ีผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคารเพิ่มขึ้น 
 

  

  
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จ านวน 2,000 บาท 

    
ประมาณการไว้สูงกว่าปีท่ีผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์เพ่ิมขึ้น 
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ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ จ านวน 1,000 บาท 

    
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ
ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ เท่าเดิม 
 

  

  
ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก จ านวน 5,000 บาท 

    
ประมาณการไว้สูงกว่าปีท่ีผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ
ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบกเพิ่มขึ้น   

  
ค่าปรับการผิดสัญญา จ านวน 30,000 บาท 

    
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ
ค่าปรับการผิดสัญญาเท่าเดิม 
 

  

  
ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย จ านวน 10,000 บาท 

    
ประมาณการไว้สูงกว่าปีท่ีผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่า
ใบอนุญาตรับท าการเก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยเพิ่มขึ้น 
 

  

  
ค่าใบอนุญาตรับท าการก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย จ านวน 10,000 บาท 

    
ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีท่ีผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่า
ใบอนุญาตรับท าการก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยลดลง 
 

  

  
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 

จ านวน 30,000 บาท 

    

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่า
ใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพเท่าเดิม 
 

  

  
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสม
อาหารในครัว หรือพื้นท่ีใด ซึ่งมีพื้นท่ีเกิน 200 ตารางเมตร 

จ านวน 1,000 บาท 

    

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่า
ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสม
อาหารในครัวหรือพื้นท่ีใด  ซ่ึงมีพื้นท่ีเกิน 200 ตารางเมตรเท่า
เดิม 
 

  

  
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 3,000 บาท 

    
ประมาณการไว้สูงกว่าปีท่ีผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่า
ใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคารเพิ่มขึ้น 
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ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง จ านวน 3,000 บาท 

    
ประมาณการไว้สูงกว่าปีท่ีผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่า
ใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียงเพิ่มขึ้น 
 

  

  
ค่าใบอนุญาตอ่ืน ๆ จ านวน 2,000 บาท 

    
ประมาณการไว้สูงกว่าปีท่ีผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่า
ใบอนุญาตอ่ืนๆเพิ่มขึ้น 
 

  

 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 310,000 บาท 

  
ค่าเช่าหรือบริการ จ านวน 60,000 บาท 

    
ประมาณการไว้สูงกว่าปีท่ีผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่า
เช่าหรือบริการสถานท่ีเพิ่มขึ้น 
 

  

  
ดอกเบี้ย จ านวน 250,000 บาท 

    
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ
ดอกเบี้ยเท่าเดิม 
 

  

 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 1,500,000 บาท 

  
รายได้จากประปา จ านวน 1,500,000 บาท 

    
ประมาณการไว้สูงกว่าปีท่ีผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์เพ่ิมขึ้น 
 

  

 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 462,000 บาท 

  
ค่าขายเอกสารการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวน 100,000 บาท 

    
ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีท่ีผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่า
ขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างลดลง 
 

  

  
ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร จ านวน 2,000 บาท 

    
ประมาณการไว้สูงกว่าปีท่ีผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่า
รับรองส าเนาและถ่ายเอกสารเพิ่มขึ้น 
 

  

  
เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน จ านวน 350,000 บาท 

    

ประมาณการไว้สูงกว่าปีท่ีผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ
รายได้จากเงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินเพิ่มขึ้น 
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รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ จ านวน 10,000 บาท 

    
ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีท่ีผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ
รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ ลดลง 
 

  

 
หมวดรายได้จากทุน รวม 5,000 บาท 

  
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จ านวน 5,000 บาท 

    
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่า
ขายทอดตลาดทรัพย์สินเท่าเดิม 
 

  

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
หมวดภาษีจัดสรร รวม 34,777,000 บาท 

  
ภาษีรถยนต์ จ านวน 700,000 บาท 

    
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะได้รับภาษี
รถยนต์เท่าเดิม 
 

  

  
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 20,870,000 บาท 

    
ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีท่ีผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ ลดลง 
 

  

  
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จ านวน 4,300,000 บาท 

    
ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีท่ีผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ ลดลง 
 

  

  
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน 119,000 บาท 

    
ประมาณการไว้สูงกว่าปีท่ีผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะได้รับภาษี
ธุรกิจเฉพาะเพิ่มขึ้น 
 

  

  
ภาษีสรรพสามิต จ านวน 8,600,000 บาท 

    
ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีท่ีผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะได้รับภาษี
สรรพสามิตลดลง  
 

  

  
ค่าภาคหลวงแร่ จ านวน 67,000 บาท 

    

ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีท่ีผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ
ค่าภาคหลวงแร่ลดลง 
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ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน 71,000 บาท 

    
ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีท่ีผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมลดลง 
 

  

  
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายท่ีดิน 

จ านวน 50,000 บาท 

    

ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีท่ีผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายท่ีดินลดลง 
 

  

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 48,000,000 บาท 

  
เงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 48,000,000 บาท 

    

เงินอุดหนุนท่ัวไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกท า        
ประมาณการไว้สูงกว่าปีท่ีผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเงิน
อุดหนุนท่ัวไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีและภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกท าเพิ่มขึ้น 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลต าบลดงเย็น 

อ าเภอเมืองมุกดาหาร   จังหวัดมุกดาหาร 

        

               ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งส้ิน 85,400,000 บาท แยกเป็น  
แผนงานงบกลาง 

 
งบกลาง รวม 18,985,137 บาท 

  
งบกลาง รวม 18,985,137 บาท 

   
งบกลาง รวม 18,985,137 บาท 

   
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 661,980 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง  
ในอัตราร้อยละ 5  ของค่าจ้าง  
ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งบกลาง 
 

      

   
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 26,480 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 

ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งบกลาง 
 

      

   
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 11,540,400 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชน
และสังคม หน้า 177 ล าดับที่ 11 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งบกลาง 
 

      

   
เบี้ยยังชีพความพิการ จ านวน 3,225,600 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชน
และสังคม หน้า 177 ล าดับที่ 11 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งบกลาง 
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 84,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชน
และสังคม หน้า 177 ล าดับที่ 11 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งบกลาง 
 

      

   
เงินส ารองจ่าย จ านวน 2,015,384 บาท 

      

  เพื่อจ่ายในกรณีท่ีไม่สามารถคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า และมีความ
จ าเป็นหรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี เช่น  
การเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งบกลาง 
 

      

   
รายจ่ายตามข้อผูกพัน       

    
ค่าบ ารุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย จ านวน 59,293 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ใน
อัตราร้อยละหนึ่งต่อหก  
รวมเงิน รายรับจริงทุกประเภทของงบประมาณปีท่ีล่วงมาแล้วไม่
รวมเงินกู้ เงินอุดหนุนท่ัวไป  
อุดหนุนเฉพาะกิจ และจ่ายขายเงินสะสม  
ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งบกลาง 
 

      

    
เงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพ จ านวน 230,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นท่ี เพื่อสนับสนุน 
การด าเนินการ และบริหารระบบประกันสุขภาพ 
โดยได้รับเงินอุดหนุนจากส านักงานหลักประกันสุขภาพ 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งบกลาง 
 

      

    
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จ านวน 1,122,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ให้กับพนักงานเทศบาล ในอัตราร้อยละ 3 ของเงินรายได้ไม่รวม
เงินอุดหนุน 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งบกลาง 
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เงินช่วยพิเศษ       

    
เงินช่วยค่าท าศพข้าราชการ/พนักงาน จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อเป็นเงินช่วยพิเศษในกรณีข้าราชการ/พนักงานถึงแก่ความตาย
ในระหว่างรับราชการ ตามระเบียบกระทรวงก าหนด 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งบกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



26 

 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
งานบริหารทั่วไป รวม 11,971,000 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 9,327,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท 

   
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 725,760 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรีและ 
รองนายกเทศมนตรีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินเดือน ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืน 
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี  
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 
 

      

   
ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 180,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง 
ของนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน  
เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืน 
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล   
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี  
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 
 

      

   
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 180,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่ นายกเทศมนตรีและรอง
นายกเทศมนตรีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน
เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล  
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  
เลขานุการนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 
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ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 

จ านวน 207,360 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่เลขานุการนายกเทศมนตรีและท่ี
ปรึกษานายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืน  
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  
เลขานุการนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป  
 

      

   
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 1,555,200 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ให้แก่ 
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินเดือน ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืน 
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 
 

      

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 6,478,680 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 3,909,480 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ าปีของข้าราชการ เช่น  เงินเล่ือนขั้นเงินเดือนเป็นกรณี
พิเศษ เงินปรับอัตราเงินเดือนและเล่ือนระดับต าแหน่ง  
เงินในการปรับอัตราเงินเดือนใหม่ เป็นต้น และเงินค่าตอบแทน
พิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนขั้นสูง หรือใกล้ถึงขั้นสูงของ
อันดับหรือต าแหน่ง ตามระเบียบกระทรวงก าหนด 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
 

      

   
เงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 84,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ์ 
ได้รับ ได้แก่ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินตอบแทน 
พิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ 
เงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มค่าวิชาชีพ เงินเพิ่มส าหรับ 
ต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของพนักงานเทศบาลตามหลักเกณฑ์ท่ี
ก าหนด  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
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เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 162,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานเทศบาลใน 
ต าแหน่งปลัดเทศบาล (ระดับ 8) เดือนละ  7,000  บาท  
ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล เดือนละ 3,500 บาท  
ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายอ านวยการ เดือนละ 1,500 บาท 
ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง เดือนละ 1,500 บาท   
ตามระเบียบกระทรวงก าหนด 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 2,083,200 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างและเงินปรับปรุง 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างท่ัวไป 
ตามระเบียบกระทรวงก าหนด 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
 

      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 240,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ (ค่าครองชีพชั่วคราว)   
ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างท่ัวไป 
ตามระเบียบกระทรวงก าหนด 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 2,534,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 206,000 บาท 

   
ค่าเบี้ยประชุม จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการสามัญ 
คณะกรรมการวิสามัญ ประจ าสภาเทศบาลต าบลดงเย็น   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
 

      

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างโดยมีค าส่ังให้
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเทศบาลต าบลดงเย็น 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
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ค่าเช่าบ้าน จ านวน 36,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการของเทศบาล 
ต าบลดงเย็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป 
 

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 120,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงาน
เทศบาล ผู้บริหารและพนักงานจ้างท่ีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับ
ท่ี 3) พ.ศ.2549 รวมท้ังหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป  
 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 1,073,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ       

    
ค่าจัดท าประกันภัยรถยนต์ส่วนกลาง จ านวน 25,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดท าประกันภัยรถยนต์ส่วนกลาง ฯลฯ  

ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
 

      

    
ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 508,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่าง
หนึ่งซ่ึงมิได้เป็นการ ประกอบ ตัดแปลงต่อเติม ครุภัณฑ์  
ท่ีดินหรือส่ิงก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของ 
ผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   
ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาดูดส่ิงปฏิกูล ค่าจ้างเหมาถ่าย
เอกสารเข้าเล่ม ค่าจ้างเหมาอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารงานของเทศบาลฯลฯ   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 70,000 บาท 

      

  - ค่ารับรอง 
จ านวน 20,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล คณะ
บุคคล ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองดื่ม ค่าของขวัญ  
ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวเนื่องในการ
รับรอง รวมถึงค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล คณะบุคคลท่ีมา
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นิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชมหรือ ทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าท่ี
ท่ีเกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคล คณะบุคคล 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
 
- ค่าเล้ียงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล 
จ านวน 30,000 บาท 
เพื่อจา่ยเป็น ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองดื่ม  ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอ่ืน
ซ่ึงจ าเป็นต้องจ่ายท่ีเกี่ยวกับการเล้ียงรับรองและบริการอ่ืนๆที่
จ าเป็นต้องจ่ายท่ีเกี่ยวกับการเล้ียงรับรองในการประชุมต่างๆ
รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมและเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุม  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
 
- ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี 
จ านวน 20,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีและพิธีการต่างๆ เช่น  
ค่าดอกไม้ พวงมาลัย กระเช้าดอกไม้ พวงหรีด พวงมาลา  
พลุดอกไม้ไฟ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นในการจัดงาน 
รัฐพิธี งานพิธีเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุ
วงศ์ งานพิธีทางศาสนา งานเฉลิมฉลองเนื่องในวันส าคัญของทาง
ราชการ และวันส าคัญของจังหวัด เช่น งานกาชาด งานปีใหม่ เป็น
ต้น การจัดนิทรรศการ การประกวด การแข่งขันและพิธีเปิดงาน
ต่างๆ ตลอดจนการบูรณาการการจัดงานพิธีร่วมกับส่วนงานต่างๆ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป   

        
 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง จ านวน 350,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดท าเอกสาร ส่ือประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการเลือกตั้ง ค่าจัดพิมพ์รายชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง ค่าบัตรเลือกตั้ง ค่าเอกสาร และแบบฟอร์มต่างๆ ฯลฯ ท่ี
ใช้ในการเลือกตั้ง ส าหรับการเลือกตั้งท่ัวไป หรือเลือกตั้งซ่อม
เทศบาลต าบลดงเย็น  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล หน้าท่ี 191 ล าดับที่ 1  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 
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ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล หน้าท่ี 191 ล าดับที่ 3  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
  

      

    
ค่าเดินทางไปราชการท้ังในและนอกราชอาณาจักร จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา  
ทัศนศึกษาและดูงานท้ังในประเทศและต่างประเทศ ของ
นายกเทศมนตรีต าบลดงเย็น รองนายกเทศมนตรีต าบลดงเย็น  
ประธานสภาเทศบาลต าบลดงเย็น รองประธานสภาเทศบาลต าบล
ดงเย็น สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น  
เลขานุการนายกเทศบาลต าบลดงเย็น ท่ีปรึกษานายกเทศบาล
ต าบลดงเย็น ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างของเทศบาล
ต าบลดงเย็น บุคคลภายนอกหรือบุคคลอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง  
ท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือองค์กรหรือสถาบันอ่ืนเป็น
ผู้ด าเนินการ หรือเทศบาลต าบลดงเย็นด าเนินการเอง  
โดยจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะ  
ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าอาหาร ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  
ท่ีเกี่ยวข้องกับการอบรมหรือสัมมนา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล หน้าท่ี 192 ล าดับที่ 5  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป   
 

      

    
โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ทาง
กฎหมาย (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล หน้า 168 ล าดับที่ 3 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 
 

      

    
โครงการอบรมให้ความรู้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 
2540 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้ตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชน
และสังคม หน้า 168 ล าดับที่ 1  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 
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ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 80,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ของส านัก
ปลัด ในกรณีช ารุดเสียหาย ใช้การไม่ได้หรือใช้การได้แต่ไม่ดี
เท่าท่ีควร หรือถึงเวลาต้องเข้าบ ารุงรักษาตามระยะเวลาการใช้
งาน จ าเป็นต้องท าการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพท่ีดีสามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองพิมพ์ดีด เคร่ืองอัด
ส าเนา เคร่ืองถ่ายเอกสาร  
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอ้ี   
กล้องถ่ายรูป รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และบริเวณรอบอาคาร
ส านักงานเทศบาลต าบลดงเย็น  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล หน้าท่ี 192 ล าดับที่ 4   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 515,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 90,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้
ต่างๆ  เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เทปชนิดใส ลวดเย็บ
กระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ  
แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ ส่ิงพิมพ์ท่ีได้จากการซ้ือหรือจ้าง
พิมพ์ น้ าดื่ม เคร่ืองเย็บกระดาษ กระดาษไข  
แบบพิมพ์ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  
 

      

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัด
สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปล๊ักไฟฟ้า สวิตซ์
ไฟฟ้า คอนเดนเซอร์ เบรกเกอร์ สายอากาศ โคมไฟฟ้า ล าโพง  
ไมโครโฟน ผังแสดงวงจรต่างๆ เคร่ืองวัดความต้านทานไฟฟ้า  
เคร่ืองวัดแรงดันไฟฟ้าฯลฯ   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
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วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น แปรง  
ไม้กวาด เข่ง ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ า จานรอง มีด  
ยาฆ่าแมลง ผงซักฟอก น้ ายาท าความสะอาด ตะกร้า  
ถุงพลาสติก ท่ีนอน หมอน มุ้ง ปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
 

      

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง เช่น เหล็กชนิดต่าง ๆ  
ไม้ชนิดต่างๆ ทินเนอร์ แปรงทาสี ปูนซีเมนต ์ 
ปูนขาว ทราย  อิฐ  กระเบื้อง สังกะสี ตะป ูค้อน คีม จอบ  
เสียม ขวาน สว่าน เล่ือย  ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
 

      

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
ต่าง ๆ เช่น แบตเตอร่ี ยางนอก ยางใน สายไมล์ น้ ามันเบรค หัว
เทียน แม่แรง ไขควง กระจกมองข้างรถยนต์  
หม้อน้ ารถยนต์ รถจักรยานยนต ์และเคร่ืองยนต์อ่ืน ๆ  
ท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
 

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 290,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ ามันดีเซล  
น้ ามันเบนซิน น้ ามันจาระบี น้ ามันเคร่ือง น้ ามันเบรค น้ ากล่ัน  
น้ ามันสุญญากาศ  
น้ ามันไฮโดรลิค ส าหรับ รถยนต ์รถจักรยานยนต์  ฯลฯ   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
 

      

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่  ต่าง ๆ เช่น  กระดาษ  สี  พู่กัน  ไม้อัด  ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  
แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล  
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์  
ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์  
แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง  
สายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์  
แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แผ่นดิสเกตต ์ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
 

      

   
วัสดุส ารวจ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุส ารวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม เคร่ืองมือ
แกะสลัก เคร่ืองมือดึงสายโทรศัพท์ ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
 

      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 740,000 บาท 

   
ค่าไฟฟ้า จ านวน 610,000 บาท 

      

  - ค่าไฟฟ้าส านักงาน จ านวน  600,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส านักงานเทศบาลต าบลดงเย็น  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
 
 - ค่าไฟฟ้าศูนย์สูบน้ าบ้านดงเย็นและบ้านโคกขามเลียน 
และบ้านโพนสวาง จ านวน  10,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าศูนย์สูบน้ าด้วยไฟฟ้าเพื่อการเกษตร   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  
 

      

   
ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ส านักงานและโทรศัพท์เคล่ือนท่ี และ
หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการดังกล่าวและ
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจากการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเคร่ือง ค่าเช่า
หมายเลขโทรศัพท์ ค่าบ ารุงรักษาสาย ฯลฯ และเป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท.0808.4/ว1551  
ลงวันท่ี 26 พฤษภาคม 2553  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
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ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าฝากส่งไปรษณีย์ ค่าฝากส่งธนาณัติ  
ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอน
เงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) และอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องในราชการ 
ของเทศบาลต าบลดงเย็น 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
 

      

   
ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จ านวน 80,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ต  
รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ดและค่าส่ือสารอ่ืนๆ เช่น   
ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณ เป็นตน้  ค่าโทรภาพ  
ค่าวิทยุติดตามตัวค่าธรรมเนียมการใช้บริการต่างๆท่ีเกี่ยวข้องและ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
 

      

  
งบลงทุน รวม 110,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 110,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
ตู้เก็บเอกสารแบบ 5 ช้ัน จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอกสารแบบ 5 ช้ัน จ านวน 2 ตู้ 
-ขนาด  80 x 40 x 200 ซม. 
-ชั้นล่าง 2 ช้ัน เปิด - ปิด ทึบ 
-ชั้นบนโล่ง 3 ช้ัน 
(ก าหนดตามราคาในท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ)  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565)  
เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 8) หน้า 45 ล าดับที่ 1  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
 

      

    
เต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง จ านวน 60,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง จ านวน 2 หลัง  
ขนาด 4x8 เมตร เสาสูง 2.5 เมตร  
(ก าหนดตามราคาในท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ)  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)  
เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 8) หน้าท่ี 45 ล าดับที่ 2  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
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โต๊ะพับหน้าเหล็ก จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะพับหน้าเหล็ก
จ านวน 10 ตัว ขนาด กว้าง 75 x ยาว 150 x สูง 75 ซม.(ก าหนด
ตามราคาในท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ)  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)  
เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 8) หน้าท่ี 45 ล าดับที่ 3  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
 

      

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1 จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี
ชนิด Network แบบที ่1 จ านวน 1 เคร่ือง 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)  
- มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้า
ต่อนาที (ppm)  
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้  
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าจ านวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่าจ านวนไม่น้อย กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน
เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้  
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น  
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)  
เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 8) หน้าท่ี 45 ล าดับที่ 4  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 2,428,920 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,996,920 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,996,920 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,576,680 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ าปีของข้าราชการ เช่น  เงินเล่ือนขั้นเงินเดือนเป็นกรณี
พิเศษ เงินปรับอัตราเงินเดือนและเล่ือนระดับต าแหน่ง  
เงินในการปรับอัตราเงินเดือนใหม่ เป็นต้น และเงินค่าตอบแทน
พิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนขั้นสูง หรือใกล้ถึงขั้นสูงของ
อันดับหรือต าแหน่ง ตามระเบียบกระทรวงก าหนด 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 

      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 54,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ์ 
ได้รับ ได้แก่ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินตอบแทน 
พิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ 
เงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มค่าวิชาชีพ เงินเพิ่มส าหรับ 
ต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของพนักงานเทศบาล  
ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 78,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้กับพนักงานเทศบาล 
ผู้มีสิทธิ์ได้รับ ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 252,240 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างและเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างท่ัวไป 
ตามระเบียบกระทรวงก าหนด 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 

      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 36,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ (ค่าครองชีพชั่วคราว)  ให้แก่  
พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างท่ัวไป  และผู้มีสิทธิ์ได้รับ 
ตามระเบียบกระทรวงก าหนด 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
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งบด าเนินงาน รวม 422,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 97,000 บาท 

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 72,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการหรือพนักงานเทศบาล 
ของเทศบาลต าบลดงเย็น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 25,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล 
ผู้บริหารและพนักงานจ้างท่ีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบับที ่3 ) พ.ศ. 2549 รวมท้ังหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 235,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ       

    
ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 120,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่าง
หนึ่งซ่ึงมิได้เป็นการประกอบ ตัดแปลงต่อเติม ครุภัณฑ์   
ท่ีดินหรือส่ิงก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของ 
ผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   
ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาดูดส่ิงปฏิกูล ค่าจ้างเหมาถ่าย
เอกสารเข้าเล่ม ค่าจ้างเหมาอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารงานของเทศบาลฯลฯ   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล คณะบุคคล  
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองดื่ม  
ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ี
เกี่ยวเนื่องในการรับรอง รวมถึงค่ารับรองในการต้อนรับ
บุคคล คณะบุคคลท่ีมานิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชมหรือ 
ทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องซ่ึงร่วมต้อนรับบุคคล  
คณะบุคคล 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนบุคลากรท้องถิ่น จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนบุคลากรท้องถิ่น 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการตามหลักธรรมมาภิบาล หน้าท่ี 193 ล าดับที่ 3  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 

      

    
ค่าเดินทางไปราชการท้ังในและนอกราชอาณาจักร จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ทัศนศึกษา
และดูงานท้ังในประเทศและต่างประเทศ  
ของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 
ของเทศบาลต าบลดงเย็น บุคคลภายนอกหรือบุคคลอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้อง ท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือองค์กร 
หรือสถาบันอ่ืนเป็นผู้ด าเนินการ หรือเทศบาลต าบลดงเย็น
ด าเนินการเอง โดยจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะ  
ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าอาหาร ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  
ท่ีเกี่ยวข้องกับการอบรมหรือสัมมนา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล หน้า 194 ล าดับที่ 6 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 

      

    
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล หน้า 194 ล าดับที่ 7 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 

      

    
โครงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล หน้า 194 ล าดับที่ 5   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
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โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล หน้า 194 ล าดับที่ 4 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ในกรณี
ช ารุดเสียหาย ใช้การไม่ได้หรือใช้การได้แต่ไม่ดีเท่าท่ีควร หรือถึง
เวลาต้องเข้าบ ารุงรักษาตามระยะเวลาการใช้งาน จ าเป็นต้องท า
การซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพท่ีดีสามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองพิมพ์ดีด  
เคร่ืองอัดส าเนา เคร่ืองถ่ายเอกสาร  
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอ้ี   
กล้องถ่ายรูป รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และบริเวณรอบอาคาร
ส านักงานเทศบาลต าบลดงเย็น  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล หน้า 193 ล าดับที่ 2 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้
ต่างๆ  เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา  
ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เทปชนิดใส ลวดเย็บกระดาษ กาว  
แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัตขิ้าราชการ แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง  
ธงชาติ ส่ิงพิมพ์ท่ีได้จากการซ้ือหรือจ้างพิมพ์ น้ าดื่ม  
เคร่ืองเย็บกระดาษ กระดาษไข แบบพิมพ์ ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 

      

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด  
เข่ง ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ า จานรอง มีด  
ยาฆ่าแมลง ผงซักฟอก น้ ายาท าความสะอาด ตะกร้า ถุงพลาสติก  
ท่ีนอน หมอน มุ้ง ปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่  ต่าง ๆ เช่น  กระดาษ  สี  พู่กัน  ไม้อัด  ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์  
แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง  
สายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์  
แผ่นดิสเกตต ์ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 

      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท 

   
ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ต  
รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ดและค่าส่ือสารอ่ืนๆ เช่น  ค่าเคเบิลทีวี 
ค่าเช่าช่องสัญญาณ เป็นต้น  ค่าโทรภาพ ค่าวิทยุติดตามตัว 
ค่าธรรมเนียมการใช้บริการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  
ท่ีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 

      

  
งบลงทุน รวม 10,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
เก้าอ้ีท างาน ระดับ 3-6 จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอ้ีท างานระดับ 3-6 จ านวน 4 ตัว 
(ก าหนดตามราคาในท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ)  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)  
เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 8) หน้าท่ี 45 ล าดับที่ 5   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
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งานบริหารงานคลัง รวม 5,257,299 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 4,060,400 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 4,060,400 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 2,573,520 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ าปีของข้าราชการ เช่น เงินเล่ือนขั้นเงินเดือนเปน็กรณี
พิเศษ เงินปรับอัตราเงินเดือนและเล่ือนระดับต าแหน่ง  
เงินในการปรับอัตราเงินเดือนใหม่ เป็นต้น และเงินค่าตอบแทน
พิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนขั้นสูง หรือใกล้ถึงขั้นสูงของ
อันดับหรือต าแหน่ง ตามระเบียบกระทรวงก าหนด 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 
 

      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 67,200 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ์ 
ได้รับ ได้แก่ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินตอบแทน 
พิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ 
เงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มค่าวิชาชีพ เงินเพิ่มส าหรับ 
ต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของพนักงานเทศบาล  
ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 
 

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 85,200 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งพนักงานเทศบาล 
ต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 
 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,212,480 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างและเงินปรับปรุง 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างท่ัวไป   
และผู้มีสิทธิ์ได้รับตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 
 

      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 122,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ(ค่าครองชีพชั่วคราว) ให้แก่   
พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างท่ัวไป และผู้มีสิทธิได้รับ 
ตามระเบียบกระทรวงก าหนด   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 
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งบด าเนินงาน รวม 1,168,399 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 140,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ 
เทศบาลต าบลดงเย็น เป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง ค่าตอบแทนคณะกรรมการก าหนดราคา
กลาง คณะกรรมการจักซ้ือจัดจ้าง ช่างผู้ควบคุมงาน  
เจ้าหน้าท่ีพัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุเป็นต้น  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 
 

      

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
ให้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  
โดยมีค าส่ังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ของเทศบาลต าบลดงเย็น 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 
 

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล 
ผู้บริหารและพนักงานจ้างท่ีมีสิทธิเบิกได้ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่3 ) พ.ศ. 2549 รวมท้ังหนังสือส่ังการท่ี
เกี่ยวข้อง 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 
 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 847,399 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ       

    
ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 80,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่าง
หนึ่งซ่ึงมิได้เป็นการ ประกอบ ตัดแปลงต่อเติม ครุภัณฑ์  ท่ีดินหรือ
ส่ิงก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น   
ค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
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ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาดูดส่ิงปฏิกูล ค่าจ้างเหมาถ่าย
เอกสาร เข้าเล่ม  ค่าจ้างเหมาอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารงานของเทศบาล ฯลฯ    
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 
 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    
ค่าชดเชยโครงการเศรษฐกิจชุมชน จ านวน 317,399 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) 
เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
และความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม หน้าท่ี 38 ล าดับที่ 1 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 
 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนท่ีภาษี จ านวน 400,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนท่ีภาษี 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม  
หน้า 170 ล าดับที่ 1 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 
 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ทัศนศึกษา
และดูงานท้ังในประเทศและต่างประเทศ ของ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างของเทศบาลต าบล 
ดงเย็น บุคคลภายนอกหรือบุคคลอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น หรือองค์กรหรือสถาบันอ่ืนเป็นผู้ด าเนินการ  
หรือเทศบาลต าบลดงเย็นด าเนินการเอง โดยจ่ายเป็น
ค่าลงทะเบียน ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะ ค่าเบี้ย
เล้ียง ค่าอาหาร ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  
ท่ีเกี่ยวข้องกับการอบรมหรือสัมมนา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล หน้า 192 ล าดับที่ 6 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 
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ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ  
ในกรณีช ารุดเสียหาย ใช้การไม่ได้หรือใช้การได้แต่ไม่ดี
เท่าท่ีควร หรือถึงเวลาต้องเข้าบ ารุงรักษาตามระยะเวลาการใช้
งาน จ าเป็นต้องท าการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพท่ีดีสามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองพิมพ์ดีด  
เคร่ืองอัดส าเนา เคร่ืองถ่ายเอกสาร  
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอ้ี   
กล้องถ่ายรูป รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และบริเวณรอบอาคาร
ส านักงานเทศบาลต าบลดงเย็น 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล หน้า 192 ล าดับที่ 7 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 
 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 181,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้
ต่างๆ  เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เทปชนิดใส ลวดเย็บ
กระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบ
พิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ ส่ิงพิมพ์ท่ีได้จากการซ้ือหรือจ้าง
พิมพ์ น้ าดื่ม เคร่ืองเย็บกระดาษ กระดาษไข แบบพิมพ์ ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 
 

      

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น แปรง  
ไม้กวาด เข่ง ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ า จานรอง มีด  
ยาฆ่าแมลง ผงซักฟอก น้ ายาท าความสะอาด ตะกร้า ถุงพลาสติก  
ท่ีนอน หมอน มุ้ง ปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 
 

      

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 26,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ เช่น แบตเตอร่ี  
ยางนอก ยางใน สายไมล์ น้ ามันเบรค หัวเทียน แม่แรง  
ไขควง กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ ารถยนต์ รถจักรยานยนต์  
และเคร่ืองยนต์อ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน  เช่น น้ ามันดีเซล  
น้ ามันเบนซิน น้ ามันจาระบี น้ ามันเคร่ือง น้ ามันเบรค น้ ากล่ัน  
น้ ามันสุญญากาศ  
น้ ามันไฮโดรลิค ส าหรับ รถยนต ์รถจักรยานยนต์  ฯลฯ   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 
 

      

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่  ต่าง ๆ เช่น  กระดาษ  สี  พู่กัน  ไม้อัด  ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 
 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์  
แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง  
สายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์  
แผ่นดิสเกตต ์ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 
 

      

  
งบลงทุน รวม 28,500 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 28,500 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
ตู้เก็บเอกสารบานเล่ือน จ านวน 11,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอกสารบานเล่ือน จ านวน 2 หลัง 
(ก าหนดตามราคาในท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ)  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) 
เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 8) หน้าท่ี 45 ล าดับที่ 6 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 
 

      

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) 

จ านวน 7,500 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก

พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 1 เคร่ือง       
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คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
- เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถ
เป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax ภายในเคร่ือง
เดียวกัน  
- เป็นเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต  
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ ต่อนาที (ipm)  
- มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้า
ต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)  
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได้  
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อย
กว่า 1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi  
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)  
– สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ท้ังสีและขาวด า 
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา  
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต ์ 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าจ านวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่าย
ไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้  
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น  
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)  
เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 8) หน้าท่ี 45 ล าดับที่ 7 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 

        
 

      

    
เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED ขาวด า จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์Multifunction เลเซอร์
หรือ LED ขาวด า  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
- เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถ
เป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเคร่ืองเดียวกัน  
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้า
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ต่อนาที(ppm)  
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB  
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้  
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อย
กว่า 1,200x1,200 dpi  
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)  
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้  
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา  
- สามารถย่อและขยายได้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต ์ 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่าจ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น  
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)  
เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 8) หน้าท่ี 45 ล าดับที่ 8 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 2,186,360 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,761,360 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,761,360 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 498,960 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ าปีของข้าราชการ เช่น เงินเล่ือนขั้นเงินเดือนเปน็กรณี
พิเศษ เงินปรับอัตราเงินเดือนและเล่ือนระดับต าแหน่ง   
เงินในการปรับอัตราเงินเดือนใหม่ เป็นต้น และเงินค่าตอบแทน
พิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของ
อันดับหรือต าแหน่ง ตามระเบียบก าหนด 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
 

      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 16,200 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ์ 
ได้รับ ได้แก่ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินตอบแทน 
พิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ 
เงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มค่าวิชาชีพ เงินเพิ่มส าหรับ 
ต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของพนักงานเทศบาล   
เงินเพิ่มพิเศษส าหรับการสู้รบ (พสร.) ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
 

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 18,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งพนักงานเทศบาล 
ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ  
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,120,200 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างและเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างท่ัวไป   
ตามระเบียบกระทรวงก าหนด  
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 108,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ(ค่าครองชีพชั่วคราว) ให้แก่ 
พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างท่ัวไป และผู้มีสิทธิ์ได้รับ 
ตามระเบียบกระทรวงก าหนด  
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 425,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 330,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    
โครงการความปลอดภัยทางถนน จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการความปลอดภัยทางถนน  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชนและ
สังคม  หน้าท่ี 173 ล าดับที่ 7 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
 

      

    
โครงการจัดตั้งจุดสกัดช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2565 จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดตั้งจุดสกัดช่วงเทศกาลปี
ใหม่ ปี 2565 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชนและ
สังคม หน้าท่ี 171 ล าดับที่ 1  
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
 

      

    
โครงการจัดตั้งจุดสกัดช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565 จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดตั้งจุดสกัดช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ป ี2565 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชนและ
สังคม หน้าท่ี 172 ล าดับที่ 4 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
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โครงการฝึกอบรมป้องกันไฟป่า จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมป้องกันไฟป่า 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชนและ
สังคม  หน้าท่ี 173 ล าดับที่ 7 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
 

      

    
โครงการฝึกอบรมเสริมศักยภาพเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย(unit school) 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเสริมศักยภาพ 
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(unit school) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)  
เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 8) ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชนและ
สังคม หน้าท่ี 49 ล าดับที่ 2 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 200,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ  
ในกรณีช ารุดเสียหาย ใช้การไม่ได้หรือใช้การได้แต่ไม่ดี
เท่าท่ีควร หรือถึงเวลาต้องเข้าบ ารุงรักษาตามระยะเวลา 
การใช้งาน จ าเป็นต้องท าการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพท่ีดี 
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เคร่ืองปรับอากาศ  
เคร่ืองพิมพ์ดีด เคร่ืองอัดส าเนา เคร่ืองถ่ายเอกสาร  
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอ้ี   
กล้องถ่ายรูป รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เคร่ืองสูบน้ า  
เคร่ืองปั่นไฟ เล่ือยยนต์ฯลฯ และบริเวณรอบอาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลดงเย็น 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
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ค่าวัสดุ รวม 95,000 บาท 

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง เช่น เหล็กชนิดต่าง ๆ  
ไม้ชนิดต่างๆ ทินเนอร์ แปรงทาสี ปูนซีเมนต ์  
ปูนขาว ทราย  อิฐ  กระเบื้อง สังกะสี ตะป ูค้อน คีม จอบ  
เสียม ขวาน สว่าน เล่ือย  ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
 

      

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ เช่น แบตเตอร่ี  
ยางนอก ยางใน สายไมล์ น้ ามันเบรค หัวเทียน แม่แรง  
ไขควง กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ ารถยนต์ รถจักรยานยนต์  
และเคร่ืองยนต์อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
 

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 25,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ ามันดีเซล  
น้ ามันเบนซิน น้ ามันจาระบี น้ ามันเคร่ือง น้ ามันเบรค น้ ากล่ัน  
น้ ามันสุญญากาศ  
น้ ามันไฮโดรลิคส าหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์  ฯลฯ   
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
 

      

   
วัสดุอ่ืน จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอ่ืนๆ เช่น  
มิเตอร์น้ า ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อแก๊ส  
หัววาล์วเปิด ปิดแก๊ส ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 753,500 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 550,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 500,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ านวน 500,000 บาท 

      

  ค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จ านวน 500,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชนและ
สังคม หน้าท่ี 172 ล าดับที่ 6 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

      

  
งบลงทุน รวม 203,500 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 203,500 บาท 

   
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง       

    
เรืออลูมิเนียมท้องวีพร้อมเคร่ืองยนต์ จ านวน 140,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเรืออลูมิเนียมท้องวีพร้อม
เคร่ืองยนต์ จ านวน 1 ล า  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- ผลิตจากอลูมิเนียมเกรดอย่างดี 
- มีการพน่สีเพื่อให้เห็นเด่นชัด 
- ความยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร 
- ความกว้างไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร 
- ความลึกไม่น้อยกว่า 0.45 เมตร 
- รับน้ าหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 1,000  กิโลกรม 
- เคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่า 25 Hp 
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- เคร่ืองยนต์เบนซิน 2 จังหวะ 
- เคร่ืองยนต์เป็นแบบเกาะท้าย หรือ outboards 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) 
เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 8) หน้าท่ี 46 ล าดับที่ 9 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

   
ครุภัณฑ์การเกษตร       

    
เล่ือยโซ่ไร้สาย จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเล่ือยโซ่ไร้สาย จ านวน 2 เคร่ือง   
-เล่ือยโซ่ไร้สายพร้อมแบตเตอร์ร่ี 
-ขนาดบาร์ 10 นิ้ว พร้อมโซ่ 
-แรงดันไฟแบตเตอร์ร่ีไม่น้อยกว่า 18 v. 
-มีแท่นชาร์จ 
-มีถังน้ ามันเล้ียงโซ่ในตัว 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)  
เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 8) หน้าท่ี 46 ล าดับที่ 13 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

      

    
เล่ือยยนต์ จ านวน 12,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเล่ือยยนต์ จ านวน 1 เคร่ือง  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
-เล่ือยยนต์เบนซิน 2 จังหวะ 
-ขนาดบาร์ 12 นิ้ว พร้อมโซ่ 
-มีถังน้ ามันเล้ียงโซ่ในตัว 
-ปริมาณกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 cc 
-เคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่า 1,500 วัตต์ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)  
เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 8) หน้าท่ี 46 ล าดับที่ 12 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

      

   
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ       

    
เคร่ืองรับส่งวิทยุชนิดติดรถยนต์ จ านวน 24,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองรับส่งวิทยุชนิดติด

รถยนต์ 25 วัตต ์จ านวน 1 เคร่ือง       
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-เคร่ืองรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM  ชนิดติด
รถยนต์ 25 วัตต ์ราคา 24,000 บาท 
-ระบบ VHF / FM  
1) ขนาดก าลังส่ง 5 วัตต ์ประกอบด้วย : ตัวเคร่ือง แท่นชาร์ท
แบตเตอร่ี 1 ก้อนเสายางเหล็กพับ  
2) ขนาดก าลัง
ส่ง 10 และ 40 วัตต์ ประกอบด้วย : ตัวเคร่ือง เพาเวอร์ซัพ
พลาย ไมโครโฟน  
3) ขนาดก าลัง
ส่ง 25 วัตต์ ประกอบด้วย : ตัวเคร่ือง ไมโครโฟน เสา
อากาศ อุปกรณ์ติดตั้งครบชุด หนังสือคู่มือ  
หมายเหตุ : ย่านความถี่ส าหรับหน่วยงานราชการ VHF 136 -
 174 mHz 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)  
เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 8) หน้าท่ี 46 ล าดับที่ 10 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

   
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่       

    
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 40 นิ้ว จ านวน 7,500 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 40 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล   
หมายเหตุ : ขนาดสูงกว่า 43 นิ้ว เป็นรายการนอกมาตรฐาน 
1) ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ แอล อี
ด ี(LED TV) (Resolution) ..... พิกเซล  
2) ขนาดท่ีก าหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ า ..... นิ้ว  
3) แสดงภาพด้วยหลอดภาพแบบ LED Backlight  
4) ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อ สัญญาณ
ภาพและเสียง 
 5) ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ ภาพ เพลง และ
ภาพยนตร์  
6) มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)  
เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 8) หน้าท่ี 46 ล าดับที่ 11 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

      



56 

 

แผนงานการศึกษา 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,567,000 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 2,190,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,190,000 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,200,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลในต าแหน่ง  
ผู้อ านวยการกองการศึกษา,หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา,
นักวิชาการศึกษาช านาญการ  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษา 
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  
 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 850,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง  

ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 

      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 80,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานจ้าง  

ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 350,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 90,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง โดยมีค าส่ังให้
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเทศบาลต าบลดงเย็น 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  
 

      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 80,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการของเทศบาลต าบลดง
เย็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
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ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ       

    
ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่าง
หนึ่งซ่ึงมิได้เป็นการ ประกอบ ตัดแปลงต่อเติม ครุภัณฑ์ ท่ีดินหรือ
ส่ิงก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น   
ค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   
ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาดูดส่ิงปฏิกูล   
ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารเข้าเล่ม ค่าจ้างเหมาอ่ืน ๆ  
ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของเทศบาลฯลฯ    
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา   
 

      

    
ค่าเช่าทรัพย์สิน จ านวน 50,000 บาท 

      
  เพื่อเป็นค่าเช่าทรัพย์สินต่าง ๆ  

ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 15,000 บาท 

      

  -ค่ารับรอง จ านวน 10,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล  
คณะบุคคล ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์
เอกสาร ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวเนื่องในการรับรอง  
รวมถึงค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล คณะบุคคลท่ีมานิเทศงาน  
ตรวจงาน เยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง
ซ่ึงร่วมต้อนรับบุคคล คณะบุคคล 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  
-ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ จ านวน 5,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ทัศนศึกษา
และดูงานท้ังในประเทศและต่างประเทศ  
ของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 
ของเทศบาลต าบลดงเย็น บุคคลภายนอกหรือบุคคลอ่ืนท่ี
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เกี่ยวข้อง ท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือองค์กรหรือ
สถาบันอ่ืนเป็นผู้ด าเนินการ หรือเทศบาลต าบลดงเย็นด าเนินการ
เองโดยจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเล้ียง   
ค่าอาหาร ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการอบรม 
หรือสัมมนา   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม หน้า 148 ล าดับที่ 27 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 

    
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 10,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม 

ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  
 

      

    
โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตเยาวชนไทยเพ่ือห่างไกลยาเสพติด จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการโครงการส่งเสริมทักษะชีวิต
เยาวชนไทยเพ่ือห่างไกลยาเสพติด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม หน้าท่ี 139 ล าดับที่ 3 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ  
ในกรณีช ารุดเสียหาย ใช้การไม่ได้หรือใช้การได้แต่ไม่ดี
เท่าท่ีควร หรือถึงเวลาต้องเข้าบ ารุงรักษาตามระยะเวลาการใช้
งาน จ าเป็นต้องท าการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพท่ีดีสามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองพิมพ์ดีด เคร่ืองอัด
ส าเนา เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอ้ี   
กล้องถ่ายรูป รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เคร่ืองสูบน้ า  
เคร่ืองปั่นไฟ เล่ือยยนต์ฯลฯ และบริเวณรอบอาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลดงเย็น 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 40,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงานกองการศึกษา ค่าส่ิงของเคร่ืองใช้

ต่างๆ  เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา  
ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เทปชนิดใส ลวดเย็บ
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กระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์  
ตรายาง ซอง ธงชาติ ส่ิงพิมพ์ท่ีได้จากการซ้ือหรือจ้างพิมพ์  
น้ าดื่ม เคร่ืองเย็บกระดาษ กระดาษไข แบบพิมพ์ ฯลฯ   
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์  
เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปล๊ักไฟฟ้า  
สวิตซ์ไฟฟ้า คอนเดนเซอร์ เบรกเกอร์ สายอากาศ  
โคมไฟฟ้า ล าโพง ไมโครโฟน ผังแสดงวงจรต่างๆ  
เคร่ืองวัดความต้านทานไฟฟ้า เคร่ืองวัดแรงดันไฟฟ้าฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 

      

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในกอง
การศึกษา เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ า  
จานรอง มีด ยาฆ่าแมลง ผงซักฟอก  
น้ ายาทาความสะอาด ตะกร้า ถุงพลาสติก  
ท่ีนอน หมอน มุ้ง ปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 

      

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น แบตเตอร่ี  
ยางนอก ยางใน สายไมล์ น้ ามันเบรค หัวเทียน แม่แรง  
ไขควง กระจกมองข้างรถยนต์  
หม้อน้ ารถยนต์ รถจักรยานยนต ์และเคร่ืองยนต์อ่ืน ๆ  
ท่ีเกี่ยวข้องฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ ามันดีเซล  
น้ ามันเบนซิน น้ ามันจาระบี น้ ามันเคร่ือง น้ ามันเบรค น้ ากล่ัน  
น้ ามันสุญญากาศ  
น้ ามันไฮโดรลิค ส าหรับ รถยนต ์รถจักรยานยนต์  ฯลฯ   
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  
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วัสดุการเกษตร จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันเเละ
ก าจัดศัตรูพืชเเละสัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ปีกเเละ 
สัตว์น้ า น้ าเชื้อพันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะช า อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์
พืช เช่น ใบมีด เชือก  ฝ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันเเก๊ส
พิษ สปริงเกลอร์ จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ เคร่ืองหยอด
หรือหว่านเมล็ดพันธุ์  เคร่ืองท าความสะอาดเมล็ดพันธุ์   
เคร่ืองดักเเมลง อวน(ส าเร็จรูป) กระชังฯลฯ   
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 

      

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการโฆษณาและ
เผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี  ฟิล์มสไลด์ ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 

      

   
วัสดุกีฬา จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุกีฬา เช่น ห่วงยาง ลูกฟุตบอล ลูกปิงปอง  
ไม้ตีปิงปอง ลูกแชร์บอล ไม้แบตมินตนั ลูกแบตมินตัน  
ไม้เทนนิส ลูกเทนนิส เชือกกระโดด ดาบสองมือ ตะกร้อ  
ตะกร้าหวายแชร์บอล ตาข่ายกีฬา นกหวีด  
นาฬิกาจับเวลา นวม ลูกทุ่มน้ าหนัก เสาตาข่ายกีฬา  
ห่วงบาสเก็ตบอลเหล็ก ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์  
แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง  
สายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์  
แผ่นดิสเกตต ์ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
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งบลงทุน รวม 27,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 27,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 17,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงาน
ส านักงาน จ านวน 1 เคร่ือง 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 core) โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อย
กว่า 2.2 GHz จ านวน 1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ า
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่
น้อยกว่า 4 MB  
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB   
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย  
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือ
ภายนอก (External) จ านวน 1 หน่วย  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-
T หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080)  
- สามารถใช้งาน Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)  
เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 8) หน้าท่ี 48 ล าดับที่ 27 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
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เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) 

จ านวน 7,500 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉดีหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 1 เคร่ือง 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
- เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถ
เป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax ภายในเคร่ือง
เดียวกัน  
- เป็นเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต  
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ ต่อนาที (ipm)  
- มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้า
ต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)  
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได้  
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อย
กว่า 1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi  
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)  
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ท้ังสีและขาวด า – สามารถท า
ส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา  
- สามารถย่อและขยายได้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต ์ 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อย กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งาน
ผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้  
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น  
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)  
เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 8) หน้าท่ี 48 ล าดับที่ 28 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
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เคร่ืองส ารองไฟฟ้า จ านวน 2,500 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จ านวน 1 เคร่ือง  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
- มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)  
- สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)  
เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 8) หน้าท่ี 48 ล าดับที่ 29 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 

      

 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 24,451,884 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 12,270,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 12,270,000 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 7,000,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 
 

      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 300,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของผู้อ านวยการโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลดงเย็น และพนักงานครูในสังกัด 
เทศบาลต าบลดงเย็น 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 
 

      

   
เงินวิทยฐานะ จ านวน 800,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาล  
ครูผู้ดูแลเด็ก 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 
 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 4,000,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ผู้ดูแลเด็ก)  
เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (บุคลากรสนับสนุนการสอน)  
เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป (ภารโรง) 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 170,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ผู้ดูแลเด็ก)  
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (บุคลากรสนับสนุนการสอน)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างท่ัวไป (ภารโรง) 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 
 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 8,325,984 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ 
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 
 

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน
เทศบาล ผู้บริหารและพนักงานจ้าง ท่ีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบับที ่3 ) พ.ศ. 2549 รวมท้ังหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 
 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 4,824,757 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ       

    
ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 600,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่าง
หนึ่งซ่ึงมิได้เป็นการ ประกอบ ตัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์ ท่ีดินหรือ
ส่ิงก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้
รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   
ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาดูดส่ิงปฏิกูล ค่าจ้างเหมาถ่าย
เอกสารเข้าเล่ม ค่าจ้างเหมาอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารงานของเทศบาล ฯลฯ    
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 
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ค่าพาหนะน าส่งเด็กนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลดงเย็น จ านวน 600,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะน าส่งเด็กนักเรียนของโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลดงเย็น 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม หน้าท่ี 140 ล าดับที่ 5 
ปรากฎในเเผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนเเละ
ประถมศึกษา 
 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลดง
เย็น 

จ านวน 106,310 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลดงเย็น 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม หน้าท่ี 151 ล าดับที่ 36 
ปรากฎในเเผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนเเละ
ประถมศึกษา 
 

      

    
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 39,990 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม หน้าท่ี 147 ล าดับที่ 24 
ปรากฎในเเผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนเเละ
ประถมศึกษา 
 

      

    
ค่าเคร่ืองแบบนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลดงเย็น จ านวน 78,540 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าเคร่ืองแบบนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล
ดงเย็น 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม หน้าท่ี 151 ล าดับที่ 36 
ปรากฎในเเผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนเเละ
ประถมศึกษา 
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ค่าเคร่ืองแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 27,900 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าเคร่ืองแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม หน้าท่ี 147 ล าดับที่ 24 
ปรากฎในเเผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนเเละ
ประถมศึกษา 
 

      

    
ค่าเคร่ืองอุปกรณ์การเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลดงเย็น จ านวน 78,460 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าเคร่ืองอุปกรณ์การเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลดงเย็น 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม หน้าท่ี 151 ล าดับที่ 36 
ปรากฎในเเผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนเเละ
ประถมศึกษา 
 

      

    
ค่าเคร่ืองอุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 18,600 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าเคร่ืองอุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม หน้าท่ี 147 ล าดับที่ 24 
ปรากฎในเเผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนเเละ
ประถมศึกษา 
 

      

    
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 343,400 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ระดับ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม หน้าท่ี 147 ล าดับที่ 24 
ปรากฎในเเผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนเเละ
ประถมศึกษา 
 

      

    
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 
ต าบลดงเย็น 

จ านวน 420,700 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลดงเย็น 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม หน้าท่ี 151 ล าดับที่ 36 
ปรากฎในเเผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนเเละ
ประถมศึกษา 
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ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรการด้านความปลอดภัย
ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลต าบลดงเย็น 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรการด้าน
ความปลอดภัยในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลต าบลดงเย็น 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม หน้าท่ี 143 ล าดับที่ 14 
ปรากฎในเเผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนเเละ
ประถมศึกษา 
 

      

    
ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวัน ร.ร. อนุบาลเทศบาลต าบลดงเย็น จ านวน 953,400 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวัน ร.ร. อนุบาล
เทศบาลต าบลดงเย็น 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม หน้าท่ี 143 ล าดับที่ 15 
ปรากฎในเเผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนเเละ
ประถมศึกษา 
 

      

    
ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล
ต าบลดงเย็น จ านวน 8 แห่ง 

จ านวน 1,039,290 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลต าบลดงเย็น จ านวน 8 แห่ง 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม หน้าท่ี 147 ล าดับที่ 25 
ปรากฎในเเผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนเเละ
ประถมศึกษา 
 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา  
ทัศนศึกษาและดูงานท้ังในประเทศและต่างประเทศ  
ของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างของเทศบาล 
ต าบลดงเย็น บุคคลภายนอกหรือบุคคลอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องท่ีกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือองค์กรหรือสถาบันอ่ืนเป็น
ผู้ด าเนินการ หรือเทศบาลต าบลดงเย็นด าเนินการเอง โดยจ่ายเป็น
ค่าลงทะเบียน ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะ  
ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าอาหาร ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  
ท่ีเกี่ยวข้องกับการอบรมหรือสัมมนา   
ปรากฎในเเผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนเเละ
ประถมศึกษา 

      



68 

 

    
ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียนระบบ Asymmetric Digital 
Subscriber Line : ADSL 

จ านวน 9,600 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม หน้าท่ี 141 ล าดับที่ 8 
ปรากฎในเเผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนเเละ
ประถมศึกษา 
 

      

    
ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียนระบบ Wireless Fidelity:WiFI จ านวน 7,200 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
ระบบ Wireless Fidelity:WiFI) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม/
เปล่ียนแปลง (ฉบับที่ 8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาประเพณี
และวัฒนธรรม หน้าท่ี 41 ล าดับที่ 7 
ปรากฎในเเผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนเเละ
ประถมศึกษา 
 

      

    
ค่าซ่อมเเซมครุภัณฑ์โรงเรียนอนุบาลฯ เเละศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมเเซมครุภัณฑ์โรงเรียนอนุบาลฯ  
เเละศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม หน้าท่ี 158 ล าดับที่ 54 
ปรากฎในเเผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนเเละ
ประถมศึกษา 
 

      

    
ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน จ านวน 44,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม หน้าท่ี 148 ล าดับที่ 28 
ปรากฎในเเผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนเเละ
ประถมศึกษา 
 

      

    
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 40,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าลงทะเบียนฝึกอบรม 

ปรากฎในเเผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนเเละ
ประถมศึกษา 
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ค่าหนังสือเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลดงเย็น จ านวน 138,767 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลดงเย็น 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม หน้าท่ี 151 ล าดับที่ 36 
ปรากฎในเเผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนเเละ
ประถมศึกษา 
 

      

    
ค่าหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 18,600 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม หน้าท่ี 147 ล าดับที่ 24 
ปรากฎในเเผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนเเละ
ประถมศึกษา 
 

      

    
โครงการแนะแนวศึกษาต่อ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแนะแนวศึกษาต่อ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม หน้าท่ี 146 ล าดับที่ 22 
ปรากฎในเเผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนเเละ
ประถมศึกษา 
 

      

    
โครงการประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม หน้าท่ี 140 ล าดับที่ 4 
ปรากฎในเเผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนเเละ
ประถมศึกษา 
 

      

    
โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
ส าหรับเด็กปฐมวัย    
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม/
เปล่ียนแปลง (ฉบับที่ 8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาประเพณี
และวัฒนธรรม หน้าท่ี 40 ล าดับที่ 3 
ปรากฎในเเผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนเเละ
ประถมศึกษา 
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โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการและการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ให้กับเด็ก 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการและการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็ก 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม หน้าท่ี 152 ล าดับที่ 37 
ปรากฎในเเผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนเเละ
ประถมศึกษา 
 

      

    
โครงการส่งเสริมเพิ่มผลสัมฤทธิ์ (ปิดเทอม) จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมเพิ่มผลสัมฤทธิ์ 
(ปิดเทอม) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม หน้าท่ี 152 ล าดับที่ 38 
ปรากฎในเเผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนเเละ
ประถมศึกษา 
 

      

    
โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนท่ีมีความสามารถด้านวิชาการ เข้า
ร่วมแข่งขันโครงการคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น 

จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนท่ีมี
ความสามารถด้านวิชาการ เข้าร่วมแข่งขันโครงการคนเก่งใน
โรงเรียนท้องถิ่น 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม หน้าท่ี 146 ล าดับที่ 23 
ปรากฎในเเผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนเเละ
ประถมศึกษา 
 

      

    
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
ศึกษาดูงาน 

จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและศึกษาดูงาน 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม หน้าท่ี 139 ล าดับที่ 1 
ปรากฎในเเผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนเเละ
ประถมศึกษา 
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ค่าวัสดุ รวม 3,062,227 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 80,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ้ือวัสดุส านักงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่ิงของ
เคร่ืองใช้ต่างๆ  เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เทปชนิดใส ลวดเย็บ
กระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบ
พิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ ส่ิงพิมพ์ท่ีได้จากการซ้ือหรือจ้าง
พิมพ์ น้ าดื่ม เคร่ืองเย็บกระดาษ กระดาษไข แบบพิมพ์ ฯลฯ   
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 
 

      

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัด
สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปล๊ักไฟฟ้า สวิตซ์
ไฟฟ้า คอนเดนเซอร์ เบรกเกอร์ สายอากาศ โคมไฟฟ้า ล าโพง  
ไมโครโฟน ผังแสดงวงจรต่างๆ เคร่ืองวัดความต้านทาน
ไฟฟ้า เคร่ืองวัดแรงดันไฟฟ้า ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 
 

      

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 2,757,227 บาท 

      

  - ค่าวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
จ านวน 80,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น แปรง  
ไม้กวาด เข่ง ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ า จานรอง มีด ยาฆ่า
แมลง ผงซักฟอก น้ ายาท าความสะอาด ตะกร้า ถุงพลาสติก ท่ี
นอน หมอน มุ้ง ปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 
 
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัวโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลดงเย็น 
จ านวน 30,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น แปรง  
ไม้กวาด เข่ง ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ า จานรอง มีด ยาฆ่า
แมลง ผงซักฟอก น้ ายาท าความสะอาด ตะกร้า ถุงพลาสติก ท่ี
นอน หมอน มุ้ง ปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 
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-ค่าอาหารเสริมนมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลดงเย็นและ
โรงเรียนประถมศึกษา อาหารเสริมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต
เทศบาลต าบลดงเย็น จ านวน 2,647,227 บาท  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 
 

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง เช่น เหล็กชนิดต่าง ๆ ไม้ชนิด
ต่างๆ ทินเนอร์ แปรงทาสี ปูนซีเมนต ์ปูน
ขาว ทราย อิฐ  กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม จอบ เสียม ขวาน
สว่าน เล่ือย  ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ   
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 
 

      

   
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ ออกซิเจน น้ ายาต่างๆ เลือด สาย
ยาง ลูกยาง  หลอดแก้ว เวชภัณฑ์ ฟิล์มเอกซเรย์ เคมีภัณฑ์  
( รวมก ามะถัน กรด ด่าง ) ลวดเชื่อมเงิน ถุงมือ กระดาษกรอง  
จุกต่างๆ สัตว์เล้ียงเพื่อการทดลอง วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  
ส าลีและผ้าพันแผล  หลอดเอกซเรย์ ชุดเคร่ืองมือผ่าตัด ท่ีวาง
กรวยแกว  กระบอกตวง เบ้าหลอม หูฟัง (Stethoscope) เปล
หามคนไข้ คีมถอนฟัน เคร่ืองวัดน้ าฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง  
เคร่ืองนึ่ง เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 
 

      

   
วัสดุการเกษตร จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันเเละ
ก าจัดศัตรูพืชเเละสัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ปีกเเละ
สัตว์น้ า น้ าเชื้อพันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะช า อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์
พืช เช่น ใบมีด เชือก เป็นต้น ฝ้าใบหรือผ้าพลาสติก  
หน้ากากป้องกันเเก๊สพิษ สปริงเกลอร์ จอบหมุน จานพรวน ผานไถ
กระทะ เคร่ืองหยอดหรือหว่านเมล็ดพันธุ์  เคร่ืองท าความสะอาด
เมล็ดพันธุ์ คราดซี่พรวนดินระหว่างเเถว  เคร่ืองดักเเมลง
อวน (ส าเร็จรูป)  กระชัง  ฯลฯ   
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่  ต่าง ๆ เช่น  กระดาษ  สี  พู่กัน  ไม้อัด  ฯลฯ ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

      

   
วัสดุเคร่ืองแต่งกาย จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย ชุดดุริยางค์โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลดงเย็น 
ปรากฎในเเผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนเเละ
ประถมศึกษา 
 

      

   
วัสดุกีฬา จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุกีฬา เช่น ห่วงยาง ลูกฟุตบอล ลูกปิงปอง  
ไม้ตีปิงปอง ลูกแชร์บอล ไม้แบตมินตนั ลูกแบตมินตัน ไม้
เทนนิส ลูกเทนนิส เชือกกระโดด ดาบสองมือ ตะกร้อ  
ตะกร้าหวายแชร์บอล ตาข่ายกีฬา นกหวีด นาฬิกาจับเวลา  
นวมลูกทุ่มน้ าหนัก เสาตาข่ายกีฬา ห่วงบาสเก็ตบอลเหล็ก ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 
 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์  
แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง  
สายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์  
แผ่นดิสเกตต ์ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 
 

      

   
วัสดุการศึกษา จ านวน 80,000 บาท 

      

  เพื่อเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุการศึกษาของ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น หุ่น แบบจ าลองภูมิประเทศ  
ส่ือการเรียนการสอนท าด้วยพลาสติก เบาะยืดหยุ่น  
เบาะมวยปล้ า เบาะยูโด ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 
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วัสดุเคร่ืองดับเพลิง จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อเป็นค่าวัสดุเคร่ืองดับเพลิง เช่น วาล์วน้ าดับเพลิง(เชื่อมกับ
รถดับเพลิง) ท่อสายส่งน้ า สายดับเพลิง ถังดับเพลิง ลูกบอล
ดับเพลิง อุปกรณ์ดับไฟป่า(เช่น สายฉีด ถัง ไม้ตบไฟ) ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 
 

      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 414,000 บาท 

   
ค่าไฟฟ้า จ านวน 345,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ค่าไฟฟ้าของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลดงเย็น  
ปรากฎในเเผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนเเละ
ประถมศึกษา 
 

      

   
ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 2,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ าประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
ปรากฎในเเผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนเเละ
ประถมศึกษา 
 

      

   
ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 67,000 บาท 

      

  ค่าโทรศัพท์โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล 
ค่าโทรศัพท์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ปรากฎในเเผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนเเละ
ประถมศึกษา  
 

      

  
งบลงทุน รวม 189,300 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 189,300 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
ชั้นวางรองเท้าเด็กพลาสติกแกะ 12 ช่อง จ านวน 8,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือชั้นวางรองเท้าเด็กพลาสติก
แกะ 12 ช่อง ขนาด 23x122x43 ซม.  
จ านวน 1 หลัง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่งโพน)  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) 
เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 8) หน้าท่ี 49 ล าดับที่ 38  
ปรากฎในเเผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนเเละ
ประถมศึกษา 
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ชั้นวางอเนกประสงค์แบบ 9 ช่อง จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือชั้นวางอเนกประสงค์แบบ 9 ช่อง  
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน) จ านวน 2 ตัว  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)  
เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 8) หน้าท่ี 50 ล าดับที่ 45 
ปรากฎในเเผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนเเละ
ประถมศึกษา 
 

      

    
โต๊ะพับอเนกประสงค์โฟเมก้า จ านวน 3,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะพับอเนกประสงค์ 
โฟเมก้า ขนาด 75x180 ซม.  
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน) จ านวน 2 ตัว  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)  
เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 8) หน้าท่ี 51 ล าดับที่ 46  
ปรากฎในเเผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนเเละ
ประถมศึกษา 
 

      

    
โต๊ะโฟเมก้า จ านวน 4,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะ 
โฟเมก้า ขนาด 60x120x75 ซม. จ านวน 2 ตัว  
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่งโพน)  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)  
เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 8) หน้าท่ี 49 ล าดับที่ 37 
ปรากฎในเเผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนเเละ
ประถมศึกษา 
 

      

    
โต๊ะหินอ่อนแตงโม พร้อมเก้าอ้ี 4 ตัว จ านวน 4,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะหินอ่อนแตงโม  
พร้อมเก้าอ้ี 4 ตัว จ านวน 1 ชุด  
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่งโพน) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)  
เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 8) หน้าท่ี 49 ล าดับที่ 36 
ปรากฎในเเผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนเเละ
ประถมศึกษา 
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โต๊ะอนุบาลขากลม จ านวน 16,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะอนุบาลขากลม ขนาด 60x120x55
ซม. พร้อมเก้าอ้ี ขนาด 28x25x55 ซม. จ านวน 6 ตัว  
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่งโพน)  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)  
เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 8) หน้าท่ี 49 ล าดับที่ 38  
ปรากฎในเเผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนเเละ
ประถมศึกษา 
 

      

    
พัดลมตั้งพ้ืนแบบสไลด์ ขนาด 16 นิ้ว จ านวน 3,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือพัดลมตั้งพ้ืนแบบสไลด์ ขนาด 16 นิ้ว  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน จ านวน 2 เคร่ือง 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)  
เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 8) หน้าท่ี 50 ล าดับที่ 44 
ปรากฎในเเผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนเเละ
ประถมศึกษา 
 

      

   
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์       

    
เตียงพยาบาลเด็กพร้อมท่ีนอน จ านวน 7,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเตียงพยาบาลเด็กพร้อมท่ีนอน  
จ านวน 2 ชุด (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน)  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)  
เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 8) หน้าท่ี 49 ล าดับที่ 35  
ปรากฎในเเผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนเเละ
ประถมศึกษา 
 

      

   
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว       

    
เคร่ืองตัดหญ้าแบบเข็น จ านวน 13,900 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบ
เข็น จ านวน 1 เคร่ือง (โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลดงเย็น) 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
1) เป็นเคร่ืองตัดหญ้าแบบเข็นชนิดสูบนอน  
2) เคร่ืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 แรงม้า  
3) รัศมีตัดหญ้ากว้างไม่น้อยกว่า18 นิ้ว 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)  
เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 8) หน้าท่ี 48 ล าดับที่ 30 
ปรากฎในเเผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนเเละ
ประถมศึกษา 
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ตู้เย็น 2 ประตู ขนาด 9 คิวบิกฟุต จ านวน 14,500 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เย็น 2 ประต ูขนาด 9 คิวบิกฟุต  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามขัว-ดอนสวรรค์จ านวน 1 เคร่ือง 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
1) ขนาดท่ีก าหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ า 
2) เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิต แห่งประเทศไทย  
3) การจัดซื้อตู้เย็นขนาดอ่ืนให้พิจารณาถึงการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าด้วย นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)  
เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 8) หน้าท่ี 50 ล าดับที่ 42 
ปรากฎในเเผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนเเละ
ประถมศึกษา 
 

      

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จ านวน 48,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ส านักงาน  
-โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลดงเย็น จ านวน 1 เคร่ือง  
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามขัว-ดอนสวรรค์ จ านวน 1 เคร่ือง 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน จ านวน 1 เคร่ือง  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อย
กว่า 1.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ี
ต้องใช้ความสามารถใน การประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ า
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่
น้อยกว่า 4 MB  
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ
ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไม่น้อย
กว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง  
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- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000  
Base-T หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า  
Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)  
เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 8) หน้าท่ี 48  
ล าดับที่ 31 หน้าท่ี 50 ล าดับที่ 41,43 
ปรากฎในเเผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนเเละ
ประถมศึกษา 

        
 

      

    
คอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 34,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)   
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน จ านวน 1 เคร่ือง 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขามเลียน จ านวน 1 เคร่ือง 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อย
กว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ า
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่
น้อยกว่า 4 MB  
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย  
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-
T หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
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(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)  
เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 8) หน้าท่ี 48  
ล าดับที่ 32 หน้าท่ี 51 ล าดับที่ 47 
ปรากฎในเเผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนเเละ
ประถมศึกษา 
 

    
เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) 

จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)   
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน จ านวน 1 เคร่ือง 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขามเลียน จ านวน 1 เคร่ือง 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
- เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถ
เป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax ภายในเคร่ือง
เดียวกัน  
- เป็นเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต  
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ ต่อนาที (ipm)  
- มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้า
ต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)  
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได้  
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อย
กว่า 1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi  
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)  
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ท้ังสีและขาวด า  
– สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา  
- สามารถย่อและขยายได้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต ์ 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อย กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งาน
ผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้  
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น  
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
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(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)  
เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 8) หน้าท่ี 48  
ล าดับที่ 33 หน้าท่ี 51 ล าดับที่ 48 
ปรากฎในเเผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนเเละ
ประถมศึกษา 

        
 

      

    
เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด าชนิด Network แบบท่ี 1 จ านวน 8,900 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด า
ชนิด Network แบบที ่1  
จ านวน 1 เคร่ือง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่งโพน) 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้า
ต่อนาที (ppm)  
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้  
– มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อย กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน
เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้  
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น  
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)  
เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 8) หน้าท่ี 49 ล าดับที่ 40 
ปรากฎในเเผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนเเละ
ประถมศึกษา 
 

      

    
เคร่ืองส ารองไฟขนาด 800 VA จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟขนาด 800 VA   
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน จ านวน 1 เคร่ือง 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขามเลียน จ านวน 1 เคร่ือง 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
- มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)  
- สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
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(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)  
เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 8) หน้าท่ี 49  
ล าดับที่ 34 หน้าท่ี 51 ล าดับที่ 49 
ปรากฎในเเผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนเเละ
ประถมศึกษา 
 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 3,666,600 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 3,666,600 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ร.ร. สพฐ จ านวน 8 แห่ง จ านวน 3,666,600 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหาร
กลางวัน ร.ร. สพฐ จ านวน 8 แห่ง 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม หน้า 155 ล าดับที่ 46   
ปรากฎในเเผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนเเละ 
ประถมศึกษา 
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แผนงานสาธารณสุข 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,202,760 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 2,180,160 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,180,160 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 842,520 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ าปีของข้าราชการ เช่น  เงินเล่ือนขั้นเงินเดือนเป็นกรณี
พิเศษ เงินปรับอัตราเงินเดือนและเล่ือนระดับต าแหน่ง เงินในการ
ปรับอัตราเงินเดือนใหม่ เป็นต้น และเงินค่าตอบแทนพิเศษของ
ข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนขั้นสูง หรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือ
ต าแหน่ง ตามระเบียบกระทรวงก าหนด 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 
 

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000 บาท 

      

  เพื่อใช้จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานเทศบาล 
ต าแหน่งอ านวยการระดับต้น  ของกองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม จ านวน 2 คน    
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 
 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,169,640 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างและเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  พนักงานจ้างท่ัวไป   
และผู้มีสิทธิ์ได้รับตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 
 

      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 108,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง(ค่าครองชีพชั่วคราว)   
ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  พนักงานจ้างทั่วไป  และผู้มีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบกระทรวงก าหนด 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 
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งบลงทุน รวม 22,600 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,600 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
พัดลมปรับระดับ จ านวน 3,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือพัดลมปรับระดับ
ขนาด  18  นิ้ว จ านวน 2 เคร่ือง 
(ก าหนดตามราคาในท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ)   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)  
เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 8) หน้าท่ี 46 ล าดับที่ 14  
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 
 

      

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 17,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงาน
ส านักงาน จ านวน 1 เคร่ือง 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 core) โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อย
กว่า 2.2 GHz จ านวน 1 หน่วย 
 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ า
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่
น้อยกว่า 4 MB  
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB 5  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย  
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือ
ภายนอก (External) จ านวน 1 หน่วย  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-
T หรือดีกว่าจ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
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- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080)  
- สามารถใช้งาน Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)  
เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 8) หน้าท่ี 46 ล าดับที่ 16 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 
 

    
เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด า(18 หน้า/นาที) จ านวน 2,600 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาว
ด า (18 หน้า/นาที)  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้า
ต่อนาที (ppm)  
- มีหน่วยความจ า(Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าจ านวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น  
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)  
เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 8) หน้าท่ี 46 ล าดับที่ 15 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 
 

      

 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 2,955,750 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 2,955,750 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล 
ผู้บริหารและพนักงานจ้างท่ีมีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบับที ่3 ) พ.ศ. 2549 รวมท้ังหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 
 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 2,158,800 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ       

    
ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 288,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่าง
หนึ่งซ่ึงมิได้เป็นการ ประกอบ ตัดแปลงต่อเติม ครุภัณฑ์ ท่ีดินหรือ
ส่ิงก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้
รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   
ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาดูดส่ิงปฏิกูล ค่าจ่างเหมาก าจัด
ขยะ ค่าจ้าง เหมาถ่ายเอกสารเข้าเล่ม ค่าจ้างเหมาอ่ืน ๆ  
ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของเทศบาล ฯลฯ   
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 
 

      

    
ค่าจ้างเหมาบริการบุคลภายนอกเป็นผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน/กู้
ชีพกู้ภัย 

จ านวน 840,000 บาท 

      

  เพื่อเป็นรายจ่ายค่าจ้างเหมาบริการบุคลภายนอกเป็นผู้ปฏิบัติงาน
การแพทย์ฉุกเฉิน/กู้ชีพกู้ภัย  
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 
 

      

    
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลรักษาความสะอาดอาคาร 
ส านักงานเทศบาลต าบลดงเย็น 

จ านวน 156,000 บาท 

      

  เพื่อเป็นรายจ่ายค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลรักษาความสะอาด
อาคารส านักงาน เทศบาลต าบลดงเย็น    
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 
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ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านความสะอาดชุมชน  
ภายในเขต เทศบาล ต าบลดงเย็น 

จ านวน 219,000 บาท 

      

  เพื่อเป็นรายจ่ายค่าเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านความ
สะอาดชุมชน ภายในเขต เทศบาลต าบลดงเย็น  
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 
 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ทัศนศึกษา
และดูงานท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างของเทศบาล
ต าบลดงเย็น บุคคลภายนอกหรือบุคคลอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง  
ท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือองค์กรหรือสถาบันอ่ืนเป็น
ผู้ด าเนินการ หรือเทศบาลต าบลดงเย็นด าเนินการเอง โดยจ่ายเป็น
ค่าลงทะเบียน ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะ  
ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าอาหาร ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  
ท่ีเกี่ยวข้องกับการอบรมหรือสัมมนา   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตหน้า 190 ล าดับที่ 2 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 
 

      

    
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตหน้า 183 ล าดับที่ 5 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 
 

      

    
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน การแพทย์ฉุกเฉิน
หรือกู้ชีพกู้ภัย 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน การแพทย์
ฉุกเฉินหรือกู้ชีพกู้ภัย 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตหน้า 182 ล าดับที่ 2 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 
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โครงการขับเคล่ือนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

จ านวน 78,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการขับเคล่ือนโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตหน้า 186 ล าดับที่ 12 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 
 

      

    
โครงการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

จ านวน 280,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตหน้า 187 ล าดับที่ 14 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 

      

    
โครงการธนาคารขยะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการธนาคารขยะเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตหน้า 185 ล าดับที่ 11 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 
 

      

    
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนชุมชน ในการสร้างเสริม
สุขภาพป้องกันโรค 

จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดท าแผน
ชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตหน้า 186 ล าดับที่ 13 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 
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โครงการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อโควิท 19 จ านวน 60,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อโควิท 19 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565)  
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต หน้า 37 ล าดับที่ 93 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 
 

      

    
โครงการรณรงค์จังหวัดสะอาดรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์จังหวัดสะอาดรักษ์
ส่ิงแวดล้อม 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตหน้า 188 ล าดับที่ 17 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 
 

      

    
โครงการโรงเรียนตุ้มโฮมผู้สูงอายุ ต าบลดงเย็น จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการโรงเรียนตุ้มโฮมผู้สูงอายุ  
ต าบลดงเย็น 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตหน้า 185 ล าดับที่ 10 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 
 

      

    
โครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางตามหลัก 3 Rs จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยต้น
ทางตามหลัก 3 RS 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตหน้า 189 ล าดับที่ 19 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 
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โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ จ านวน 7,800 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตหน้า 184 ล าดับที่ 9 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 
 

      

    
โครงการอบรมและรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เล้ียงสุนัขและแมว จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมและรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้า
ในสัตว์เล้ียงสุนัขและแมว 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตหน้า 188 ล าดับที่ 16 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 
 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ  
ในกรณีช ารุดเสียหาย ใช้การไม่ได้หรือใช้การได้แต่ไม่ดี
เท่าท่ีควร หรือถึงเวลาต้องเข้าบ ารุงรักษาตามระยะเวลาการใช้
งาน จ าเป็นต้องท าการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพท่ีดีสามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองพิมพ์ดีด เคร่ืองอัด
ส าเนา เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอ้ี   
กล้องถ่ายรูป รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เคร่ืองสูบน้ า เคร่ืองปั่นไฟ  
เล่ือยยนต์ ฯลฯ และบริเวณรอบอาคารส านักงานเทศบาล 
ต าบลดงเย็น 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิต  หน้า 190 ล าดับที่ 22 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 
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ค่าวัสดุ รวม 776,950 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อเป็นค่าวัสดุส านักงาน
ต่างๆ เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เทปชนิดใส ลวดเย็บ
กระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบ
พิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ ส่ิงพิมพ์ท่ีได้จากการซ้ือหรือจ้าง
พิมพ์ น้ าดื่ม เคร่ืองเย็บกระดาษ กระดาษไข แบบพิมพ์ ฯลฯ   
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน  
 

      

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัด
สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปล๊ักไฟฟ้า สวิตซ์
ไฟฟ้า คอนเดนเซอร์ เบรกเกอร์ สายอากาศ โคมไฟฟ้า ล าโพง  
ไมโครโฟน ผังแสดงวงจรต่างๆ เคร่ืองวัดความต้านทาน
ไฟฟ้า เคร่ืองวัดแรงดันไฟฟ้า ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 
 

      

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 113,750 บาท 

      

  วัสดุงานบ้านงานครัว 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 20,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น แปรง ไม้
กวาด เข่ง ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ า จานรอง มีด ยาฆ่า
แมลง ผงซักฟอก น้ ายาท าความสะอาด ตะกร้า ถุงพลาสติก  
ท่ีนอน หมอน มุ้ง ปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 
 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะแบบมีล้อเล่ือน  
ฝาเรียบ ขนาด 120 ลิตร จ านวน 150 ใบ จ านวน 93,750 บาท 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน  
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วัสดุก่อสร้าง จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง เช่น เหล็กชนิดต่าง ๆ ไม้ชนิด
ต่างๆ ทินเนอร์ แปรงทาสี ปูนซีเมนต ์ ปูน
ขาว ทราย  อิฐ  กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม จอบ เสียม ขวา
น สว่าน เล่ือย  ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ   
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 
 

      

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ เช่น แบตเตอร่ี  
ยางนอก ยางใน สายไมล์ น้ ามันเบรค หัวเทียน แม่แรง  
ไขควง กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ ารถยนต์ รถจักรยานยนต์  
และเคร่ืองยนต์อ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 
 

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 380,000 บาท 

      

  - ค่าจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส าหรับรถยนต์พยาบาล 
(รถยนต์กู้ชีพ) และรถบรรทุก จ านวน   350,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส าหรับรถยนต์
พยาบาล(รถยนต์กู้ชีพ) เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามัน
จาระบี น้ ามันเคร่ือง น้ ามันเบรก น้ ากล่ัน น้ ามันสุญญากาศ  
น้ ามันไฮโดรลิค ส าหรับ รถยนต ์รถจักรยานยนต์  ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 
 
- ค่าจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส าหรับเคร่ืองพ่นหมอกควัน/
ยูแอลวี งานป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก จ านวน 30,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับเคร่ืองพ่น
หมอกควัน/ยูแอลวี งาน ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันเคร่ืองหรือ
น้ ามันหล่อล่ืน เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามัน
จาระบี น้ ามันเคร่ือง น้ ามันเบรค  
น้ ากล่ัน น้ ามันสุญญากาศ น้ ามันไฮโดร
ลิค ส าหรับ รถยนต์ รถจักรยานยนต์  ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 

      



92 

 

   
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 113,200 บาท 

      

  - ค่าจัดซ้ือเวชภัณฑ์และยา,เคร่ืองมือแพทย์  
งานการแพทย์ฉุกเฉินฯ  
จ านวน  40,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเวชภัณฑ์และยา ,เคร่ืองมือแพทย์  
งานการแพทย์ฉุกเฉินฯ 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 
 
- ค่าจัดซ้ือยา/สารเคมี (ทรายเคมี) ก าจัดลูกน้ ายุงลาย             
จ านวน 42,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือยา/สารเคมี(ทรายเคมี) ก าจัดลูกน้ า
ยุงลาย เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ ระบาดของโรค
ไข้เลือดออกในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลดงเย็น  
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 
 
- ค่าจัดซ้ือยา/น้ ายาเคมี ส าหรับเคร่ืองพ่นหมอกควัน/ยูแอลวี  
เพื่อก าจัดยุงลาย จ านวน  31,200  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือยา/น้ ายาเคมี ส าหรับเคร่ืองพ่นหมอกควัน/ยู
แอลวี เพื่อก าจัดยุงลาย ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคไข้เลือดออกในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลดงเย็น  
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 
 

      

   
วัสดุการเกษตร จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันเเละ
ก าจัดศัตรูพืชเเละสัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ปีก 
เเละสัตว์น้ า น้ าเชื้อพันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะช า อุปกรณ์ในการ
ขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก  ฝ้าใบหรือผ้าพลาสติก  
หน้ากากป้องกันเเก๊สพิษ สปริงเกลอร์ จอบหมุนจานพรวน ผานไถ
กระทะ เคร่ืองหยอดหรือหว่านเมล็ดพันธุ์  เคร่ืองท าความสะอาด
เมล็ดพันธุ์ คราดซี่พรวนดินระหว่างเเถว   
เคร่ืองดักเเมลง อวน (ส าเร็จรูป)  กระชัง  ฯลฯ   
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่  ต่าง ๆ เช่น  กระดาษ  สี  พู่กัน  ไม้อัด  ฯลฯ   
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 
 

      

   
วัสดุเคร่ืองแต่งกาย จ านวน 45,000 บาท 

      

  - ค่าชุดปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินหรือกู้ชีพกู้ภัย    
จ านวน  20,000  บาท  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย  
ชุดผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้นหรือ กู้ชีพกู้ภัย และ
บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบงาน  
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 
 
- ค่าเคร่ืองแต่งกายพนักงานท าความสะอาด,พนักงานขนขยะ    
จ านวน 25,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเคร่ืองแต่งกายพนักงานท าความสะอาด , 
พนักงานขนขยะ  
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 
 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่น
กรองแสง กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ แผ่นดิสเกตต์ ฯลฯ ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 14,000 บาท 

  
งบลงทุน รวม 14,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 14,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
ตู้เก็บเอกสารแบบบานเล่ือน จ านวน 11,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอกสารแบบบานเล่ือน จ านวน 2 หลัง 
(ก าหนดตามราคาในท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ)  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)  
เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 8) หน้าท่ี 47 ล าดับที่ 18  
ปรากฎในเเผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์ 
 

      

    
โต๊ะคอมพิวเตอร์ จ านวน 3,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ตัว 
(ก าหนดตามราคาในท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ)  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)  
เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 8) หน้าท่ี 47 ล าดับที่ 17  
ปรากฎในเเผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์ 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,284,890 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 2,934,890 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,934,890 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 627,960 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ าปีของข้าราชการ เช่น  เงินเล่ือนขั้นเงินเดือนเป็นกรณี
พิเศษ เงินปรับอัตราเงินเดือนและเล่ือนระดับต าแหน่ง เงินในการ
ปรับอัตราเงินเดือนใหม่ เป็นต้น และเงินค่าตอบแทนพิเศษของ
ข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนขั้นสูง หรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือ
ต าแหน่ง ตามระเบียบกระทรวงก าหนด 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 
 

      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 18,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ์ 
ได้รับ ได้แก่ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินตอบแทน 
พิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ 
เงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มค่าวิชาชีพ  
เงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของพนักงานเทศบาล  
ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 
 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 2,048,930 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง และเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างท่ัวไป   
ตามระเบียบกระทรวงก าหนด 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 
 

      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 240,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ(ค่าครองชีพชั่วคราว)   
ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  พนักงานจ้างทั่วไป   
และผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงก าหนด  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 
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งบด าเนินงาน รวม 350,000 บาท 

   
ค่าวัสดุ รวม 350,000 บาท 

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 190,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์  
เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปล๊ักไฟฟ้า  
สวิตซ์ไฟฟ้า คอนเดนเซอร์ เบรกเกอร์ สายอากาศ โคม
ไฟฟ้า ล าโพง ไมโครโฟน ผังแสดงวงจรต่างๆ เคร่ืองวัดความ
ต้านทานไฟฟ้า เคร่ืองวัดแรงดันไฟฟ้า ฯลฯ ส าหรับใช้ในส านักงาน
เทศบาล และใช้ในงานไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 
 

      

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 150,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง เช่น เหล็กชนิดต่าง ๆ ไม้ชนิด
ต่างๆ ทินเนอร์ แปรงทาสี ปูนซีเมนต ์ ปูน
ขาว ทราย  อิฐ  กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม จอบ เสียม  
ขวาน สว่าน เล่ือย  ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ   
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 
 

      

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการโฆษณาและ
เผยแพร่ เช่น  ไม้อัด กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน  สี  ฟิล์ม   
ฟิล์มสไลด์ ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 70,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 70,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นบ้านค าบง  
ประจ าปี 2565 

จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นบ้านค าบง ประจ าปี 2565 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)  
เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ประเพณีและวัฒนธรรม หน้า 43 ล าดับที่ 12  
ปรากฏในเเผนงานการศาสนาวัฒนธรรมเเละนันทนาการงาน
ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

      

    
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นบ้าน 
โคกขามเลียน ประจ าปี 2565 

จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นบ้านโคกขามเลียน ประจ าปี 2565 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)  
เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ประเพณีและวัฒนธรรม หน้า 42 ล าดับที่ 10  
ปรากฏในเเผนงานการศาสนาวัฒนธรรมเเละนันทนาการงาน
ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

      

    
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นบ้านโคก
ตะแบง ประจ าปี 2565 

จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นบ้านโคกตะแบง ประจ าปี 2565 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)  
เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ประเพณีและวัฒนธรรม หน้า 41 ล าดับที่ 8  
ปรากฏในเเผนงานการศาสนาวัฒนธรรมเเละนันทนาการงาน
ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นบ้านดงเย็น  
ประจ าปี 2565 

จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นบ้านดงเย็น ประจ าปี 2565 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)  
เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ประเพณีและวัฒนธรรม หน้า 40 ล าดับที่ 4  
ปรากฏในเเผนงานการศาสนาวัฒนธรรมเเละนันทนาการงาน
ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  
 

      

    
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นบ้าน 
ดอนสวรรค์  ประจ าปี 2565 

จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นบ้านดอนสวรรค์ ประจ าปี 2565 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)  
เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ประเพณีและวัฒนธรรม หน้า 43 ล าดับที่ 13 
ปรากฏในเเผนงานการศาสนาวัฒนธรรมเเละนันทนาการงาน
ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

      

    
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นบ้านนาจาน  
ประจ าปี 2565 

จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นบ้านนาจาน ประจ าปี 2565 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)  
เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ประเพณีและวัฒนธรรม หน้า 42 ล าดับที่ 11  
ปรากฏในเเผนงานการศาสนาวัฒนธรรมเเละนันทนาการงาน
ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

      

    
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นบ้านนาทอง 
ประจ าปี 2565 

จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นบ้านนาทอง ประจ าปี 2565 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)  
เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ประเพณีและวัฒนธรรม หน้า 44 ล าดับที่ 15 
ปรากฏในเเผนงานการศาสนาวัฒนธรรมเเละนันทนาการงาน
ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นบ้าน 
โนนสวรรค์ ประจ าปี 2565 

จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นบ้านโนนสวรรค์ ประจ าปี 2565 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)  
เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ประเพณีและวัฒนธรรม หน้า 43 ล าดับที่ 14  
ปรากฏในเเผนงานการศาสนาวัฒนธรรมเเละนันทนาการงาน
ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

      

    
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นบ้านป่งโพน  
ประจ าปี 2565 

จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นบ้านป่งโพน ประจ าปี 2565 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)  
เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ประเพณีและวัฒนธรรม หน้า 41 ล าดับที่ 6  
ปรากฏในเเผนงานการศาสนาวัฒนธรรมเเละนันทนาการงาน
ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

      

    
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นบ้านโพน
สวาง ประจ าปี 2565 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นบ้านโพนสวาง หมู่ท่ี 6 และ 
หมู่ท่ี 14 ประจ าปี 2565 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)  
เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ประเพณีและวัฒนธรรม หน้า 42 ล าดับที่ 9  
ปรากฏในเเผนงานการศาสนาวัฒนธรรมเเละนันทนาการงาน
ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

      

    
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นบ้านภูทอง  
ประจ าปี 2565 

จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นบ้านภูทอง ประจ าปี 2565 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม/
เปล่ียนแปลง (ฉบับที่ 8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาประเพณี
และวัฒนธรรม หน้า 44 ล าดับที่ 16 
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ปรากฏในเเผนงานการศาสนาวัฒนธรรมเเละนันทนาการงาน
ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

    
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นบ้านสามขัว 
ประจ าปี 2565 

จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นบ้านสามขัว ประจ าปี 2565 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)  
เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ประเพณีและวัฒนธรรม หน้า 41 ล าดับที่ 7  
ปรากฏในเเผนงานการศาสนาวัฒนธรรมเเละนันทนาการงาน
ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

      

    
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นบ้าน 
หนองแคน ประจ าปี 2565 

จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นบ้านหนองแคน ประจ าปี 2565 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)  
เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ประเพณีและวัฒนธรรม หน้า 40 ล าดับที่ 5  
ปรากฏในเเผนงานการศาสนาวัฒนธรรมเเละนันทนาการงาน
ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,109,000 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 850,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 850,000 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 790,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ าปีของข้าราชการ เช่น  เงินเล่ือนขั้นเงินเดือนเป็นกรณี
พิเศษ เงินปรับอัตราเงินเดือนและเล่ือนระดับต าแหน่ง เงินในการ
ปรับอัตราเงินเดือนใหม่ เป็นต้น และเงินค่าตอบแทนพิเศษของ
ข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนขั้นสูง หรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือ
ต าแหน่ง ตามระเบียบกระทรวงก าหนด 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกอง   
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 1,200,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ท่ีได้รับค าส่ังให้
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน
เทศบาล ผู้บริหารและพนักงานจ้างท่ีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
ถึง (ฉบับที ่3 ) พ.ศ. 2549 รวมท้ังหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง   
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ค่าใช้สอย รวม 1,040,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ       

    
ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 970,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่าง
หนึ่งซ่ึงมิได้เป็นการ ประกอบ ตัดแปลงต่อเติม  ครุภัณฑ์ ท่ีดิน 
หรือส่ิงก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้
รับจ้าง  เช่น  ค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ค่าจ้างเหมาแรงงาน  ค่าจ้างเหมาดูดส่ิง
ปฏิกูล ค่าจ้าง เหมาถ่ายเอกสารเข้าเล่ม  ค่าจ้างเหมาอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็น
ประโยชน์ต่อการบริหารงานของเทศบาล   ฯลฯ    
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจ า
หมู่บ้าน 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
พัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 137ล าดับที่ 195 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา  
ทัศนศึกษาและดูงานท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างของเทศบาล
ต าบลดงเย็น บุคคลภายนอกหรือบุคคลอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง  
ท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือองค์กรหรือสถาบันอ่ืนเป็น
ผู้ด าเนินการ หรือเทศบาลต าบลดงเย็นด าเนินการเอง โดยจ่ายเป็น
ค่าลงทะเบียน ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะ  
ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าอาหาร  
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  
ท่ีเกี่ยวข้องกับการอบรมหรือสัมมนา   
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ  
ในกรณีช ารุดเสียหาย ใช้การไม่ได้หรือใช้การได้แต่ไม่ดี
เท่าท่ีควร หรือถึงเวลาต้องเข้าบ ารุงรักษาตามระยะเวลาการใช้
งาน จ าเป็นต้องท าการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพท่ีดีสามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองพิมพ์ดีด เคร่ืองอัด
ส าเนา เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอ้ี  กล้อง
ถ่ายรูป รถยนต์ รถจักรยานยนต ์และบริเวณรอบอาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลดงเย็น 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้
ต่างๆ  เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เทปชนิดใส ลวดเย็บ
กระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบ
พิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ ส่ิงพิมพ์ท่ีได้จากการซ้ือหรือจ้าง
พิมพ์ น้ าดื่ม เคร่ืองเย็บกระดาษ กระดาษไข แบบพิมพ์ ฯลฯ   
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่น
กรองแสง กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ แผ่นดิสเกตต์ ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท 

   
ค่าไฟฟ้า จ านวน 50,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน 

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
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งบลงทุน รวม 59,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 59,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ       

    
เคร่ืองขยายเสียงหอกระจายข่าว จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียงหอกระจายข่าว 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) 
เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 8) หน้าท่ี 47 ล าดับที่ 20 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

      

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
สแกนเนอร์ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 จ านวน 29,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือสแกนเนอร์ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบที่ 2  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
- เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ
(Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น  
- สามารถสแกนเอกสารได้2 หน้าแบบอัตโนมัติ  
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi  
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อย
กว่า 40 ppm  
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม/
เปล่ียนแปลง (ฉบับที่ 8) หน้าท่ี 47 ล าดับที่ 19 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
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งานก่อสร้าง รวม 3,571,000 บาท 

  
งบลงทุน รวม 3,571,000 บาท 

   
ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง รวม 3,571,000 บาท 

   
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ       

    
ก่อสร้างคลองระบายน้ าเสียหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่งโพน จ านวน 120,000 บาท 

      

  คลองระบายระบายน้ าระบบ
ท่อ คสล. Ø 0.40 x 1.00 ม. ยาว 80 ม. พร้อมบ่อพักน้ า
ขนาด 0.80x0.80x0.80 ม. จ านวน 3 บ่อ  
(ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลดงเย็น ท่ี ท. 004/2565) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)  
เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมหน้าท่ี 5 ล าดับที่ 4 
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 
 

      

    
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าป่าช้าสาธารณะหนองไผ่บ้าน
หนองแคน 

จ านวน 120,000 บาท 

      

  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาว 55 ม. หรือมีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 220 ตร.ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลดงเย็น ท่ี ท. 002/2565) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)  
เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมหน้าท่ี 4 ล าดับที่ 3 
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 
 

      

    
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างก าแพงวัดโสภารามบ้านโพน
สวาง 

จ านวน 116,000 บาท 

      

  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาว 50 ม. หรือมีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 200 ตร.ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลดงเย็น ท่ี ท. 011/2565) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)  
เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมหน้าท่ี 7 ล าดับที่ 12 
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคกขามเลียน - หน้าบ้าน
นายบุญมี ดีดวงพันธ์ 

จ านวน 250,000 บาท 

      

  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาว 108 ม. หรือมีพื้นท่ี
ไม่น้อยกว่า 432 ตร.ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้าง
ละ 0.50 ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลดงเย็น ท่ี ท. 012/2565) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)  
เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมหน้าท่ี 8 ล าดับที่ 13 
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 
 

      

    
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาจาน - เมรุบา้นนาจาน จ านวน 250,000 บาท 

      

  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาว 108 ม. หรือมีพื้นท่ี
ไม่น้อยกว่า 432 ตร.ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้าง
ละ 0.50 ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลดงเย็น ท่ี ท. 013/2565) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) 
เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมหน้าท่ี 8 ล าดับที่ 14 
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 
 

      

    
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสวรรค์ - หน้าบ้านนาย
ทองย้อย จงใจ 

จ านวน 250,000 บาท 

      

  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาว 110 ม. หรือมีพื้นท่ี
ไม่น้อยกว่า 440 ตร.ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้าง
ละ 0.50 ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลดงเย็น ท่ี ท. 016/2565) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)  
เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมหน้าท่ี 9 ล าดับที่ 18 
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านภูทอง - หลังศาลา
ประชาคม 

จ านวน 230,000 บาท 

      

  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาว 100 ม. หรือมีพื้นท่ี
ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้าง
ละ 0.50 ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลดงเย็น ท่ี ท. 019/2565) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)  
เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมหน้าท่ี 34 ล าดับที่ 92 
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 
 

      

    
ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโคกตะแบง - หัวฮองค าป่าหลาย จ านวน 100,000 บาท 

      

  ถนนลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม.  ยาว 300 ม. หรือมีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. ลูกรังผิวจราจร หนาเฉล่ีย 0.15 ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลดงเย็น ท่ี ท. 008/2565) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)  
เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมหน้าท่ี 6 ล าดับที่ 9 
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 
 

      

    
ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโคกตะแบง - ฮองห้วยช้างมัน จ านวน 110,000 บาท 

      

  ถนนลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม.  ยาว 350 ม. หรือมีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 1,400 ตร.ม. ลูกรังผิวจราจร หนาเฉล่ีย 0.15 ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลดงเย็น ท่ี ท. 009/2565) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)  
เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมหน้าท่ี 7 ล าดับที่ 10 
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 
 

      

    
ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโคกตะแบง(ข้างท่อลอดเหล่ียม คสล.)  
- ห้วยช้างมัน 

จ านวน 165,000 บาท 

      

  ถนนลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม.  ยาว 500 ม. หรือมีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. ลูกรังผิวจราจร หนาเฉล่ีย 0.15 ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลดงเย็น ท่ี ท. 007/2565) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)  
เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมหน้าท่ี 6 ล าดับที่ 8 
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 
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ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านดอนสวรรค์ - ค าไหล จ านวน 85,000 บาท 

      

  ถนนลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม.  ยาว 240 ม. หรือมีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 960 ตร.ม. ลูกรังผิวจราจร หนาเฉล่ีย 0.15 ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลดงเย็น ท่ี ท. 015/2565) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)  
เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมหน้าท่ี 9 ล าดับที่ 17 
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 
 

      

    
ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนาทอง - คุ้มโนนตาหวาน จ านวน 55,000 บาท 

      

  ถนนลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 165 ม. หรือมีพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 660 ตร.ม. ลูกรังผิวจราจร หนาเฉล่ีย 0.15 ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลดงเย็น ท่ี ท. 018/2565) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)  
เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมหน้าท่ี 10 ล าดับที่ 20 
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 
 

      

    
ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนาทอง - นาโคก จ านวน 180,000 บาท 

      

  ถนนลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 560 ม. หรือมีพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 2,240 ตร.ม. ลูกรังผิวจราจร หนาเฉล่ีย 0.15 ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลดงเย็น ท่ี ท. 017/2565) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)  
เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมหน้าท่ี 10 ล าดับที่ 19 
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 
 

      

    
ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโพนสวาง - เข้าหอปู่ตาบ้านโพนสวาง จ านวน 90,000 บาท 

      

  ถนนลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม.  ยาว 270 ม. หรือมีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 1,080 ตร.ม. ลูกรังผิวจราจร หนาเฉล่ีย 0.15 ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลดงเย็น ท่ี ท. 020/2565) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)  
เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมหน้าท่ี 11 ล าดับที่ 23 
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 
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ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโพนสวาง - นาหนองค าไหล จ านวน 125,000 บาท 

      

  ถนนลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม.  ยาว 450 ม. หรือมีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 1,800 ตร.ม. ลูกรังผิวจราจร หนาเฉล่ีย 0.15 ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลดงเย็น ท่ี ท. 010/2565) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)  
เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมหน้าท่ี 7 ล าดับที่ 11 
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 
 

      

    
ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองแคน - ห้วยค าแฮด(ช่วงนานายหนุ่ย) จ านวน 130,000 บาท 

      

  ถนนลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม.  ยาว 480 ม. หรือมีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 1,440 ตร.ม. ลูกรังผิวจราจร หนาเฉล่ีย 0.15 ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลดงเย็น ท่ี ท. 003/2565) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)  
เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมหน้าท่ี 4 ล าดับที่ 2 
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 
 

      

    
ก่อสร้างถนนลูกรังสายรอบป่าช้าสาธารณประโยชน์(ด้านทิศเหนือ)
บ้านป่งโพน 

จ านวน 130,000 บาท 

      

  ถนนลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม.  ยาว 400 ม. หรือมีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 1,600 ตร.ม. ลูกรังผิวจราจร หนาเฉล่ีย 0.15 ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลดงเย็น ท่ี ท. 005/2565) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)  
เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมหน้าท่ี 5 ล าดับที่ 5 
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 
 

      

    
ก่อสร้างลานกีฬาบริเวณศาลาประชาธิปไตยบ้านสามขัว จ านวน 150,000 บาท 

      

  ลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกว้าง 12.00 ม.  ยาว  18.00 ม.  หนา 0.10 ม.  
พร้อมอุปกรณ์สนามกีฬา 
(ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลดงเย็น ท่ี อ. 001/2565) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)  
เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมหน้าท่ี 5 ล าดับที่ 6 
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 
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ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กรอบเมรุบ้านค าบง จ านวน 250,000 บาท 

      

  ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 700 ตร.
ม. หนา 0.07 ม.  
(ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลดงเย็น ท่ี อ. 002/2565) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)  
เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมหน้าท่ี 8 ล าดับที่ 5 
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 
 

      

    
ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กรอบเมรุบ้านโพนสวาง จ านวน 160,000 บาท 

      

  ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 450 ตร.
ม. หนา 0.07 ม.  
(ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลดงเย็น ท่ี อ. 003/2565) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)  
เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมหน้าท่ี 11 ล าดับที่ 22 
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 
 

      

    
ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านสามขัว - ค าไหล จ านวน 80,000 บาท 

      

  ซ่อมแซมถนนลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม.  ยาว 650 ม. หรือมี
พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 2,600 ตร.ม. ลูกรังผิวจราจร หนาเฉล่ีย 0.15 ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลดงเย็น ท่ี ท. 006/2565) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)  
เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมหน้าท่ี 6 ล าดับที่ 7 
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 
 

      

    
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคุ้มส าราญนิเวศ - ประตูโขงวัด
ศรีสะอาด บ้านดงเย็น 

จ านวน 250,000 บาท 

      

  เสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาว 98 ม. หรือมี
พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 392 ตร.ม. หนา 0.07 ม. พร้อมขยายผิวจราจร 
ท้ัง 2 ข้างละๆ 1.00 ม. ยาว 98 ม.  หนา 0.15 ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลดงเย็น ท่ี ท. 001/2565) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)  
เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมหน้าท่ี 4 ล าดับที่ 1 
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 
 

      



111 

 

    
เสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนสวรรค์ - หลัง
บ้านนางใบ 

จ านวน 175,000 บาท 

      

  เสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาว 125 ม. หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 500 ตร.
ม. หนา 0.07 ม.  
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลดงเย็น ท่ี ท. 014/2565) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)  
เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมหน้าท่ี 9 ล าดับที่ 16 
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 
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แผนงานการเกษตร 

 
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 25,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 25,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    
โครงการฝึกอบรมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมน หน้าท่ี 181 ล าดับที่ 10  
ปรากฎในเเผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร 
 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท 

   
วัสดุการเกษตร จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันเเละ
ก าจัดศัตรูพืชเเละสัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ปีกเเละ 
สัตว์น้ า น้ าเชื้อพันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะช า อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์
พืช เช่น ใบมีด เชือก  ฝ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันเเก๊ส
พิษ สปริงเกลอร์ จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ เคร่ืองหยอด
หรือหว่านเมล็ดพันธุ์  เคร่ืองท าความสะอาดเมล็ดพันธุ์  เคร่ือง
ดักเเมลงอวน (ส าเร็จรูป)  กระชัง  ฯลฯ   
ปรากฎในเเผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร 
 

      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท 

   
ค่าไฟฟ้า จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในศูนย์เรียนรู้เพื่อการเกษตรเทศบาล 
ต าบลดงเย็น 
ปรากฎในแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร 
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แผนงานการพาณิชย์ 

 
งานกิจการประปา รวม 2,566,500 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 2,264,000 บาท 

   
ค่าวัสดุ รวม 264,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้
ต่างๆ  เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา  
ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เทปชนิดใส ลวดเย็บ
กระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์  
ตรายาง ซอง ธงชาติ ส่ิงพิมพ์ท่ีได้จากการซ้ือหรือจ้างพิมพ์ น้ าดื่ม  
เคร่ืองเย็บกระดาษ กระดาษไข แบบพิมพ์ ฯลฯ 
ปรากฎในเเผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา 
 

      

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัด
สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปล๊ักไฟฟ้า สวิตซ์
ไฟฟ้า คอนเดนเซอร์ เบรกเกอร์ สายอากาศ โคมไฟฟ้า ล าโพง  
ไมโครโฟน ผังแสดงวงจรต่างๆ เคร่ืองวัดความต้านทานไฟฟ้า  
เคร่ืองวัดแรงดันไฟฟ้า ฯลฯ   
ปรากฎในเเผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา  
 

      

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 150,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง เช่น เหล็กชนิดต่าง ๆ ไม้ชนิด
ต่างๆ  
ทินเนอร์ แปรงทาสี ปูนซีเมนต์  ปูน
ขาว ทราย  อิฐ  กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม จอบ เสียม  
ขวาน สว่าน เล่ือย  ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ   
ปรากฎในเเผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา 
 

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน  เช่น น้ ามันดีเซล  
น้ ามันเบนซิน น้ ามันจาระบี น้ ามันเคร่ือง น้ ามันเบรค น้ ากล่ัน  
น้ ามันสุญญากาศ  
น้ ามันไฮโดรลิค ส าหรับ รถยนต ์รถจักรยานยนต์  ฯลฯ   
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา 
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 30,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือสารส้ม  

ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา    
 

      

   
วัสดุการเกษตร จ านวน 4,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันเเละ
ก าจัดศัตรูพืชเเละสัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ปีกเเละ 
สัตว์น้ า น้ าเชื้อพันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะช า อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์
พืช เช่น ใบมีด เชือก  ฝ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันเเก๊ส
พิษ สปริงเกลอร์ จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ เคร่ืองหยอด
หรือหว่านเมล็ดพันธุ์  เคร่ืองท าความสะอาดเมล็ดพันธุ์   
เคร่ืองดักเเมลงอวน (ส าเร็จรูป)  กระชัง  ฯลฯ   
ปรากฎในเเผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา 
 

      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,000,000 บาท 

   
ค่าไฟฟ้า จ านวน 2,000,000 บาท 

      
  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ่ายค่าไฟฟ้าในงานประปา 

ปรากฎในเเผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา 
 

      

  
งบลงทุน รวม 302,500 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 302,500 บาท 

   
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง       

    
รถสามล้อเคร่ือง จ านวน 97,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือรถสามล้อเคร่ือง จ านวน 1 คัน 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
1.รถสามล้อเคร่ืองมีหลังคาท่ีนั่งคนขับ 
2.เคร่ืองยนต์เบนซินสูบเดียว 4 จังหวะ 
3.ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 120 ซีซ ี
4.มีระบบระบายความร้อน 
5.ควบคุมการจุดระเบิดด้วยระบบ CD1 
6.ระบบเกียร์เดินหน้า-ถอยหลัง 
7.ระบบขับเคล่ือนชนิดเพลาขับ 
8.น้ าหนักบรรทุกไม่ต่ ากว่า 260 กิโลกรัม 
9.มีระบบเบรก 
10.มีไฟส่องสว่างด้านหน้า 
11.มีสัญญาณไฟเล้ียวหน้าหลัง-ซ้ายขวา 
12.ยกดัมพ์ได้ 
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13.กระบะเปิดได้ท้ัง 3 ด้าน 
(ก าหนดตามราคาในท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ)   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)  
เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 8) หน้าท่ี 48 ล าดับที่ 26 
ปรากฎในเเผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา 

        
 

      

   
ครุภัณฑ์อ่ืน       

    
เคร่ืองสูบน้ า จ านวน 42,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า
บาดาล Submersible 1 เฟส ขนาด 0.5 แรงม้า จ านวน 2 เคร่ือง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)  
เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 8) หน้าท่ี 48 ล าดับที่ 21 
ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา 
 

      

    
เคร่ืองสูบน้ าบาดาล Submersible 1 เฟส จ านวน 96,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า
บาดาล Submersible 1 เฟส ขนาด 1.5 แรงม้า จ านวน 4 เคร่ือง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) 
เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 8) หน้าท่ี 48 ล าดับที่ 23 
ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา 
 

      

    
เคร่ืองสูบน้ าแบบหอบโข่ง 1 เฟส จ านวน 67,500 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าแบบหอย
โข่ง 1 เฟส ขนาด 3 แรงม้า จ านวน 5 เคร่ือง 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)  
เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 8) หน้าท่ี 48 ล าดับที่ 22 
ปรากฎในเเผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา 

      

 


