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   สว่นที ่1 

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจา่ย 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

ของ 

เทศบาลต าบลดงเยน็ 

อ าเภอเมอืงมกุดาหาร  จงัหวดัมกุดาหาร 
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ค าแถลงงบประมาณ 

 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

  ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 

      

               บัดน้ีถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลดงเย็น จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลดงเย็นอีกคร้ังหน่ึง ฉะน้ัน ในโอกาสน้ี คณะผู้บริหารเทศบาลต าบล
ดงเย็นจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปน้ี 

   

1. สถานะการคลัง 

   1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

    ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังน้ี 

    1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 23,764,089.20 บาท 

    1.1.2 เงินสะสม จ านวน 18,889,337.10 บาท 

    1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 5,256,516.12 บาท 

    1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหน้ีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 47 

โครงการ รวม 2,392,755.10 บาท 

    1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน จ านวน 3 โครงการ รวม 

1,201,715.60 บาท 

   1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 

 

  2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ  2561 ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2561 

   (1) รายรับจริง จ านวน  64,803,217.75  บาท ประกอบด้วย 

    หมวดภาษีอากร จ านวน 182,085.89 บาท 

   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 69,626.30 บาท 

   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 171,590.29 บาท 

   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย์ 

จ านวน 539,521.00 บาท 

   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 321,450.00 บาท 

   หมวดรายได้จากทุน จ านวน 0.00 บาท 

   หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 25,418,984.40 บาท 

   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 38,099,959.87 บาท 

  (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน  738,900.00  บาท 
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  (3) รายจ่ายจริง จ านวน 59,293,189.58 บาท ประกอบด้วย 

   งบกลาง จ านวน 12,996,383.00 บาท 

   งบบุคลากร จ านวน 24,084,480.00 บาท 

   งบด าเนินงาน จ านวน 12,062,226.58 บาท 

   งบลงทุน จ านวน 6,250,820.00 บาท 

   งบรายจ่ายอ่ืน จ านวน 0.00 บาท 

   งบเงินอุดหนุน จ านวน 3,899,280.00 บาท 

  (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน  704,661.00  บาท 

  (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน  79,104.24  บาท 

  (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน  0.00  บาท 

  (7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน  0.00  บาท 
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  ค าแถลงงบประมาณ     

  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     

เทศบาลต าบลดงเย็น 

อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

        

  

รายรบัจริง ปี  
2560 

ประมาณการ ป ี
2561 

ประมาณการ ป ี
2562 

รายได้จดัเกบ็เอง 
      

  
หมวดภาษีอากร 188,923.97 280,000.00 268,000.00 

  
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 97,913.60 119,500.00 360,000.00 

  
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 235,718.49 250,000.00 300,000.00 

  
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 586,406.00 800,000.00 800,000.00 

  
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 522,790.00 460,500.00 422,000.00 

  
หมวดรายได้จากทุน 0.00 10,000.00 10,000.00 

รวมรายไดจ้ดัเกบ็เอง 1,631,752.06 1,920,000.00 2,160,000.00 

รายไดท้ีร่ัฐบาลเกบ็แลว้จดัสรรใหอ้งคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 

      

  
หมวดภาษีจัดสรร  33,522,057.01 36,080,000.00 38,440,000.00 

รวมรายไดท้ีร่ฐับาลเกบ็แล้วจัดสรรใหอ้งคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ 

33,522,057.01 36,080,000.00 38,440,000.00 

รายไดท้ีร่ัฐบาลอดุหนนุใหอ้งคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 

      

  
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 38,407,287.82 41,700,000.00 42,000,000.00 

รวมรายไดท้ีร่ฐับาลอุดหนนุใหอ้งคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ 

38,407,287.82 41,700,000.00 42,000,000.00 

รวม 73,561,096.89 79,700,000.00 82,600,000.00 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

     

รายจา่ย 
รายจา่ยจรงิป ี 

2560 
ประมาณการป ี 

2561 
ประมาณการป ี 

2562 

จา่ยจากงบประมาณ 
   

 
งบกลาง 13,274,037.57 14,276,170.00 14,902,521.00 

 
งบบุคลากร 24,795,168.05 32,684,345.00 34,053,445.00 

 
งบด าเนินงาน 16,726,860.27 20,298,885.00 20,411,944.00 

 
งบลงทุน 7,771,500.00 8,162,600.00 8,268,090.00 

 
งบเงินอุดหนุน 4,501,749.68 4,278,000.00 4,964,000.00 

รวมจา่ยจากงบประมาณ 67,069,315.57 79,700,000.00 82,600,000.00 

รวม 67,069,315.57 79,700,000.00 82,600,000.00 
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สว่นที ่2 

เทศบญัญตั ิ

  เรือ่ง     

งบประมาณรายจา่ย 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

  ของ     

เทศบาลต าบลดงเยน็ 

อ าเภอเมอืงมกุดาหาร  จงัหวดัมกุดาหาร 
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  บันทกึหลกัการและเหตผุล     

ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ของ เทศบาลต าบลดงเย็น 

อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

        

ดา้น ยอดรวม 

ดา้นบรหิารทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 18,183,740 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,103,796 

ดา้นบรกิารชมุชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 27,673,284 

  แผนงานสาธารณสุข 4,453,230 

  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 128,000 

  แผนงานเคหะและชุมชน 11,540,529 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 230,000 

ดา้นการเศรษฐกจิ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 844,900 

  แผนงานการเกษตร 200,000 

  แผนงานการพาณิชย์ 1,340,000 

ดา้นการด าเนนิงานอื่น   

  แผนงานงบกลาง 14,902,521 

งบประมาณรายจา่ยทัง้สิน้ 82,600,000 
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รายจา่ยตามงานและงบรายจา่ย 

เทศบาลต าบลดงเย็น 

อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

         แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 
 

   
             

งาน 

  

งานบรหิารทัว่ไป 
งานวางแผนสถติิ
และวชิาการ 

งานบรหิารงานคลงั รวม 

 

งบ 

    

       

         

 
งบบุคลากร 8,317,880 2,120,580 3,577,680 14,016,140 

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

 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 5,469,560 2,120,580 3,577,680 11,167,820 

 
งบด าเนนิงาน 2,795,000 370,000 635,000 3,800,000 

 
    ค่าตอบแทน 160,000 10,000 35,000 205,000 

 
    ค่าใช้สอย 1,290,000 290,000 390,000 1,970,000 

 
    ค่าวัสดุ 620,000 70,000 210,000 900,000 

 
    ค่าสาธารณูปโภค 725,000 0 0 725,000 

 
งบลงทนุ 264,300 20,300 83,000 367,600 

 
    ค่าครุภัณฑ์ 264,300 20,300 83,000 367,600 

                                         
     รวม 

11,377,180 2,510,880 4,295,680 18,183,740 
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แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

             

งาน 

  

งานบรหิารทัว่ไป
เกีย่วกบัการรกัษาความ

สงบภายใน 

งานปอ้งกนัภยัฝา่ยพลเรือน
และระงับอัคคภียั 

รวม 

  

งบ 

    

        

          

  
งบบุคลากร 1,653,796 0 1,653,796 

  
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,653,796 0 1,653,796 

  
งบด าเนนิงาน 340,000 1,010,000 1,350,000 

  
    ค่าตอบแทน 0 600,000 600,000 

  
    ค่าใช้สอย 180,000 410,000 590,000 

  
    ค่าวัสดุ 160,000 0 160,000 

  
งบลงทนุ 0 100,000 100,000 

  
    ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 0 100,000 100,000 

                                          
     รวม 

1,993,796 1,110,000 3,103,796 
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แผนงานการศกึษา 

              

งาน 

  

งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบั
การศกึษา 

งานระดับกอ่นวยัเรยีนและ
ประถมศกึษา รวม 

 

งบ 

    

       

         

 
งบบุคลากร 4,460,000 7,966,700 12,426,700 

 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,460,000 7,966,700 12,426,700 

 
งบด าเนนิงาน 1,171,000 9,242,394 10,413,394 

 
    ค่าตอบแทน 30,000 95,700 125,700 

 
    ค่าใช้สอย 606,000 5,920,688 6,526,688 

 
    ค่าวัสดุ 115,000 3,226,006 3,341,006 

 
    ค่าสาธารณูปโภค 420,000 0 420,000 

 
งบลงทนุ 1,089,190 0 1,089,190 

 
    ค่าครุภัณฑ์ 332,190 0 332,190 

 
    ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 757,000 0 757,000 

 
งบเงนิอุดหนนุ 3,744,000 0 3,744,000 

 
    เงินอุดหนุน 3,744,000 0 3,744,000 

                                          
    รวม 

10,464,190 17,209,094 27,673,284 
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แผนงานสาธารณสขุ 

    

งาน 

  

งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบั
สาธารณสุข 

งานบรกิารสาธารณสขุและ
งานสาธารณสขุอืน่ 

รวม 

 

งบ 

    

       

         
 

งบบุคลากร 2,148,680 0 2,148,680 

 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,148,680 0 2,148,680 

 
งบด าเนนิงาน 0 2,281,550 2,281,550 

 
    ค่าตอบแทน 0 20,000 20,000 

 
    ค่าใช้สอย 0 1,363,950 1,363,950 

 
    ค่าวัสดุ 0 894,000 894,000 

 
    ค่าสาธารณูปโภค 0 3,600 3,600 

 
งบลงทนุ 23,000 0 23,000 

 
    ค่าครุภัณฑ์ 23,000 0 23,000 

                                          
   รวม 

2,171,680 2,281,550 4,453,230 
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แผนงานสังคมสงเคราะห ์
 

    

งาน 

  

งานสวัสดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห ์ รวม 
 

งบ 
    

 
งบด าเนนิงาน 90,000 90,000 

 
    ค่าใช้สอย 90,000 90,000 

 
งบลงทนุ 38,000 38,000 

 
    ค่าครุภัณฑ์ 38,000 38,000 

                                            
รวม 

128,000 128,000 

  
 
แผนงานเคหะและชุมชน 
 

      

งาน 

  

งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบั
เคหะและชุมชน 

งานไฟฟ้าถนน รวม  

งบ 

    

       

 
งบบุคลากร 3,330,529 0 3,330,529 

 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,330,529 0 3,330,529 

 
งบด าเนนิงาน 360,000 0 360,000 

 
    ค่าวัสดุ 360,000 0 360,000 

 
งบลงทนุ 0 6,630,000 6,630,000 

 
    ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 0 6,630,000 6,630,000 

 
งบเงนิอุดหนนุ 0 1,220,000 1,220,000 

 
    เงินอุดหนุน 0 1,220,000 1,220,000 

                                         
     รวม 

3,690,529 7,850,000 11,540,529 
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แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 
 

      

งาน 

  

งานกฬีาและนนัทนาการ รวม   

งบ 

    

        
  

งบด าเนนิงาน 230,000 230,000 

  
    ค่าใช้สอย 230,000 230,000 

  
                                           รวม 230,000 230,000 

   
 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

  

            

งาน 

  

งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบั
อุตสาหกรรมและการโยธา รวม   

งบ 

    

        
  

งบบุคลากร 477,600 477,600 

  
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 477,600 477,600 

  
งบด าเนนิงาน 347,000 347,000 

  
    ค่าตอบแทน 50,000 50,000 

  
    ค่าใช้สอย 240,000 240,000 

  
    ค่าวัสดุ 57,000 57,000 

  
งบลงทนุ 20,300 20,300 

  
    ค่าครุภัณฑ์ 20,300 20,300 

                                               
รวม 

844,900 844,900 
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แผนงานการเกษตร 
 

    

งาน 

  

งานสง่เสรมิการเกษตร รวม   

งบ 

    

        
  

งบด าเนนิงาน 200,000 200,000 

  
    ค่าใช้สอย 160,000 160,000 

  
    ค่าวัสดุ 40,000 40,000 

                                               
รวม 

200,000 200,000 

  

 
 
แผนงานการพาณชิย ์
 

      

งาน 

  

งานกจิการประปา รวม   

งบ 

    

        
  

งบด าเนนิงาน 1,340,000 1,340,000 

  
    ค่าวัสดุ 540,000 540,000 

  
    ค่าสาธารณูปโภค 800,000 800,000 

                                               
รวม 

1,340,000 1,340,000 
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แผนงานงบกลาง 

    

งาน 

  

งบกลาง รวม   

งบ 

    

        
  

งบกลาง 14,902,521 14,902,521 

  
    งบกลาง 14,902,521 14,902,521 

                                               
รวม 

14,902,521 14,902,521 
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เทศบญัญตั ิ

งบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เทศบาลต าบลดงเยน็ 
อ าเภอเมอืงมกุดาหาร  จังหวัดมกุดาหาร 

 

         
 

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  อาศัยอ านาจตาม
ความในพระราชบัญญัติ 

เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติข้ึนไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลดงเย็น  
และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัด 

 
ข้อ 1. เทศบัญญัติ น้ีเรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
ข้อ 2. เทศบัญญัติ น้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป 

 
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 
82,600,000 บาท 

 

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 82,600,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้
ดังน้ี 
 

         แผนงาน ยอดรวม 

ดา้นบรหิารทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 18,183,740 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,103,796 

ดา้นบรกิารชมุชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 27,673,284 

  แผนงานสาธารณสุข 4,453,230 

  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 128,000 

  แผนงานเคหะและชุมชน 11,540,529 

  
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

230,000 

ดา้นการเศรษฐกจิ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 844,900 

  แผนงานการเกษตร 200,000 

  แผนงานการพาณิชย์ 1,340,000 

ดา้นการด าเนนิงานอื่น   

  แผนงานงบกลาง 14,902,521 

งบประมาณรายจา่ยทัง้สิน้ 82,600,000 
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ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 0 บาท ดังน้ี  
 

         งบ ยอดรวม 

รวมรายจา่ย 0 

         

 

 
ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีต าบลดงเย็นปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลต าบล 

          ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีต าบลดงเย็นมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัติน้ี 

    

  ประกาศ ณ  วันที ่              เดือน                       พ.ศ. 2561 

   
 

   
 

          (ลงนาม)                                                       

   
( นาย อุทิน จันทะโสม ) 

   
ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลดงเย็น 

เห็นชอบ 
 

    

    
(ลงนาม)        

 
( นาย กนก ศรีวิชัยนันท์ ) 

 
ต าแหน่ง นายอ าเภอเมืองมุกดาหาร 
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รายงานประมาณการรายรับ 

  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

  
เทศบาลต าบลดงเย็น 

  
อ าเภอ เมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

  
  รายรบัจรงิ ประมาณการ 

  ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ยอดตา่ง (%) ป ี2562 

หมวดภาษอีากร               

     ภาษีโรงเรือนและทีด่ิน  55,710.00  60,016.50 67,308.77 120,000.00 0.00 % 120,000.00 

     ภาษีบ ารุงท้องที ่  104,721.00  108,772.06 114,647.20 150,000.00 -6.67 % 140,000.00 

     ภาษีป้าย  4,348.00  5,112.00 6,968.00 10,000.00 -20.00 % 8,000.00 

รวมหมวดภาษอีากร 164,779.00 173,900.56 188,923.97 280,000.00     268,000.00 

หมวดคา่ธรรมเนยีม คา่ปรบั และใบอนญุาต               

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสรุา 1,649.00 1,784.80 1,920.60 3,000.00 66.67 % 5,000.00 

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคมุอาคาร 2,460.00 0.00 0.00 30,000.00 -66.67 % 10,000.00 

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 0 0.00 0.00 0.00 100.00 % 240,000.00 

     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง
สถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 

0 
 

0.00 200.00 0.00 0.00 % 0.00 



19 

 

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎร 1,330.00 2,550.00 2,400.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00 

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย ์ 90.00 1,774.00 1,710.00 3,900.00 233.33 % 13,000.00 

     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 9,875,909.48 0.00 600.00 66.67 % 1,000.00 

     ค่าปรบัผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 1,850.00 1,375.00 2,000.00 400.00 % 10,000.00 

     ค่าปรบัการผดิสัญญา 462,402.60 586,697.00 57,953.00 40,000.00 -25.00 % 30,000.00 

     ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูล
ฝอย 

0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 % 0.00 

     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรบักิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 

17,350.00 16,500.00 21,800.00 33,000.00 -9.09 % 30,000.00 

     ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 10,000.00 

     ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่อง
ขยายเสียง 

686.00 584.00 555.00 2,000.00 50.00 % 3,000.00 

     ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 20.00 900.00 0.00 2,000.00 150.00 % 5,000.00 

รวมหมวดคา่ธรรมเนยีม คา่ปรบั และใบอนญุาต 485,987.60 10,488,549.28 97,913.60 119,500.00     360,000.00 

หมวดรายไดจ้ากทรพัยส์นิ               

     ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ 44,600.00 43,600.00 43,675.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00 

     ดอกเบ้ีย 199,058.17 154,361.79 192,043.49 200,000.00 25.00 % 250,000.00 

รวมหมวดรายไดจ้ากทรพัยส์นิ 243,658.17 197,961.79 235,718.49 250,000.00     300,000.00 
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หมวดรายไดจ้ากสาธารณปูโภคและการพาณชิย ์               

     รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 507,769.00 521,839.00 586,406.00 800,000.00 0.00 % 800,000.00 

รวมหมวดรายไดจ้ากสาธารณปูโภคและการพาณชิย ์ 507,769.00 521,839.00 586,406.00 800,000.00     800,000.00 

หมวดรายไดเ้บด็เตลด็               

     เงินที่มีผู้อุทิศให ้ 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 % 0.00 

     ค่าขายแบบแปลน 352,900.00 760,000.00 219,200.00 100,000.00 -50.00 % 50,000.00 

     ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร 0.00 0.00 0.00 3,000.00 -100.00 % 0.00 

     รายได้เบ็ดเตลด็อื่นๆ 8,660.00 409,600.00 303,090.00 357,500.00 4.06 % 372,000.00 

รวมหมวดรายไดเ้บด็เตลด็ 603,410.00 1,169,600.00 522,790.00 460,500.00     422,000.00 

หมวดรายไดจ้ากทนุ               

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
6,500.00 

3,560.00 0.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00 

รวมหมวดรายไดจ้ากทนุ 
6,500.00 

3,560.00 0.00 10,000.00     10,000.00 

หมวดภาษจีดัสรร               

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 706,860.48 544,284.59 285,575.76 360,000.00 38.89 % 500,000.00 

     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 19,763,559.73 20,502,172.17 20,994,582.75 23,000,000.00 4.35 % 24,000,000.00 

     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ้ 4,333,562.65 4,371,520.54 4,379,779.14 4,500,000.00 1.78 % 4,580,000.00 
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     ภาษีธรุกิจเฉพาะ 130,960.81 108,125.49 129,385.50 50,000.00 140.00 % 120,000.00 

     ภาษีสรุา 2,186,485.42 2,157,582.97 2,196,041.80 2,400,000.00 -100.00 % 0.00 

     ภาษีสรรพสามิต 3,766,942.81 4,640,978.74 5,292,221.75 5,400,000.00 64.81 % 8,900,000.00 

     ค่าภาคหลวงแร ่ 54,732.92 64,077.26 76,640.96 70,000.00 -14.29 % 60,000.00 

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 107,422.37 73,200.16 68,404.35 100,000.00 0.00 % 100,000.00 

     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสทิธิและนิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน 

222,949 172,043.00 99,425.00 200,000.00 -10.00 % 180,000.00 

รวมหมวดภาษจีดัสรร 31,273,476.19 32,633,984.92 33,522,057.01 36,080,000.00     38,440,000.00 

หมวดเงนิอดุหนนุทัว่ไป               

     เงินอุดหนนุทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 

25,376,537.35 23,727,118.00 38,407,287.82 41,700,000.00 0.72 % 42,000,000.00 

รวมหมวดเงนิอดุหนนุทัว่ไป 25,376,537.35 23,727,118.00 38,407,287.82 41,700,000.00     42,000,000.00 

รวมทกุหมวด 58,662,117.31 68,916,513.55 73,561,096.89 79,700,000.00     82,600,000.00 
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               รายงานรายละเอยีดประมาณการรายรบังบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 

   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562     

 เทศบาลต าบลดงเย็น 

 อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

         

 ประมาณการรายรับรวมทัง้สิ้น  82,600,000   บาท  แยกเปน็ 

   

 รายได้จดัเกบ็เอง 

 
 

หมวดภาษอีากร รวม 268,000 บาท 

 
  

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จ านวน 120,000 บาท 

 

    
ประมาณการไว้ เท่ากับปีที่ผา่นมา เน่ืองจากคาดว่าจัดเก็บ 
ภาษีโรงเรือนและที่เท่าเดิม   

 
  

ภาษีบ ารุงท้องที่ จ านวน 140,000 บาท 

 

    
ประมาณการไว้ ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เน่ืองจากคาดว่าจะได้รับ 
ค่าภาษีบ ารุงท้องที่ลดลง 
 

  

 
  

ภาษีป้าย จ านวน 8,000 บาท 

 

    
 ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เน่ืองจากคาดว่าจัดเก็บ 
ภาษีป้ายได้ลดลง   

 
 

หมวดคา่ธรรมเนยีม คา่ปรบั และใบอนญุาต รวม 360,000 บาท 

 
  

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จ านวน 5,000 บาท 

 

    
ประมาณการไว้ สูงกว่าปีที่ผ่านมา เน่ืองจากคาดว่าจะได้รับ 
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุราเพิ่มขึ้น 
 

  

 
  

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 10,000 บาท 

 

    
ประมาณการไว้ ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เน่ืองจากคาดว่าจะได้รับ 
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคารลดลง 
 

  

 
  

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จ านวน 240,000 บาท 

 
    

ประมาณการไว้เป็นปีงบประมาณแรก 
 

  

 
  

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จ านวน 3,000 บาท 

 

    
ประมาณการไว้ เท่ากับปีที่ผา่นมา เน่ืองจากคาดว่าจะได้รับ 
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎรเท่าเดิม 
 

  

 
  

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จ านวน 13,000 บาท 

 

    

- ค่าจดทะเบียนพาณิชย์  จ านวน  10,000  บาท 
ประมาณการไว้เป็นปีงบประมาณแรก 
- ค่าเปล่ียนแปลงทะเบียนพาณิชย์  จ านวน  1,000  บาท 
ประมาณการไว้เป็นปีงบประมาณแรก 
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- ค่าจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชย์  จ านวน  1,000  บาท 
ประมาณการไว้เป็นปีงบประมาณแรก 
- ค่าขอตรวจเอกสารของผู้ประกอบพาณิชย์  จ านวน  1,000  บาท 
ประมาณการไว้เป็นปีงบประมาณแรก 
 

  
ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ จ านวน 1,000 บาท 

 

    
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้สถานที่แต่งผม   
ประมาณการไว้เป็นปีงบประมาณแรก 
 

  

 
  

ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก จ านวน 10,000 บาท 

 

    
ประมาณการไว้ สูงกว่าปีที่ผ่านมา เน่ืองจากคาดว่าจะได้รับ 
ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบกเพิ่มขึ้น 
 

  

 
  

ค่าปรับการผิดสัญญา จ านวน 30,000 บาท 

 

    
ประมาณการไว้ ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เน่ืองจากคาดว่าจะได้รับ 
ค่าปรับการผิดสัญญาลดลง 
 

  

 
  

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จ านวน 30,000 บาท 

 

    

ประมาณการไว้ ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เน่ืองจากคาดว่าจะได้รับ 
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ลดลง 
 

  

 
  

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 10,000 บาท 

 
    

ประมาณการไว้เป็นปีงบประมาณแรก 
 

  

 
  

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง จ านวน 3,000 บาท 

 

    
ประมาณการไว้ สูงกว่าปีที่ผ่านมา เน่ืองจากคาดว่าจะได้รับ  
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียงลดลง 
 

  

 
  

ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ จ านวน 5,000 บาท 

 

    
ประมาณการไว้ สูงกว่าปีที่ผ่านมา เน่ืองจากคาดว่าจะได้รับ 
ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ เพิ่มขึ้น 
 

  

 
 

หมวดรายได้จากทรพัยส์นิ รวม 300,000 บาท 

 
  

ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ จ านวน 50,000 บาท 

 

    
ประมาณการไว้ เท่ากับปีที่ผา่นมา เน่ืองจากคาดว่าจะได้รับ 
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่เทา่เดิม   

 
  

ดอกเบ้ีย จ านวน 250,000 บาท 

 

    

ประมาณการไว้ สูงกว่าปีที่ผ่านมา เน่ืองจากคาดว่าจะได้รับ 
ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น 
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หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณชิย์ รวม 800,000 บาท 

 
  

รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 800,000 บาท 

 

    
ประมาณการไว้ เท่ากับปีที่ผา่นมาเน่ืองจากคาดว่าจะได้รับ 
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์เท่าเดิม 
 

  

 
 

หมวดรายไดเ้บด็เตลด็ รวม 422,000 บาท 

 
  

ค่าขายแบบแปลน จ านวน 50,000 บาท 

 

    
ประมาณการไว้ ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เน่ืองจากคาดว่าจะได้รับ 
เงินค่าขายแบบแปลนลดลง 
 

  

 
  

รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ จ านวน 372,000 บาท 

 

    

รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ  
จ านวน  10,000  บาท  
 - ประมาณการไว้ สูงกว่าปีที่ผ่านมา เน่ืองจากคาดว่าจะได้รับรายได้
เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ เพิ่มขึ้น 
 
เงินชดเชยค่าบริการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเบ้ืองต้น  
จ านวน 360,000 บาท 
- ประมาณการไว้ สูงกว่าปีที่ผ่านมา เน่ืองจากคาดว่าจะได้รับเงินชดเชย
ค่าบริการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเบ้ืองต้น เพิ่มขึ้น 
 
ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร 
จ านวน 2,000 บาท 
- ประมาณการไว้ ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เน่ืองจากคาดว่าจะได้รับเงินค่า
รับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร ลดลง 
 

  

 
 

หมวดรายได้จากทนุ รวม 10,000 บาท 

 
  

ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จ านวน 10,000 บาท 

 

    
ประมาณการไว้ เท่ากับปีที่ผา่นมา เน่ืองจากคาดว่าจะได้รับเงินค่าขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินเท่าเดิม 
 

  

 รายไดท้ีร่ัฐบาลเกบ็แลว้จดัสรรใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

 
 

หมวดภาษจีัดสรร รวม 38,440,000 บาท 

 
  

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเล่ือน จ านวน 500,000 บาท 

 

    
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจาก 
รายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ 
 

  

 
  

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 24,000,000 บาท 

 

    
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจาก 
รายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ 
 

  

 
  

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จ านวน 4,580,000 บาท 

 

    
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจาก 
รายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ 
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ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน 120,000 บาท 

 

    
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจาก 
รายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ 
 

  

 
  

ภาษีสรรพสามิต จ านวน 8,900,000 บาท 

 

    
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจาก 
รายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ 
 

  

 
  

ค่าภาคหลวงแร่ จ านวน 60,000 บาท 

 

    
ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจาก 
รายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ 
 

  

 
  

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน 100,000 บาท 

 

    
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจาก 
รายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ 
 

  

 
  

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จ านวน 180,000 บาท 

 

    
ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจาก 
รายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ 
 

  

 รายไดท้ีร่ัฐบาลอดุหนนุใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

 
 

หมวดเงนิอุดหนนุทัว่ไป รวม 42,000,000 บาท 

 

  
เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่าย
โอนเลือกท า 

จ านวน 42,000,000 บาท 

 
    

ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจาก 
รายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ 
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                   รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยทัว่ไป 

   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     

 เทศบาลต าบลดงเย็น 

 อ าเภอ เมืองมุกดาหาร   จังหวัดมุกดาหาร 

         

                    ประมาณการรายจา่ยรวมทัง้สิ้น 82,600,000 บาท จ่ายจากรายได้จดัเกบ็เอง  หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงนิอุดหนนุ
ทัว่ไป แยกเปน็  

  แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 

  
 

งานบรหิารทัว่ไป รวม 11,377,180 บาท 
  

  
งบบุคลากร รวม 8,317,880 บาท 

  
   

เงนิเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) รวม 2,848,320 บาท 
  

   
เงินเดือนนายก/รองนายก จ านวน 725,760 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี  
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่า
เบ้ียประชุมกรรมการสภาเทศบาล 
( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2557  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
 

      

  
   

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 180,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งของนายกเทศมนตรี และ 
รองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล  
รองประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบ้ีย
ประชุมกรรมการสภาเทศบาล ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2557 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
 

      

  
   

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 180,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก ่นายกเทศมนตรีและรอง
นายกเทศมนตรีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน  
เงินค่าตอบแทนและ ประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี  
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบ้ียประชุมกรรมการสภา
เทศบาล ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2557 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

จ านวน 207,360 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใหแ้ก่เลขานุการนายกเทศมนตรี 
และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืน ของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
ค่าเบ้ียประชุมกรรมการสภาเทศบาล 
 ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2557 
 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  
 

      

  
   

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,555,200 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ให้แก ่
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี  
รองนายกเทศมนตรีประธานสภาเทศบาล  
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่า
เบ้ียประชุมกรรมการสภาเทศบาล ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2557  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
 

      

  
   

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 5,469,560 บาท 
  

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,706,120 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี
ของข้าราชการ เช่น  เงินเล่ือนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ  
เงินปรับอัตราเงินเดือนและเล่ือนระดับต าแหน่ง เงินในการปรับ
อัตราเงินเดือนใหม่ เป็นต้น และเงินค่าตอบแทนพิเศษของ
ข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนขั้นสูง หรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือ
ต าแหน่ง ตามระเบียบกระทรวงก าหนด 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
 

      

  
   

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 84,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของผู้บริหารของพนักงานเทศบาลใน
ต าแหน่งปลัดเทศบาล (ระดับ 8 ) เดือนละ 7,000 บาท 
ตามระเบียบกระทรวงก าหนด   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  
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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 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
 

      

  
   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 2,277,600 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างและเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  
ตามระเบียบกระทรวงก าหนด 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
 

      

  
   

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 219,840 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ (ค่าครองชีพชั่วคราว)  ให้แก ่

พนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงก าหนด 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 

      

  
   

เงินอ่ืนๆ จ านวน 20,000 บาท 
  

      

  เพื่อเป็นเงินช่วยพิเศษในกรณีพนักงานเทศบาลถึงแก่ความตายใน
ระหว่างรับราชการ ตามระเบียบกระทรวงก าหนด 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
 

      

  
  

งบด าเนนิงาน รวม 2,795,000 บาท 
  

   
คา่ตอบแทน รวม 160,000 บาท 

  
   

ค่าเบ้ียประชุม จ านวน 40,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าเบ้ียประชุมให้แก่คณะกรรมการสามัญ
คณะกรรมการวิสามัญ ประจ าสภาเทศบาลต าบลดงเย็น   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
 

      

  
   

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 20,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง โดยมีค าส่ังให้
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเทศบาลต าบลดงเย็น 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
 

      

  
   

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 100,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล
ผู้บริหารและพนักงานจ้างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง  
(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2549 รวมทั้งหนังสือส่ังการที่เกี่ยวข้อง 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  
 

      

  



29 

 

   
คา่ใชส้อย รวม 1,290,000 บาท 

  
   

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ       
  

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 100,000 บาท 

  

      

   - ค่าจ้างเหมาบริการ 
จ านวน 100,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่างหน่ึง
ซ่ึงมิได้เป็นการ ประกอบ  ตัดแปลงต่อเติม  ครุภัณฑ์  ที่ดินหรือ
ส่ิงก่อสร้างอย่างใด  และอยู่ในความรับผิดชอบของ 
ผู้รับจ้าง  เช่น  ค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์  ค่าจ้างเหมาแรงงาน   
ค่าจ้างเหมาดูดส่ิงปฏิกูล  ค่าจ้าง เหมาถ่ายเอกสาร 
เข้าเล่ม  ค่าจ้างเหมาอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของ
เทศบาล   ฯลฯ   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
 

      

  
   

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 120,000 บาท 
  

      

   - ค่ารับรอง 
จ านวน 40,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล  
คณะบุคคล ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์
เอกสาร ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวเน่ืองในการ
รับรอง รวมถึงค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล  
คณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน เย่ียมชมหรือ 
ทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซ่ึงร่วมต้อนรับบุคคล  
คณะบุคคล 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  
 
 - ค่าเล้ียงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล 
จ านวน 30,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองดื่มค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอ่ืนซ่ึง
จ าเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเล้ียงรับรองและบริการอ่ืนๆที่
จ าเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเล้ียงรับรองในการประชุมต่างๆรวมถึง
ผู้เข้าร่วมประชุมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  
 
 - ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี 
จ านวน 50,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีและพิธีการต่าง ๆ เช่น  
ค่าดอกไม้ พวงมาลัย กระเช้าดอกไม้ พวงหรีด พวงมาลา พลุ
ดอกไม้ไฟ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นในการจัดงานรัฐพิธี งานพิธี
เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์  
งานพิธีทางศาสนา งานเฉลิมฉลองเน่ืองในวันส าคัญของ 
ทางราชการ และวันส าคัญของจังหวัด เช่น งานกาชาด งานปี
ใหม่ เป็นต้น การจัดนิทรรศการ การประกวด การแข่งขันและพิธี
เปิดงานต่าง ๆ ตลอดจนการบูรณาการการจัดงานพิธีร่วมกับส่วน 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
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รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

  
    

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง จ านวน 700,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดท าเอกสาร ส่ือประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเลือกตั้ง ค่าจัดพิมพ์รายชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง ค่าบัตรเลือกตั้ง ค่าเอกสาร และแบบฟอร์มต่างๆ ฯลฯ ที่ใช้
ในการเลือกตั้ง ส าหรับการเลือกตั้งทั่วไป หรือเลือกตั้งซ่อมเทศบาล
ต าบลดงเย็น (แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)/เพิ่มเติม/
เปล่ียนแปลง(ฉบับที่3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
ความเข้มแข็งของชุมชน หน้าที่ 22 ล าดับที่ 1  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
 

      

  
    

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ต่างๆ 
( แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล หน้าที ่196 ล าดับที่ 20 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  
 

      

  
    

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนบุคลากรท้องถิ่น จ านวน 70,000 บาท 

  

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในสนับสนุนบุคลากรท้องถิ่น ให้มี
ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการตามหลักธรรมมาภิบาล หน้าที ่196 ล าดับที่ 19 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
 

      

  
    

ค่าเดินทางไปราชการท้ังในและนอกราชอาณาจักร จ านวน 70,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ทัศนศึกษา
และดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ของ 
นายกเทศมนตรีต าบลดงเย็น  
รองนายกเทศมนตรีต าบลดงเย็น  
ประธานสภาเทศบาลต าบลดงเย็น  
รองประธานสภาเทศบาลต าบลดงเย็น   
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น   
เลขานุการนายกเทศบาลต าบลดงเย็น   
ที่ปรึกษานายกเทศบาลต าบลดงเย็น
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างของเทศบาลต าบลดง
เย็น บุคคลภายนอกหรือบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น หรือองค์กรหรือสถาบันอ่ืนเป็นผู้ด าเนินการ หรือ
เทศบาลต าบลดงเย็นด าเนินการเอง โดยจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน  
ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าอาหาร ตลอดจนค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมหรือสัมมนา 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
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ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 200,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ของส านัก
ปลัด ในกรณีช ารุดเสียหาย ใช้การไม่ได้หรือใช้การได้แต่ไม่ดี
เท่าที่ควร หรือถึงเวลาต้องเข้าบ ารุงรักษาตามระยะเวลาการใช้
งาน จ าเป็นต้องท าการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดีสามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองพิมพ์ดีด เคร่ืองอัด
ส าเนา เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอ้ี  กล้อง
ถ่ายรูป รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และบริเวณรอบอาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลดงเย็น 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
 

      

  
   

คา่วสัด ุ รวม 620,000 บาท 
  

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 100,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้
ต่างๆ  เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เทปชนิดใส ลวดเย็บ
กระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญช ีสมุดประวัติข้าราชการ แบบ
พิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ ส่ิงพิมพ์ที่ได้จากการซ้ือหรือจ้าง
พิมพ์ น้ าดื่ม  
เคร่ืองเย็บกระดาษ กระดาษไข แบบพิมพ์ ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
 

      

  
   

วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 30,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น แปรง ไม้
กวาด เข่ง ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ า จานรอง มีด ยาฆ่า
แมลง ผงซักฟอก น้ ายาท าความสะอาด ตะกร้า ถุงพลาสติก  
ที่นอน หมอน มุ้ง ปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
 

      

  
   

วัสดุก่อสร้าง จ านวน 30,000 บาท 
  

      

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

      

  
   

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 70,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ เช่น แบตเตอร่ี  
ยางนอก ยางใน สายไมล์ น้ ามันเบรค หัวเทียน แม่แรง  
ไขควง กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ า
รถยนต ์รถจักรยานยนต์ และเคร่ืองยนต์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 350,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน  เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามัน
เบนซิน น้ ามันจาระบี น้ ามันเคร่ือง น้ ามันเบรค น้ ากล่ัน  
น้ ามันสุญญากาศ  
น้ ามันไฮโดรลิค ส าหรับ รถยนต ์รถจักรยานยนต์  ฯลฯ   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
 

      

  
   

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่  ต่าง ๆ เช่น  กระดาษ  สี  พู่กัน  ไม้อัด  ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
 

      

  
   

วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์  
แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเน่ือง  
สายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์  
แผ่นดิสเกตต์ ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
 

      

  
   

คา่สาธารณปูโภค รวม 725,000 บาท 
  

   
ค่าไฟฟ้า จ านวน 570,000 บาท 

  

      

   - ค่าไฟฟ้าส านักงาน  
จ านวน      500,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส านักงานเทศบาลต าบลดงเย็น  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
 
 - ประเภทค่าไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน  
จ านวน      50,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้านต่าง ๆ ในเขต
เทศบาลต าบลดงเย็น   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  
 
 - ค่าไฟฟ้าศูนย์สูบน้ าบ้านดงเย็นและบ้านโคกขามเลียนและบ้าน
โพนสวาง  
จ านวน  20,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าศูนย์สูบน้ าด้วยไฟฟ้าเพื่อการเกษตร   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  
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ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ส านักงานและโทรศัพท์เคล่ือนที่ และ
หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการดังกล่าวและ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากการใช้บริการ เช่นค่าเช่าเคร่ืองค่าเช่า
หมายเลขโทรศัพท์ ค่าบ ารุงรักษาสาย ฯลฯ และเป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.4/ว1551 
 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2553  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
 

      

  
   

ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 20,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าฝากส่งไปรษณีย์ ค่าฝากส่งธนาณัติ ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในราชการของ
เทศบาลต าบลดงเย็น 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
 

      

  
   

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จ านวน 85,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึง 
อินเตอร์เน็ตการ์ดและค่าส่ือสารอ่ืนๆ เช่น  ค่าเคเบิลทีวีค่าเช่า
ช่องสัญญาณ เป็นต้น  ค่าโทรภาพ ค่าวิทยุติดตามตัว 
ค่าธรรมเนียมการใช้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่
เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทน้ี   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
 

      

  
  

งบลงทนุ รวม 264,300 บาท 
  

   
คา่ครภุณัฑ ์ รวม 264,300 บาท 

  
   

ครุภัณฑ์ส านักงาน       
  

    
ค่าจัดซ้ือชุดโต๊ะห้องประชุม พร้อมเก้าอ้ี 50 ที่น้ัง จ านวน 200,000 บาท 

  

      

  เพื่อเป็นค่าจัดซ้ือ ค่าจัดซ้ือชุดโต๊ะห้องประชุม พร้อม
เก้าอ้ี 50 ที่น้ัง (ไม่มีในบัญชีมาตรฐาน ครุภัณฑ์ เป็นราคาที่ซ้ือขาย
ตามท้องตลาด) และเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท.0808.2/ว1248 
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3)หน้าที ่31 ล าดับที่ 5 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
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ค่าจัดซ้ือโต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี จ านวน 7,000 บาท 

  

      

  เพื่อเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี จ านวน 1 ชุด 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- โต๊ะไม้ ขนาด กว้างไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร  ยาวไม่น้อย
กว่า 150 เซนติเมตร  สูงไม่น้อยกว่า 75 เซนติเมตร 
- เก้าอ้ี แบบหมุนรอบ ขามีล้อเล่ือน 
(ไม่มีในบัญชีมาตรฐาน ครุภัณฑ์ เป็นราคาที่ซ้ือขายตาม
ท้องตลาด) และเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท.0808.2/ว1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3)หน้าที ่31 ล าดับที่ 4 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
 

      

  
   

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       
  

    
เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 21,000 บาท 

  

      

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ  เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 core) จ านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ 
อย่างใดอย่างหน่ึง หรือดีกว่า ดังน้ี 
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory ขนาดไม่
น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็ว 
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีหน่วย
ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit)  
ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ 
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory ขนาด 
ไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็ว 
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ 
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า  
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุ 
ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อย
กว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 น้ิว 
- 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 
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง 
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- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า  
Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์) และเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3)หน้าที ่31 ล าดับที่ 3 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 

        

 
      

  
    

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน 2 เคร่ือง จ านวน 32,000 บาท 

  

      

  เพื่อเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
ส านักงาน จ านวน 2 เคร่ือง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน 
ไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ
ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด 
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-
T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า  
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio  
ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 
19 น้ิว จ านวน 1 หน่วย  
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์) และเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3)หน้าที ่31 ล าดับที่ 1 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
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เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) 

จ านวน 4,300 บาท 

  

      

  เพื่อเป็นค่าจัดซ้ือ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)  จ านวน 1 เคร่ือง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 20 หน้า 
ต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า  
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์) และเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3)หน้าที ่31 ล าดับที่ 2 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
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งานวางแผนสถติแิละวชิาการ รวม 2,510,880 บาท 

  
  

งบบุคลากร รวม 2,120,580 บาท 
  

   
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,120,580 บาท 

  
   

เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,702,680 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล ในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายและแผน และนิติกรช านาญการ  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 

      

  
   

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 26,700 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ์ 
ได้รับ ได้แก่ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินตอบแทน 
พิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ 
เงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มค่าวิชา เงินเพิ่มส าหรับ 
ต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของพนักงานเทศบาล  
ตามหลักเกณฑ์ทีก่ าหนด  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 

      

  
   

เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 78,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้กับพนักงานเทศบาล 
ผู้มีสิทธิ์ได้รับ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 

      

  
   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 259,200 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้กับพนักงานเทศบาล 
ผู้มีสิทธิ์ได้รับ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 

      

  
   

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 54,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ นิติกร 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 

      

  
  

งบด าเนนิงาน รวม 370,000 บาท 
  

   
คา่ตอบแทน รวม 10,000 บาท 

  
   

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 10,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล
ผู้บริหารและพนักงานจ้างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง  
(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2549 รวมทั้งหนังสือส่ังการที่เกี่ยวข้อง 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
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คา่ใชส้อย รวม 290,000 บาท 

  
   

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ       
  

    
ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่างหน่ึง
ซ่ึงมิได้เป็นการ ประกอบ  ตัดแปลงต่อเติม  ครุภัณฑ์  ที่ดินหรือ
ส่ิงก่อสร้างอย่างใด  และอยู่ในความรับผิดชอบของ 
ผู้รับจ้าง  เช่น  ค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์  ค่าจ้างเหมาแรงงาน  ค่าจ้างเหมาดูดส่ิง
ปฏิกูล  ค่าจ้าง เหมาถ่ายเอกสารเข้าเล่ม  ค่าจ้างเหมาอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็น
ประโยชน์ต่อการบริหารงานของเทศบาล   ฯลฯ   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 

      

  
   

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 10,000 บาท 
  

      

  - ค่ารับรอง 
จ านวน 10,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุมและสัมมนา  
การประสานแผน การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การประชุม
ประชาคมท้องถิ่น เพื่อให้ได้ข้อมูลเพื่อการพัฒนาในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น การติดตามประเมินผล การน าแผนพัฒนาไป
ปฏิบัติ  พร้อมทั้งฝึกอบรมให้ความรู้ ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการ
จัดท า ทบทวน ปรับปรุงคุณภาพแผน
ชุมชน เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม ค่ายานพาหนะ  
ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เคร่ืองดื่ม ผู้เข้าร่วมประชุม ฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาดูงานและ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นในการประสานแผน การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น การจัดท าแผนชุมชน  ผู้น าท้องถิ่น ตัวแทนประชาคมทุก
ระดับ องค์กรเอกชนและส่วนราชการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 

      

  

   
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

  
    

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดอง จ านวน 15,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง
ความปรองดอง  
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์บริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล  หน้าที ่189 ล าดับที่ 2 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 

      

  
    

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจ า
หมู่บ้าน 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์บริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล  หน้าที ่200 ล าดับที่ 28 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 
 

      

  



39 

 

    
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนบุคลากรท้องถิ่น จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนบุคลากรท้องถิ่น 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการตามหลักธรรมมาภิบาล หน้าที ่198 ล าดับที่ 27  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 

      

  
    

ค่าเดินทางไปราชการท้ังในและนอกราชอาณาจักร จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ทัศนศึกษา
และดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ของ 
นายกเทศมนตรีต าบลดงเย็น  
รองนายกเทศมนตรีต าบลดงเย็น  
ประธานสภาเทศบาลต าบลดงเย็น  
รองประธานสภาเทศบาลต าบลดงเย็น   
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น   
เลขานุการนายกเทศบาลต าบลดงเย็น   
ที่ปรึกษานายกเทศบาลต าบลดงเย็น
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างของเทศบาลต าบลดง
เย็น บุคคลภายนอกหรือบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น หรือองค์กรหรือสถาบันอ่ืนเป็นผู้ด าเนินการ หรือ
เทศบาลต าบลดงเย็นด าเนินการเอง โดยจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน  
ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าอาหาร ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมหรือสัมมนา 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 

      

  
    

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 

      

  
    

โครงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชนและ
สังคม  หน้าที ่174 ล าดับที่ 2   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 

      

  
    

โครงการจัดท า - ปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาลต าบลดงเย็น จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดท า - ปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาล
ต าบลดงเย็น  
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล หน้าที ่202 ล าดับที่ 35 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
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โครงการจัดเวทีประชาคมและทบทวนแผนชุมชน จ านวน 40,000 บาท 

  

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและทบทวน
แผนชุมชน (แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-
2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของ
ชุมชนและสังคม หน้าที ่174 ล าดับที่ 3 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 

      

  
    

โครงการปกป้องสถาบัญส าคัญของชาติ จ านวน 15,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปกป้องสถาบัญส าคัญของชาติ  
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็ง
ของชุมชนและสังคม หน้าที ่44 ล าดับที่ 1 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 

      

  
    

โครงการอบรมเกี่ยวกับ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ จ านวน 15,000 บาท 

  

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเกี่ยวกับ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ (แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-
2564) ยุทธศาสตร์บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาล  หน้าที ่198 ล าดับที่ 25 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 

      

  

    
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิ
บาล 

จ านวน 15,000 บาท 

  

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ความ
โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์บริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล  หน้าที ่199 ล าดับที่ 26  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 

      

  
    

โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมาย จ านวน 15,000 บาท 

  

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมาย  
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์บริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล  หน้าที ่189 ล าดับที่ 3 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 

      

  
   

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 5,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ  ในกรณี
ช ารุดเสียหาย ใช้การไม่ได้หรือใช้การได้แต่ไม่ดีเท่าที่ควร หรือถึง
เวลาต้องเข้าบ ารุงรักษาตามระยะเวลาการ 
ใช้งาน จ าเป็นต้องท าการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดีสามารถใช้
งานได้ตามปกติ เช่น เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองพิมพ์ดีด เคร่ืองอัด
ส าเนา เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอ้ี   
กล้องถ่ายรูป รถยนต ์รถจักรยานยนต์ และบริเวณรอบอาคาร
ส านักงานเทศบาลต าบลดงเย็น 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
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คา่วสัด ุ รวม 70,000 บาท 

  
   

วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้
ต่างๆ  เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เทปชนิดใส ลวดเย็บ
กระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญช ีสมุดประวัติข้าราชการ แบบ
พิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ ส่ิงพิมพ์ที่ได้จากการซ้ือหรือจ้าง
พิมพ์ น้ าดื่ม เคร่ืองเย็บกระดาษ กระดาษไข แบบพิมพ์ ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 

      

  
   

วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 5,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น แปรง ไม้
กวาด เข่ง ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ า จานรอง มีด ยาฆ่า
แมลง ผงซักฟอก น้ ายาท าความสะอาด ตะกร้า ถุงพลาสติก  
ที่นอน หมอน มุ้ง ปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 

      

  
   

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 15,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่  ต่าง ๆ เช่น  กระดาษ  สี  พู่กัน  ไม้อัด  ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 

      

  
   

วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์  
แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเน่ือง สาย
เคเบิล แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์  
แผ่นดิสเกตต์ ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 

      

  
  

งบลงทนุ รวม 20,300 บาท 
  

   
คา่ครภุณัฑ ์ รวม 20,300 บาท 

  
   

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ       
  

    
ค่าจัดซ้ือเคร่ืองเสียงแบบเคล่ือนย้ายพกพาเอนกประสงค์ จ านวน 16,000 บาท 

  

      

  เพื่อเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองเสียงแบบเคล่ือนย้าย
พกพา เอนกประสงค์   จ านวน  2 ชุด  
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เคร่ืองขยายเสียงอเนกประสงค์ไร้สายแบบมีคันชักพร้อมล้อลาก 
- ตู้ล าโพง พลาสติก : 2 ทาง พร้อมแบตเตอร่ีในตัวเคร่ือง 
- ก าลังไฟ AC : 220V/50Hz , DC : 12V 2.2 AH 
- ก าลังขยายสูงสุดไม่น้อยกว่า  : 450 วัตต์ 
- ไมโครโฟนแบบไร้
สาย  จ านวน   2  ตัว คล่ืนสัญญาณ VHF ระบบ DUAL CHANN
ELS 
- มีจอ LED แสดงสถานการณ์
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ท างาน ของ MP3 , FM , WMA , REC 
- ช่องเสียบ : USB , SD CARD 
- ปุ่มปรับ : เสียง , เบส , ทุ้ม , แอคโค , วอลลุ่มไมค์ , AUX , ปุ่ม
ตัดเสียง 
- ช่องเสียบ : ไมค์สาย 2 ช่อง , ช่องไลน์อินส าหรับกีต้าร์ , ไอ
พอด , ไลน์อิน และ มิคซ์เอ้าท์ 
- ปุ่มปรับ : AUX , ปุ่มตัดเสียง , ปุ่มกดเปิด-ปิด ไวเลส
ไมค์ , TONE 
- ไฟLED แสดง
สถานะ POWER , BATT LOW , CHARGER 
(ไม่มีในบัญชีมาตรฐาน ครุภัณฑ์ เป็นราคาที่ซ้ือขายตาม
ท้องตลาด) เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท.0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3) หน้าที ่32 ล าดับที่ 7 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

  

    
เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) 

จ านวน 4,300 บาท 

  

      

  เพื่อเป็นค่าจัดซ้ือ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)  จ านวน 1 เคร่ือง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์) เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559  
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3) หน้าที ่32 ล าดับที่ 6 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
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งานบรหิารงานคลงั รวม 4,295,680 บาท 

  
  

งบบุคลากร รวม 3,577,680 บาท 
  

   
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,577,680 บาท 

  
   

เงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,196,480 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล ในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกองคลัง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลังนักวิชาการเงิน
และบัญชี  นักวิชาการพัสดุ  นักวิชาการจัดเก็บรายได้   
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
 

      

  
   

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 67,200 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานเทศบาลต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการกองคลังระดับ  8   
จ านวน  1  อัตรา  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
 

      

  
   

เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 85,200 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งพนักงานเทศบาล 
ต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง  จ านวน  1  อัตรา  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง จ านวน 1 อัตรา 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
 

      

  
   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,124,160 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างและเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
 

      

  
   

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 104,640 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพของพนักงานจ้าง  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
 

      

  
  

งบด าเนนิงาน รวม 635,000 บาท 
  

   
คา่ตอบแทน รวม 35,000 บาท 

  
   

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง โดยมีค าส่ังให้
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเทศบาลต าบลดงเย็น 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 25,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล
ผู้บริหารและพนักงานจ้างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง  
(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2549 รวมทั้งหนังสือส่ังการที่เกี่ยวข้อง 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
 

      

  
   

คา่ใชส้อย รวม 390,000 บาท 
  

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ       

  
    

ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่างหน่ึง
ซ่ึงมิได้เป็นการ ประกอบ  ตัดแปลงต่อเติม  ครุภัณฑ์  ที่ดินหรือ
ส่ิงก่อสร้างอย่างใด  และอยู่ในความรับผิดชอบของ 
ผู้รับจ้าง  เช่น  ค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   
ค่าจ้างเหมาแรงงาน  ค่าจ้างเหมาดูดส่ิงปฏิกูล  ค่าจ้าง เหมาถ่าย
เอกสารเข้าเล่ม  ค่าจ้างเหมาอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารงานของเทศบาล   ฯลฯ    
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
 

      

  

   
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

  
    

ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนที่ภาษี จ านวน 300,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนที่ภาษี 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
 

      

  
    

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ทัศนศึกษา
และดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ของ 
นายกเทศมนตรีต าบลดงเย็น  
รองนายกเทศมนตรีต าบลดงเย็น  
ประธานสภาเทศบาลต าบลดงเย็น  
รองประธานสภาเทศบาลต าบลดงเย็น   
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น   
เลขานุการนายกเทศบาลต าบลดงเย็น   
ที่ปรึกษานายกเทศบาลต าบลดงเย็น
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างของเทศบาลต าบลดง
เย็น บุคคลภายนอกหรือบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น หรือองค์กรหรือสถาบันอ่ืนเป็นผู้ด าเนินการ หรือ
เทศบาลต าบลดงเย็นด าเนินการเอง โดยจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน  
ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าอาหาร ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมหรือสัมมนา 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
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ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 40,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ  
ในกรณีช ารุดเสียหาย ใช้การไม่ได้หรือใช้การได้แต่ไม่ดี
เท่าที่ควร หรือถึงเวลาต้องเข้าบ ารุงรักษาตามระยะเวลาการใช้
งาน จ าเป็นต้องท าการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดีสามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองพิมพ์ดีด เคร่ืองอัด
ส าเนา เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอ้ี   
กล้องถ่ายรูป รถยนต ์รถจักรยานยนต์ และบริเวณรอบอาคาร
ส านักงานเทศบาลต าบลดงเย็น 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
 

      

  
   

คา่วสัด ุ รวม 210,000 บาท 
  

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 60,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้
ต่างๆ  เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เทปชนิดใส ลวดเย็บ
กระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญช ีสมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์  
ตรายาง ซอง ธงชาติ ส่ิงพิมพ์ที่ได้จากการซ้ือหรือจ้างพิมพ์  
น้ าดื่ม เคร่ืองเย็บกระดาษ กระดาษไข แบบพิมพ์ ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
 

      

  
   

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 10,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์  
เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปล๊ักไฟฟ้า  
สวิตซ์ไฟฟ้า คอนเดนเซอร์ เบรกเกอร์ สายอากาศ  
โคมไฟฟ้า ล าโพง ไมโครโพน ผังแสดงวงจรต่างๆ เคร่ืองวัดความ
ต้านทานไฟฟ้า เคร่ืองวัดแรงดันไฟฟ้า ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
 

      

  
   

วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 5,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น แปรง  
ไม้กวาด เข่ง ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ า จานรอง มีด ยาฆ่า
แมลง ผงซักฟอก น้ ายาท าความสะอาด ตะกร้า ถุงพลาสติก  
ที่นอน หมอน มุ้ง ปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

      

  
   

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 20,000 บาท 
  

      

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

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน  เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามัน
เบนซิน น้ ามันจาระบี น้ ามันเคร่ือง น้ ามันเบรค น้ ากล่ัน น้ ามัน
สุญญากาศ  
น้ ามันไฮโดรลิค ส าหรับ รถยนต ์รถจักรยานยนต์  ฯลฯ   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
 

      

  
   

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่  ต่าง ๆ เช่น  กระดาษ  สี  พู่กัน  ไม้อัด  ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
 

      

  
   

วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 70,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์  
แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเน่ือง  
สายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์  
แผ่นดิสเกตต์ ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
 

      

  
  

งบลงทนุ รวม 83,000 บาท 
  

   
คา่ครภุณัฑ ์ รวม 83,000 บาท 

  
   

ครุภัณฑ์ส านักงาน       
  

    
ตู้เหล็ก 2 บาน  4 หลัง จ านวน 25,000 บาท 

  

      

  เพือ่เป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก แบบ 2 บานเปิด  จ านวน 4 หลัง 
1) มีมือจับชนิดบิด  
2) มีแผ่นช้ันปรับระดับ 3 ชิ้น  
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)  
(ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริม  
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3)หน้าที ่32 ล าดับที่ 8 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
 

      

  
    

โต๊ะพร้อมเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 7,000 บาท 

  

      

  เพื่อเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี จ านวน 1 ชุด 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- โต๊ะไม้ ขนาด กว้างไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร   
ยาวไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร  สูงไม่น้อยกว่า 75 เซนติเมตร 
- เก้าอ้ี แบบหมุนรอบ ขามีล้อเล่ือน 
(ไม่มีในบัญชีมาตรฐาน ครุภัณฑ์ เป็นราคาที่ซ้ือขายตาม
ท้องตลาด) เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
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(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3)หน้าที ่33 ล าดับที่ 11 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
 

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

  
    

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 21,000 บาท 

  

      

  เพื่อเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ประมวลผล 1 เคร่ือง 
คุณลักษณะพื้นฐาน  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 core) จ านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ  
อย่างใดอย่างหน่ึง หรือดีกว่า ดังน้ี  
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาด 

ไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน 

ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก (Graphics Processing Unit)  
ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ  
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาด 

ไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน 

ไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ใน
กรณีที ่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
 - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า  
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุ 

ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ 

ไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
 - มีจอภาพที่รองรับความละเอียด 

ไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 น้ิว 
 - 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 านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า  
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า  
Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์) เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3)หน้าที ่32 ล าดับที่ 10 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
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เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพื่อเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 2 
จ านวน 1 เคร่ือง 
คุณลักษณะพื้นฐาน  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) จ านวน 1 หน่วย มีหน่วยความจ า
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz  
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ 
อย่างใดอย่างหน่ึง หรือดีกว่า ดังน้ี  
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถ
ใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB หรือ  
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
 - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด 
ไม่น้อยกว่า 8 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ
ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ 
ไม่น้อยกว่า 240 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  
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มีContrast Ratio  
ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว 
จ านวน 1 หน่วย 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์) เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559  
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3)หน้าที ่32 ล าดับที่ 9 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
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แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

  
 

งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายใน รวม 1,993,796 บาท 
  

  
งบบุคลากร รวม 1,653,796 บาท 

  
   

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,653,796 บาท 
  

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 700,620 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลในต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย
ป้องกันและรักษาความสงบ และ 
เจ้าพนักงานป้องกัน 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

      

  
   

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 16,200 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มพิเศษส าหรับการสู้รบ (พสร.) 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
 

      

  
   

เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 18,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งพนักงานเทศบาลต าแหน่งหัวหน้า
ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ  
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
 

      

  
   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 842,716 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างและเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
 

      

  
   

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 76,260 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง   
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
 

      

  
  

งบด าเนนิงาน รวม 340,000 บาท 
  

   
คา่ใชส้อย รวม 180,000 บาท 

  

   
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

  
    

โครการจัดต้ังจุดสกัดช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดต้ังจุดสกัดช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ปี 2562 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชน 
และสังคม  หน้าที ่184 ล าดับที่ 4 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
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โครงการความปลอดภัยทางถนน จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการความปลอดภัยทางถนน 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-
2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง (ฉบับที่3) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม  หน้าที่ 23  
ล าดับที่ 1 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

      

  
    

โครงการจัดต้ังจุดสกัดช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดต้ังจุดสกัดช่วงเทศกาลปี
ใหม่ ปี 2562 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชน 
และสังคม  หน้าที ่183 ล าดับที่ 1   
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
 

      

  
    

โครงการฝึกอบรมพัฒนาและเพิม่ศักยภาพ อปพร. จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมพัฒนาและเพิม่ศักยภาพ  
อปพร. (แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชน 
และสังคม  หน้าที ่183 ล าดับที่ 2 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
 

      

  
    

โครงการฝึกอบรมป้องกันไฟป่า จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมป้องกันไฟป่า 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชน 
และสังคม  หน้าที ่185 ล าดับที่ 7 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
 

      

  
   

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 30,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ  
ในกรณีช ารุดเสียหาย ใช้การไม่ได้หรือใช้การได้แต่ไม่ดี
เท่าที่ควร หรือถึงเวลาต้องเข้าบ ารุงรักษาตามระยะเวลาการใช้
งาน จ าเป็นต้องท าการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดีสามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองพิมพ์ดีด เคร่ืองอัด
ส าเนา เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอ้ี  กล้อง
ถ่ายรูป รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เคร่ืองสูบน้ า เคร่ืองป่ันไฟ  
เล่ือยยนต์ ฯลฯ และบริเวณรอบอาคารส านักงานเทศบาลต าบลดง
เย็น 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
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คา่วสัด ุ รวม 160,000 บาท 

  
   

วัสดุก่อสร้าง จ านวน 25,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง เช่น เหล็กชนิดต่าง ๆ  
ไม้ชนิดต่างๆ ทินเนอร์ แปรงทาสี ปูนซีเมนต์  ปูน
ขาว ทราย  อิฐ  กระเบ้ือง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม จอบ เสียม ขวาน  
สว่าน เล่ือย  ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
 

      

  
   

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 5,000 บาท 
  

      

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

      

  
   

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย จ านวน 60,000 บาท 
  

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเคร่ืองแต่งกายของอปพร.  
หรือชุดปฏิบัติการ อปพร. 
เช่น หมวก เส้ือ กางเกง เข็มขัด รองเท้า ฯ  
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
 

      

  
   

วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์  
แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเน่ือง  
สายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์  
แผ่นดิสเกตต์ แรม การ์ดจอ ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
 

      

  
   

วัสดุอ่ืน จ านวน 50,000 บาท 
  

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ืออุปกรณ์ป้องกันภัย 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
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งานปอ้งกนัภยัฝา่ยพลเรือนและระงับอัคคภียั รวม 1,110,000 บาท 

  
  

งบด าเนนิงาน รวม 1,010,000 บาท 
  

   
คา่ตอบแทน รวม 600,000 บาท 

  

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ านวน 600,000 บาท 

  

      

  - ค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จ านวน 600,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
 

      

  
   

คา่ใชส้อย รวม 410,000 บาท 
  

   
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

  
    

โครงการจัดงานวัน อปพร. จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันอปพร. 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชน 
และสังคม  หน้าที ่184 ล าดับที่ 5   
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
 

      

  
    

โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 80,000 บาท 

  

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ต่าง ๆ (แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชน 
และสังคม  หน้าที ่184 ล าดับที่ 6 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
 

      

  
   

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 300,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ  
ในกรณีช ารุดเสียหาย ใช้การไม่ได้หรือใช้การได้แต่ไม่ดี
เท่าที่ควร หรือถึงเวลาต้องเข้าบ ารุงรักษาตามระยะเวลาการ 
ใช้งาน จ าเป็นต้องท าการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดีสามารถใช้
งานได้ตามปกติ เช่น เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองพิมพ์ดีด เคร่ืองอัด
ส าเนา เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอ้ี  กล้อง
ถ่ายรูป รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และบริเวณรอบอาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลดงเย็น 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
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งบลงทนุ รวม 100,000 บาท 

  
   

คา่ทีด่นิและสิ่งกอ่สรา้ง รวม 100,000 บาท 
  

   
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง       

  
    

ปรับปรุงส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 100,000 บาท 

  

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงส านักงานป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
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แผนงานการศกึษา 
  

 
งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัการศกึษา รวม 10,464,190 บาท 

  
  

งบบุคลากร รวม 4,460,000 บาท 
  

   
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 4,460,000 บาท 

  
   

เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,000,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลในต าแหน่ง ผู้อ านวยการ
กองการศึกษา,หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา,นักวิชาการศึกษา
ช านาญการ  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
การศึกษา 
 

      

  
   

เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษา,หัวหน้า
ฝ่ายบริหารการศึกษา 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
 

      

  
   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 3,150,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 

      

  
   

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 250,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานจ้าง  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 

      

  
  

งบด าเนนิงาน รวม 1,171,000 บาท 
  

   
คา่ตอบแทน รวม 30,000 บาท 

  
   

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 
  

      

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

      

  
   

ค่าเช่าบ้าน จ านวน 20,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการของเทศบาลต าบลดง
เย็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  

      

  
   

คา่ใชส้อย รวม 606,000 บาท 
  

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ       

  
    

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 550,000 บาท 

  

      

  - ค่าจ้างเหมาบริการ   
จ านวน  500,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่างหน่ึง
ซ่ึงมิได้เป็นการ ประกอบ  ตัดแปลงต่อเติม  ครุภัณฑ์  ที่ดินหรือ
ส่ิงก่อสร้างอย่างใด  และอยู่ในความรับผิดชอบของ 
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ผู้รับจ้าง  เช่น  ค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   
ค่าจ้างเหมาแรงงาน  ค่าจ้างเหมาดูดส่ิงปฏิกูล  ค่าจ้าง เหมาถ่าย
เอกสารเข้าเล่ม  ค่าจ้างเหมาอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารงานของเทศบาล   ฯลฯ    
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา   
 
 - ค่าเช่าทรัพย์สิน   
จ านวน  50,000  บาท 
เพื่อเป็นค่าเช่าทรัพย์สินต่าง ๆ  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 

   
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  ค่ารับรอง 
จ านวน 20,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล  
คณะบุคคล ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์
เอกสาร ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวเน่ืองในการ
รับรอง รวมถึงค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล  
คณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน เย่ียมชมหรือ 
ทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซ่ึงร่วมต้อนรับบุคคล  
คณะบุคคล 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
  

      

  

   
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

  
    

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ทัศนศึกษา
และดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ของ 
นายกเทศมนตรีต าบลดงเย็น  
รองนายกเทศมนตรีต าบลดงเย็น  
ประธานสภาเทศบาลต าบลดงเย็น  
รองประธานสภาเทศบาลต าบลดงเย็น   
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น   
เลขานุการนายกเทศบาลต าบลดงเย็น   
ที่ปรึกษานายกเทศบาลต าบลดงเย็น
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างของเทศบาลต าบลดง
เย็น บุคคลภายนอกหรือบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น หรือองค์กรหรือสถาบันอ่ืนเป็นผู้ด าเนินการ หรือ
เทศบาลต าบลดงเย็นด าเนินการเอง โดยจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน  
ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าอาหาร ตลอดจนค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมหรือสัมมนา   
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
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ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูแกนน าของโรงเรียนอนุบาลฯ จ านวน 3,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูแกนน าของโรงเรียนอนุบาล
ฯ(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษาประเพณีวัฒนธรรม หน้าที ่154 ล าดับที่ 20 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 

      

  
    

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลดงเย็น จ านวน 3,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเจ้าหน้าทีเ่ทศบาลต าบลดงเย็น 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาประเพณีวัฒนธรรม หน้าที ่154 ล าดับที่ 19 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 

      

  
   

คา่วสัด ุ รวม 115,000 บาท 
  

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 40,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงานกองการศึกษา ค่าส่ิงของเคร่ืองใช้
ต่างๆ  เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา  
ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เทปชนิดใส ลวดเย็บ
กระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญช ีสมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์  
ตรายาง ซอง ธงชาติ ส่ิงพิมพ์ที่ได้จากการซ้ือหรือจ้างพิมพ์  
น้ าดื่ม เคร่ืองเย็บกระดาษ กระดาษไข แบบพิมพ์ ฯลฯ   
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  

      

  
   

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 20,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์  
เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปล๊ักไฟฟ้า  
สวิตซ์ไฟฟ้า คอนเดนเซอร์ เบรกเกอร์ สายอากาศ  
โคมไฟฟ้า ล าโพง ไมโครโพน ผังแสดงวงจรต่างๆ เคร่ืองวัดความ
ต้านทานไฟฟ้า เคร่ืองวัดแรงดันไฟฟ้า ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 

      

  
   

วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 5,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในกอง
การศึกษา เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ า  
จานรอง มีด ยาฆ่าแมลง ผงซักฟอก น้ ายาทาความ
สะอาด ตะกร้า ถุงพลาสติก ที่นอน หมอน มุ้ง ปลอกหมอน  
ผ้าปูที่นอน ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  

      

  
   

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 10,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ เช่น แบตเตอร่ี  
ยางนอก ยางใน สายไมล์ น้ ามันเบรค หัวเทียน แม่แรง  
ไขควง กระจกมองข้างรถยนต์  
หม้อน้ ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเคร่ืองยนต์อ่ืน ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  
ปรากฏในปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา  
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน  เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามัน
เบนซิน น้ ามันจาระบี น้ ามันเคร่ือง น้ ามันเบรค น้ ากล่ัน  
น้ ามันสุญญากาศ  
น้ ามันไฮโดรลิค ส าหรับ รถยนต ์รถจักรยานยนต์  ฯลฯ   
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
  

      

  
   

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการโฆษณาและ
เผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี  ฟิล์มสไลด์ ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  

      

  
   

วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์  
แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเน่ือง สาย
เคเบิล แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์  
แผ่นดิสเกตต์ ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
การศึกษา  
 

      

  
   

คา่สาธารณปูโภค รวม 420,000 บาท 
  

   
ค่าไฟฟ้า จ านวน 350,000 บาท 

  

      

   - ค่าไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
จ านวน      50,000     บาท   
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นท่ีเทศบาล
ต าบล ดงเย็นจ านวน  8  ศูนย์  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา   
 
 - ค่าไฟฟ้าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลดงเย็น   
จ านวน  300,000     บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลดงเย็น  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
   

      

  
   

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 10,000 บาท 
  

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ าประปา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นท่ี
เทศบาล 
ต าบลดงเย็นจ านวน 8 ศูนย์   
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
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ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จ านวน 60,000 บาท 

  

      

  - ค่าโทรศัพท์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 42,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
 
- ค่าโทรศัพท์โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลดงเย็น 
จ านวน 18,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลดงเย็น   
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
 

      

  
  

งบลงทนุ รวม 1,089,190 บาท 
  

   
คา่ครภุณัฑ ์ รวม 332,190 บาท 

  
   

ครุภัณฑ์ส านักงาน       
  

    
เก้าอ้ีเด็ก โครงขาเหล็ก หน้าปิดผิวโฟเมก้า ขนาด 29x29x53 ซม. จ านวน 14,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอ้ีเด็ก โครงขาเหล็ก  
หน้าปิดผิวโฟเมก้า ขนาด 29x29x53 ซม.  
ให้แก ่
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามขัว - ดอนสวรรค์ จ านวน 40 ตัว 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3)หน้าที ่39 ล าดับที่ 40 
(ไม่มีในบัญชีมาตรฐาน ครุภัณฑ์ เป็นราคาที่ซ้ือขายตาม
ท้องตลาด) และเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 

      

  
    

ชั้นวางของ 30 ช่อง -ขนาด 150x30x90 ซม. จ านวน 13,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือชั้นวางของ 30 ช่อง  
ขนาด 150x30x90 ซม. 
ให้แก ่
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่งโพน จ านวน 1 ชุด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3)หน้าที ่37 ล าดับที่ 33 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขามเลียน จ านวน 1 ตัว 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3)หน้าที ่40 ล าดับที่ 46 
(ไม่มีในบัญชีมาตรฐาน ครุภัณฑ์ เป็นราคาที่ซ้ือขายตาม
ท้องตลาด) และเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
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ชั้นวางของ 6 ช่อง -ขนาด 121x-39x128.5 ซม. จ านวน 7,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือชั้นวางของ 6 ช่อง  
ขนาด 121x-39x128.5 ซม. 
ให้แก ่
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขามเลียน จ านวน 2 ตัว 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3)หน้าที ่40 ล าดับที่ 45 
(ไม่มีในบัญชีมาตรฐาน ครุภัณฑ์ เป็นราคาที่ซ้ือขายตาม
ท้องตลาด) และเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1248 
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 
 

      

  
    

ชั้นวางแฟ้มเอกสาร 12 ช่อง  ขนาด 120x40x180 ซม. จ านวน 3,290 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือชั้นวางแฟ้ม
เอกสาร 12 ช่อง  ขนาด 120x40x180 ซม 
ให้แก ่
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน จ านวน 1 ตัว 
(ไม่มีในบัญชีมาตรฐาน ครุภัณฑ์ เป็นราคาที่ซ้ือขายตาม
ท้องตลาด) และเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3)หน้าที ่36 ล าดับที่ 27 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 

      

  
    

ชั้นวางแฟ้มเอกสาร จ านวน 10,000 บาท 

  

      

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือชั้นวางแฟ้มเอกสาร 12 ช่อง  จ านวน 2 ตัว 
(ไม่มีในบัญชีมาตรฐาน ครุภัณฑ์ เป็นราคาที่ซ้ือขายตาม
ท้องตลาด) และเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3)หน้าที ่34 ล าดับที่ 19 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
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ชั้นวางรองเท้าพลาสติก 12 ช่อง ขนาด 23x122x43 ซม. จ านวน 11,700 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือชั้นวางรองเท้า
พลาสติก 12 ช่อง ขนาด 23x122x43 ซม.  
ให้แก ่
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่งโพน จ านวน 2 ชุด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3)หน้าที ่36 ล าดับที่ 30 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามขัว - ดอนสวรรค์ จ านวน 1 ชุด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3)หน้าที ่38 ล าดับที่ 37 
(ไม่มีในบัญชีมาตรฐาน ครุภัณฑ์ เป็นราคาที่ซ้ือขายตาม
ท้องตลาด) และเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 

      

  
    

ชั้นวางรองเท้าพลาสติก 8 ช่อง ขนาด 24x86x31 ซม. จ านวน 19,500 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือชั้นวางรองเท้า
พลาสติก 8 ช่อง ขนาด 24x86x31 ซม. 
ให้แก ่
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขามเลียน จ านวน 5 ตัว 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3)หน้าที ่40 ล าดับที่ 44 
(ไม่มีในบัญชีมาตรฐาน ครุภัณฑ์ เป็นราคาที่ซ้ือขายตาม
ท้องตลาด) และเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 

      

  

    
โต๊ะโฟเมก้าขนาด 120x60x50 ซม.พร้อมเก้าอ้ีเดี่ยว ขนาด 
25x28x54 ซม. 

จ านวน 15,600 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะโฟเมก้าขนาด 120x60x50 ซม.พร้อม
เก้าอ้ีเดี่ยว ขนาด 25x28x54 ซม. 
ให้แก ่
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่งโพน จ านวน 4 ชุด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3)หน้าที ่37 ล าดับที่ 31 
(ไม่มีในบัญชีมาตรฐาน ครุภัณฑ์ เป็นราคาที่ซ้ือขายตาม
ท้องตลาด) และเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
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โต๊ะโฟเมก้าขนาด 60x120x75 ซม. จ านวน 12,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะโฟเมก้าขนาด 60x120x75 ซม. 
ให้แก ่
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่งโพน จ านวน 4 ชุด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3)หน้าที ่37 ล าดับที่ 32 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขามเลียน จ านวน 4 ชุด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3)หน้าที ่39 ล าดับที่ 43 
(ไม่มีในบัญชีมาตรฐาน ครุภัณฑ์ เป็นราคาที่ซ้ือขายตาม
ท้องตลาด) และเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 

      

  
    

โต๊ะหินอ่อนส่ีเหล่ียม ขนาด 90x90 ซม.พร้อมเก้าอ้ี 4 ตัว จ านวน 10,500 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะหินอ่อนส่ีเหล่ียม ขนาด 90x90 ซม.พร้อม
เก้าอ้ี 4 ตัว 
ให้แก ่
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่งโพน จ านวน 1 ชุด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3)หน้าที ่37 ล าดับที่ 34 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามขัว - ดอนสวรรค์ จ านวน 2 ชุด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3)หน้าที ่38 ล าดับที่ 39 
(ไม่มีในบัญชีมาตรฐาน ครุภัณฑ์ เป็นราคาที่ซ้ือขายตาม
ท้องตลาด) และเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 

      

  

    
โต๊ะอนุบาลแบบขาพับ หน้าปิดผิวโฟเมก้าขาว ขนาด 60x120x55 
ซม. 

จ านวน 11,600 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะอนุบาลแบบขาพับ หน้าปิดผิวโฟเมก้า
ขาว ขนาด 60x120x55 ซม. พร้อมเก้าอ้ี 6 ตัว 
ให้แก ่
- ศพด. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน จ านวน 1 ชุด
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3)หน้าที ่36 ล าดับที่ 26 
(ไม่มีในบัญชีมาตรฐาน ครุภัณฑ์ เป็นราคาที่ซ้ือขายตาม
ท้องตลาด) และเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
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พัดลมโคจร ขนาดใบพัด 18 น้ิว ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ จ านวน 16,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือพัดลมโคจร ขนาดใบพัด 18 น้ิว ปรับแรงลม
ได้ 3 ระดับ 
ให้แก ่
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน จ านวน 2  ตัว 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3)หน้าที ่36 ล าดับที่ 28 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่งโพน จ านวน 4  ตัว 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3)หน้าที ่37 ล าดับที่ 35 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามขัว - ดอนสวรรค์ จ านวน 4  ตัว 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3)หน้าที ่38 ล าดับที่ 38 
(ไม่มีในบัญชีมาตรฐาน ครุภัณฑ์ เป็นราคาที่ซ้ือขายตาม
ท้องตลาด) และเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 

      

  
   

ครุภัณฑ์การศึกษา       
  

    
โต๊ะนักเรียน ขนาด กว้าง 60xยาว 40xสูง 76 ซม.พร้อมเก้าอ้ี จ านวน 55,000 บาท 

  

      

  เพื่อเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะนักเรียน ขนาด  
กว้าง 60xยาว 40xสูง 76 ซม.พร้อมเก้าอ้ี  จ านวน 50 ชุด 
(ไม่มีในบัญชีมาตรฐาน ครุภัณฑ์ เป็นราคาที่ซ้ือขายตาม
ท้องตลาด) และเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3)หน้าที ่35 ล าดับที่ 23 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 

      

  
   

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว       
  

    
คูลเลอร์น้ าสแตนเลส ก๊อกเดยีว สูง 38 เซนติเมตร จ านวน 2,800 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือคูลเลอร์น้ าสแตนเลส ก๊อก
เดียว สูง 38 เซนติเมตร 
ให้แก ่
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขามเลียน จ านวน 1 ชุด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3)หน้าที ่40 ล าดับที่ 47 
(ไม่มีในบัญชีมาตรฐาน ครุภัณฑ์ เป็นราคาที่ซ้ือขายตาม
ท้องตลาด) และเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
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เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จ านวน 19,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  
คุณลักษณะพื้นฐาน 
แบบข้อแข็งและข้ออ่อน 
 1) เป็นเคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพาย 
 2) เคร่ืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า 
 3) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า 30 ซีซี 
 4) พร้อมใบมีด  
ให้แก ่
- โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลดงเย็น จ านวน  2 เคร่ือง
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3)หน้าที ่35 ล าดับที่ 24 
(ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริม การ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 

      

  
   

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       
  

    
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 32,000 บาท 

  

      

  เพื่อเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
ส านักงาน จ านวน 2 เคร่ือง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน 
ไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า  
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ
ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด 
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มี DVD-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  
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio  
ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 
19 น้ิว จ านวน 1 หน่วย  
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์) และเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
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(ฉบับที่3)หน้าที ่34 ล าดับที่ 20 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

        

 
      

  
    

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (inkjet) จ านวน 23,700 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก (inkjet) 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถ
เป็น Printer, Copier , Scanner และ FAX ภายในเคร่ือง
เดียวกัน 
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อย
กว่า 4,800x1,200 dpi หรือ 1200x4,800 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 34 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อย
กว่า 1,200x2,400 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
ให้แก ่
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเย็น จ านวน 1 เคร่ือง 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3)หน้าที ่36 ล าดับที่ 29 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่งโพน จ านวน 1 เคร่ือง 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3)หน้าที ่38 ล าดับที่ 36 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามขัว - ดอนสวรรค์ จ านวน 1 เคร่ือง 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3)หน้าที ่39 ล าดับที่ 41 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์) และเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
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เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด Network  
แบบที่ 1 

จ านวน 15,800 บาท 

  

      

  คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาท ี(ppm) 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า  
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อย 
กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์) และเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3)หน้าที ่35 ล าดบัที่ 22 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 

      

  

    
เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) 

จ านวน 4,300 บาท 

  

      

  เพื่อเป็นค่าจัดซ้ือ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)  จ านวน 1 เคร่ือง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์) และเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559  
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3)หน้าที ่35 ล าดับที่ 21 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
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โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 40 น้ิว จ านวน 35,400 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ
โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV  
ขนาด 40 น้ิว  
คุณลักษณะพื้นฐาน 
1) ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของ
จอภาพ (Resolution) 1920 x 1080 พิกเซล 
2) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดจอภาพข้ันต่ า 40 น้ิว 
3) แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight 
4) สามารถเชื่อมต่ออิน เตอร์เน็ตได้ (Smart TV) 
4) ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพื่อการเชื่อมต่อ
สัญญาณภาพและเสียง 
5) ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์
ภาพ เพลง และภาพยนตร์ 
6) มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว 
ให้แก ่
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน จ านวน 1 เคร่ือง 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3)หน้าที ่35 ล าดับที่ 25 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขามเลียน จ านวน 1 เคร่ือง 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3)หน้าที ่39 ล าดับที่ 42 
(ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริม การ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 

      

  
   

คา่ทีด่นิและสิ่งกอ่สรา้ง รวม 757,000 บาท 
  

   
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ       

  

    
โครงการก่อสร้างโรงเก็บเคร่ืองท าน้ าเย็น (3 โรง)รร. อนุบาลเทศบาล
ต าบลดงเย็น 

จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นโครงการก่อสร้างโรงเก็บเคร่ืองท าน้ าเย็น (3 โรง)
รร. อนุบาลเทศบาลต าบลดงเย็น 
ดังมีรายละเอียดดังน้ี 
ก่อสร้างโรงเก็บเคร่ืองท าน้ าเย็น ขนาด
กว้าง 0.80 ม. ยาว 1.20 ม. โครงสร้างเหล็ก ผนังตาข่าย  
มุงหลังคา Metal Sheet  หนา 0.30 มม. (สีเขียว)  
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลดงเย็น 
แบบแปลนที่ อ.012/2562 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3)ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาประเพณีและ
วัฒนธรรม หน้าที ่19 ล าดับที่ 4 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
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โครงการกั้นห้อง ผู้อ านวยการ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลดงเย็น จ านวน 35,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินโครงการกั้นห้อง ผู้อ านวยการ รร.อนุบาลเทศบาล
ต าบลดงเย็น 
ดังมีรายละเอียดดังน้ี 
กั้นห้องกระจก หนา 5 มม. สีชา โครงเคร่าอลูมิเนียม สีชา เน้ือ
ที่ 17.55 ตร.ม. พร้อมประตูบานสวิง 1.00 x  2.00 ม. (สี
ชา) จ านวน 1 ชุด 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลดงเย็น 
แบบแปลนที่ อ.011/2562 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3)ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาประเพณีและ
วัฒนธรรม หน้าที ่18 ล าดับที่ 3 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 

      

  
    

โครงการซ่อมแซมหลังคาโรงอาหาร ศพด.บ้านป่งโพน จ านวน 80,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินโครงการซ่อมแซมหลังคาโรงอาหาร ศพด.บ้านป่ง
โพน 
ดังมีรายละเอียดดังน้ี 
ซ่อมแซมหลังคาโรงอาหาร ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 8 ม.โครงสร้าง
หลังคาเหล็ก มุงด้วย Metal Sheet  หนา 0.30 มม. (สีน้ าเงิน) 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลดงเย็น 
แบบแปลนที่ อ.009/2562 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3)ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาประเพณีและ
วัฒนธรรม หน้าที ่21 ล าดับที่ 11 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

      

  
    

โครงการซ่อมแซมห้องน้ า – ห้องส้วม  ศพด.บ้านโคกขามเลียน จ านวน 100,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินโครงการซ่อมแซมห้องน้ า – ห้องส้วม   
ศพด.บ้านโคกขามเลียน 
ดังมีรายละเอียดดังน้ี 
ซ่อมแซมห้องน้ า จ านวน 4 ห้อง 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลดงเย็น 
แบบแปลนที่ อ.005/2562 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3)ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาประเพณีและ
วัฒนธรรม หน้าที ่21 ล าดับที่ 12 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 

      

  
    

โครงการต่อเติมเวทีหน้าเสาธงชาติ รร. อนุบาลเทศบาลต าบลดงเย็น จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินโครงการต่อเติมเวทีหน้าเสาธงชาติ รร. อนุบาล
เทศบาลต าบลดงเย็น  
ดังมีรายละเอียดดังน้ี 
ก่อสร้างเวที ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 6 ม. พร้อมปูด้วยกระเบ้ือง
เซรามิค ขนาด 12" เน้ือที ่24 ตร.ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลดงเย็น 
แบบแปลนที่ อ.10/2562   
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(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3)ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาประเพณีและ
วัฒนธรรม หน้าที ่18 ล าดับที่ 2 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 

    
โครงการติดตั้งมุ้งลวดหน้าต่างพร้อมติดเหล็กดัดหน้าต่าง ศพด.บ้าน
นาจาน 

จ านวน 60,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินโครงการติดตั้งมุ้งลวดหน้าต่างพร้อมติดเหล็กดัด
หน้าต่าง ศพด.บ้านนาจาน 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลดงเย็น 
แบบแปลนที่ อ.006/2562 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3)ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาประเพณีและ
วัฒนธรรม หน้าที ่20 ล าดับที่ 8 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 

      

  

    
โครงการติดตั้งมุ้งลวดหน้าต่างพร้อมติดเหล็กดัดหน้าต่าง ศพด.บ้าน
โพนสวาง 

จ านวน 58,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินโครงการติดตั้งมุ้งลวดหน้าต่างพร้อมติดเหล็กดัด
หน้าต่าง ศพด.บ้านโพนสวาง 
ดังมีรายละเอียดดังน้ี 
ติดตั้งหน้าต่างบานเล่ือน พร้อมช่องแสง 5 บาน,เหล็กดัด
หน้าต่าง 4 ชุด 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลดงเย็น 
แบบแปลนที่ อ.004/2562 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3)ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาประเพณีและ
วัฒนธรรม หน้าที ่20 ล าดับที่ 7 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 

      

  

    
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหน้าต่าง ประตู พร้อมติดตั้งเหล็กดัด 
ศพด. บ้านหนองแคน 

จ านวน 64,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหน้าต่าง ประต ูพร้อม
ติดตั้งเหล็กดัด ศพด. บ้านหนองแคน 
ดังมีรายละเอียดดังน้ี 
ติดตั้งหน้าต่างบานเล่ือน พร้อมช่องแสง 6 บาน,ประตู 2 ชุดพร้อม
ติดตั้งมุ้งลวดหน้าต่าง 6 บาน 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลดงเย็น 
แบบแปลนที่ อ.002/2562 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3)ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาประเพณีและ
วัฒนธรรม หน้าที ่19 ล าดับที่ 5 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
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โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหน้าต่าง พร้อมติดต้ังเหล็กดัด  
ศพด. บ้านดงเย็น 

จ านวน 52,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหน้าต่าง พร้อมติดตั้ง
เหล็กดัด ศพด. บ้านดงเย็น 
ดังมีรายละเอียดดังน้ี 
หน้าต่างบานเล่ือน พร้อมช่องแสง 5 บานพร้อมติดตั้งมุ้งลวด
หน้าต่าง 5 บาน 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลดงเย็น 
แบบแปลนที่ อ.008/2562 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3)ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาประเพณีและ
วัฒนธรรม หน้าที ่21 ล าดับที่ 10 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 

      

  

    
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหน้าต่าง พร้อมติดต้ังเหล็กดัด  
ศพด. บ้านสามขัว - ดอนสวรรค์ 

จ านวน 52,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหน้าต่าง พร้อมติดตั้ง
เหล็กดัด ศพด. บ้านสามขัว – ดอนสวรรค์ 
ดังมีรายละเอียดดังน้ี 
หน้าต่างบานเล่ือน พร้อมช่องแสง 5 บานพร้อมติดตั้งมุ้งลวด
หน้าต่าง 5 บาน 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลดงเย็น 
แบบแปลนที่ อ.007/2562 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3)ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาประเพณีและ
วัฒนธรรม หน้าที ่20 ล าดับที่ 9 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 

      

  
    

โครงการปูกระเบ้ืองเซรามิคหน้าอาคารเรียน ศพด.บ้านโคกตะแบง จ านวน 26,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินโครงการปูกระเบ้ืองเซรามิคหน้าอาคารเรียน  
ศพด.บ้านโคกตะแบง 
ดังมีรายละเอียดดังน้ี 
ปูกระเบ้ืองเซรามิค 48 ตร.ม. และหน้าต่างบานเล่ือน พร้อมช่อง
แสง 2 บาน 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลดงเย็น 
แบบแปลนที่ อ.003/2562 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3)ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาประเพณีและ
วัฒนธรรม หน้าที ่19 ล าดับที่ 6 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 

      

  
   

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง       
  

    
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลดงเย็น 

จ านวน 150,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลดงเย็น 
ดังมีรายละเอียดดังน้ี 
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ซ่อมแซมอาคารคอมพิวเตอร์ ซ่อมแซมหลังคา มุง
ด้วย Metal Sheet  หนา 0.30 มม. สี
เขียว ประตู จ านวน 2 บาน - หน้าต่าง 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลดงเย็น 
แบบแปลนที่ อ.013/2562 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3)ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาประเพณีและ
วัฒนธรรม หน้าที ่18 ล าดับที่ 1 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 

  
งบเงนิอุดหนนุ รวม 3,744,000 บาท 

  
   

เงนิอดุหนนุ รวม 3,744,000 บาท 
  

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

  
    

เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ร.ร. สพฐ จ านวน 8 แห่ง จ านวน 3,744,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหาร
กลางวัน ร.ร. สปฐ จ านวน 8 แห่ง 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม หน้าที ่106 ล าดับที่ 9     
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

      

  
 

งานระดับกอ่นวยัเรยีนและประถมศกึษา รวม 17,209,094 บาท 
  

  
งบบุคลากร รวม 7,966,700 บาท 

  
   

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 7,966,700 บาท 
  

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 6,050,000 บาท 

  

      

  - เงินเดือน พนักงานครูเทศบาล  
จ านวน   3,200,000     บาท   
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 
 
- เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก  
จ านวน   2,850,000     บาท   
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

      

  
   

เงินวิทยฐานะ จ านวน 421,200 บาท 
  

      

  - เงินค่าวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาล 
จ านวน   295,200     บาท   
เพื่อจ่ายเป็นเงิน เงินค่าวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาล 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 
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- เงินค่าวิทยฐานะครูผู้ดูแลเด็ก 
จ านวน   126,000     บาท   
เพื่อจ่ายเป็นเงินเงินค่าวิทยฐานะครูผู้ดูแลเด็ก 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,291,500 บาท 

  

      

  - เงินค่าตอบแทนรายเดือน พนักงานจ้าง 
จ านวน   253,200     บาท   
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน พนักงานจ้าง 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 
 
- เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ผู้ดูแลเด็ก)  
จ านวน   789,600     บาท   
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ผู้ดูแลเด็ก)  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 
 
- เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (บุคลากรสนับสนุนการสอน) 
จ านวน   140,700     บาท   
เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (บุคลากรสนับสนุนการ
สอน) 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 
 
- เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป (ภารโรง) 
จ านวน   108,000     บาท   
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป (ภารโรง) 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 
 

      

  
   

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 204,000 บาท 
  

      

  - เงินเพิ่มต่างๆ พนักงานจ้าง (ผู้ดูแลเด็ก)  
จ านวน   168,000     บาท   
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ผู้ดูแลเด็ก)  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 
 
- เงินเพิ่มต่างๆ พนักงานจ้าง (บุคลากรสนับสนุนการสอน) 
จ านวน   24,000     บาท   
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (บุคลากรสนับสนุนการ
สอน) 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 
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- เงินเพิ่มต่างๆ พนักงานจ้างทั่วไป (ภารโรง) 
จ านวน   12,000     บาท   
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป (ภารโรง) 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 
 

  
งบด าเนนิงาน รวม 9,242,394 บาท 

  
   

คา่ตอบแทน รวม 95,700 บาท 
  

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ านวน 15,900 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

      

  
   

เงินช่วยเหลือบุตร จ านวน 79,800 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล
ผู้บริหารและพนักงานจ้างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับ
ที่ 3 ) พ.ศ. 2549 รวมทั้งหนังสือส่ังการที่เกี่ยวข้อง 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 
 

      

  
   

คา่ใชส้อย รวม 5,920,688 บาท 
  

   
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

  
    

ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จ านวน 129,860 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็น  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม หน้าที ่155 ล าดับที่ 22 
ปรากฎในเเผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนเเละ
ประถมศึกษา 

      

  
    

ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 39,560 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็น  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3)ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาประเพณีและ
วัฒนธรรม หน้าที ่24 ล าดับที่ 2 
ปรากฎในเเผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนเเละ
ประถมศึกษา 
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ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน จ านวน 96,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็น  ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม หน้าที ่155 ล าดับที่ 22 
ปรากฎในเเผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนเเละ
ประถมศึกษา 

      

  
    

ค่าเคร่ืองแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 27,600 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็น  ค่าเคร่ืองแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3)ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาประเพณีและ
วัฒนธรรม หน้าที ่24 ล าดับที่ 2 
ปรากฎในเเผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนเเละ
ประถมศึกษา 

      

  
    

ค่าเคร่ืองอุปกรณ์การเรียน จ านวน 96,250 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็น ค่าเคร่ืองอุปกรณ์การเรียน 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม หน้าที ่155 ล าดับที่ 22 
ปรากฎในเเผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนเเละ
ประถมศึกษา 

      

  
    

ค่าเคร่ืองอุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 18,400 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็น  ค่าเคร่ืองอุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3)ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาประเพณีและ
วัฒนธรรม หน้าที ่24 ล าดับที่ 2 
ปรากฎในเเผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนเเละ
ประถมศึกษา 

      

  
    

ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จ านวน 513,900 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็น  ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม หน้าที ่155 ล าดับที่ 22 
ปรากฎในเเผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนเเละ
ประถมศึกษา 

      

  
    

ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 351,900 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็น  ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม
เปล่ียนแปลง (ฉบับที่3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาประเพณี
และวัฒนธรรม หน้าที่ 24 ล าดับที่ 3 
ปรากฎในเเผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนเเละ
ประถมศกึษา 
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ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กเเห่งชาติ ประจ าปี 2562 จ านวน 100,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็น  (ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กเเห่ง
ชาติ ประจ าปี 2562) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม หน้าที ่154 ล าดับที่ 21 
ปรากฎในเเผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนเเละ
ประถมศึกษา 
 

      

  
    

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 100,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ทัศนศึกษา
และดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
ของนายกเทศมนตรีต าบลดงเย็น  
รองนายกเทศมนตรีต าบลดงเย็น  
ประธานสภาเทศบาลต าบลดงเย็น  
รองประธานสภาเทศบาลต าบลดงเย็น   
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น   
เลขานุการนายกเทศบาลต าบลดงเย็น   
ที่ปรึกษานายกเทศบาลต าบลดงเย็น
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างของเทศบาลต าบลดง
เย็น บุคคลภายนอกหรือบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น หรือองค์กรหรือสถาบันอ่ืนเป็นผู้ด าเนินการ หรือ
เทศบาลต าบลดงเย็นด าเนินการเอง โดยจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน  
ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าอาหาร ตลอดจนค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมหรือสัมมนา  
ปรากฎเเผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนเเละ
ประถมศึกษา 
 

      

  
    

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม หน้าที ่153 ล าดับที่ 18 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 
 

      

  
    

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน จ านวน 100,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม หน้าที ่151 ล าดับที่ 12 
ปรากฎในเเผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนเเละ
ประถมศึกษา  
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ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเเหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเเหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม หน้าที ่151 ล าดับที่ 10 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 
 

      

  

    

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน
การพัฒนาท้องถิ่น 
(SBMLD) 

จ านวน 750,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)  
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม หน้าที ่151 ล าดับที่ 11 
ปรากฎในเเผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนเเละ
ประถมศึกษา 
 

      

  
    

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู/พนักงานครู จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู/พนักงานครู 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาประเพณีและ
วัฒนธรรม หน้าที ่34 ล าดับที่ 2 
ปรากฎในเเผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนเเละ
ประถมศึกษา 

      

  
    

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จ านวน 15,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม หน้าที ่153 ล าดับที่ 17 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 
 

      

  

    
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

จ านวน 100,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการ
สอนการบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาประเพณีและ
วัฒนธรรม หน้าที ่37 ล าดับที่ 10 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 
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ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท. จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านใน
สถานศึกษา อปท 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาประเพณีและ
วัฒนธรรม หน้าที ่37 ล าดับที่ 11 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา   
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

      

  

    
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา สังกัด อปท. 

จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวในสถานศึกษา สังกัด อปท. 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาประเพณีและ
วัฒนธรรม หน้าที ่37 ล าดับที่ 13 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 
 

      

  

    
ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียนระบบ Asymmetric  Digital  
Subscriber  Line:ADSL 

จ านวน 9,600 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็น  (ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line:ADSL  
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม หน้าที ่150 ล าดับที่ 8 
ปรากฎในเเผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนเเละ
ประถมศึกษา 
 

      

  
    

ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน จ านวน 23,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็น  ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม หน้าที ่156 ล าดับที่ 26 
ปรากฎในเเผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนเเละ
ประถมศึกษา 

      

  
    

ค่าพาหนะน าส่งเด็กนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลดงเย็น จ านวน 700,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็น(ค่าพาหนะน าส่งเด็กนักเรียนของโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลดงเย็น) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม หน้าที ่149 ล าดับที่ 5 
 ปรากฎเเผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนเเละ
ประถมศึกษา 
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ค่าหนังสือเรียน จ านวน 163,918 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็น  ค่าหนังสือเรียน 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม หน้าที ่155 ล าดับที่ 22 
ปรากฎในเเผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนเเละ
ประถมศึกษา 

      

  
    

ค่าหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 18,400 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็น  ค่าหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3)ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาประเพณีและ
วัฒนธรรม หน้าที ่24 ล าดับที่ 2 
ปรากฎในเเผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนเเละ
ประถมศึกษา 

      

  
    

โครงการแนะแนวศึกษาต่อ จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็น  โครงการแนะแนวศึกษาต่อ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่1)ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาประเพณีและ
วัฒนธรรม หน้าที ่35 ล าดับที่ 5 
ปรากฎในเเผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนเเละ
ประถมศึกษา 

      

  
    

โครงการประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม หน้าที ่149 ล าดับที่ 4 
ปรากฎเเผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนเเละ
ประถมศึกษา 
 

      

  

    
โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการเเละการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ให้กับเด็ก 

จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการเเละการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็ก 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม หน้าที ่148 ล าดับที่ 2 
ปรากฎในเเผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนเเละ
ประถมศึกษา 
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โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถด้านวิชาการ   
เข้าร่วมแข็งขันโครงการคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น 

จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็น  โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถ
ด้านวิชาการ เข้าร่วมแข็งขันโครงการคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3)ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาประเพณีและ
วัฒนธรรม หน้าที ่24 ล าดับที่ 3 
ปรากฎในเเผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนเเละ
ประถมศึกษา 

      

  

    
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรการด้านความปลอดภัยใน
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลต าบลดงเย็น 

จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรการด้าน
ความปลอดภัยในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลต าบลดงเย็น 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม หน้าที ่152 ล าดับที่ 14 
ปรากฏในเเผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนเเละ
ประถมศึกษา 

      

  

    
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูเเละบุคลากรทางการศึกษาเเละ
ศึกษาดูงาน 

จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูเเละ
บุคลากรทางการศึกษาเเละศึกษาดูงาน 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม หน้าที ่148 ล าดับที่ 1 
ปรากฏในเเผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนเเละ
ประถมศึกษา 
 

      

  
    

โครงการอาหารกลางวัน ร.ร.อนุบาลเทศบาลต าบลดงเย็น จ านวน 1,108,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวัน ร.ร.อนุบาลเทศบาล
ต าบลดงเย็น 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม หน้าที ่152 ล าดับที่ 15 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 
 

      

  

    
โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบลดงเย็น 
จ านวน 8 เเห่ง 

จ านวน 1,014,300 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลต าบลดงเย็น จ านวน 8 เเห่ง 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม หน้าที ่155 ล าดับที่ 23 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 
 
 
 

      

  



79 

 

    
ประเภทค่าซ่อมเเซมครุภัณฑ์โรงเรียนอนุบาลฯ เเละศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมเเซมครุภัณฑ์โรงเรียนอนุบาลฯ เเละศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
ปรากฎเเผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนเเละ
ประถมศึกษา 
 

      

  
    

สถานศึกษาดีเด่นในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จ านวน 100,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสถานศึกษาดีเด่นในการรณรงค์
ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่ 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาประเพณีและ
วัฒนธรรม หน้าที ่24 ล าดับที่ 1 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 
 

      

  
   

คา่วสัด ุ รวม 3,226,006 บาท 
  

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 105,000 บาท 

  

      

  - ค่าวัสดุส านักงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 100,000  บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้
ต่างๆ  เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เทปชนิดใส ลวดเย็บ
กระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญช ีสมุดประวัติข้าราชการ แบบ
พิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ ส่ิงพิมพ์ที่ได้จากการซ้ือหรือจ้าง
พิมพ์ น้ าดื่ม เคร่ืองเย็บกระดาษ กระดาษไข แบบพิมพ์ ฯลฯ   
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

 
- ค่าจัดซ้ือเก้าอ้ีพลาสติก ศพด.บ้านโคกขามเลียน  
จ านวน 5,000  บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอ้ีพลาสติก ศพด.บ้านโคกขาม
เลียน  จ านวน 20 ตัว 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

      

  
   

วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 130,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น แปรง  
ไม้กวาด เข่ง ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ า จานรอง มีด ยาฆ่า
แมลง ผงซักฟอก น้ ายาท าความสะอาด ตะกร้า ถุงพลาสติก ที่
นอน หมอน มุ้ง ปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน ฯลฯ  
ให้แก ่
-  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลดงเย็น 
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลต าบลดงเย็น 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 
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ค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 2,721,006 บาท 

  

      

  - ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลดง
เย็น   จ านวน  530,788  บาท   
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลดงเย็น  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 
- ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียนประถมศึกษา   
จ านวน 1,793,564  บาท  
เพื่อจ่าย เป็นค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียนประถมศึกษาใน
เขตเทศบาลต าบลดงเย็น จ านวน 8 โรงเรียน   
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 
 - ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต
เทศบาลต าบลดงเย็น  จ านวน    396,654 บาท   
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตเทศบาลต าบลดงเย็น  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 

      

  
   

วัสดุก่อสร้าง จ านวน 80,000 บาท 
  

      

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

      

  
   

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 20,000 บาท 
  

      

  เพื่อเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ ออกซิเจน  น้ ายาต่างๆ  เลือด  สาย
ยาง ลูกยาง  หลอดแก้ว  เวชภัณฑ์  
ฟิล์มเอกซเรย์ เคมีภัณฑ์ ( รวมก ามะถัน กรด ด่าง ) 
ลวดเชื่อมเงิน ถุงมือ กระดาษกรอง จุกต่างๆ สัตว์เล้ียงเพื่อการ
ทดลอง วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ส าลีและผ้าพันแผล 
หลอดเอกซเรย์ ชุดเคร่ืองมือผ่าตัด ที่วางกรวยแกว  กระบอก
ตวง เบ้าหลอม หูฟัง (Stethoscope) เปลหามคนไข้ คีมถอน
ฟัน เคร่ืองวัดน้ าฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เคร่ืองน่ึง  เคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร์ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 
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วัสดุการเกษตร จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันเเละก าจัด
ศัตรูพืชเเละสัตว์ อาหารสัตว์ พันธ์ุพืช ปุ๋ย พันธ์ุสัตว์ปีกเเละสัตว์
น้ า น้ าเชื้อพันธ์ุสัตว์ 
วัสดุเพาะช า อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก เป็น
ต้น ฝ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันเเก๊สพิษ สปริง
เกลอร์ จอบหมุน 
จานพรวน ผานไถกระทะ เคร่ืองหยอดหรือหว่านเมล็ดพันธ์ุ  เคร่ือง
ท าความสะอาดเมล็ดพันธุ์ คราดซ่ีพรวนดินระหว่างเเถว  เคร่ือง
ดักเเมลงอวน (ส าเร็จรูป)  กระชัง  ฯลฯ   
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 
 

      

  
   

วัสดุกีฬา จ านวน 20,000 บาท 
  

      

  เพื่อเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุกีฬา เช่น ห่วงยาง ลูกฟุตบอล ลูกปิงปอง  
ไม้ตีปิงปอง ลูกแชร์บอล ไม้แบตมินตัน ลูกแบตมินตัน ไม้เทนนิส  
ลูกเทนนิส เชือกกระโดด ดาบสองมือ ตะกร้อ ตะกร้าหวายแชร์
บอล ตาข่ายกีฬา นกหวีด นาฬิกาจับเวลา นวม ลูกทุ่มน้ าหนัก เสา
ตาข่ายกีฬา ห่วงบาสเก็ตบอลเหล็ก ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 
 

      

  
   

วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์  
แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเน่ือง สาย
เคเบิล แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แผ่น
ดิสเกตต์ ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 
 

      

  
   

วัสดุการศึกษา จ านวน 100,000 บาท 
  

      

  เพื่อเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุการศึกษา เช่น หุ่น แบบจ าลองภูมิประเทศ  
สือการเรียนการสอนท าด้วยพลาสติก เบาะยืดหยุ่น เบาะมวย
ปล้ า เบาะยูโด ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 
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แผนงานสาธารณสขุ 

  
 

งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ รวม 2,171,680 บาท 
  

  
งบบุคลากร รวม 2,148,680 บาท 

  
   

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,148,680 บาท 
  

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,008,680 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 
 

      

  
   

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 80,640 บาท 
  

      

  เพื่อใช้จ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 
 

      

  
   

เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000 บาท 
  

      

  เพื่อใช้จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานเทศบาลต าแหน่ง
อ านวยการระดับต้น  ของกองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม จ านวน 2 คน    
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 
 

      

  
   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 999,360 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 
 

      

  
  

งบลงทนุ รวม 23,000 บาท 
  

   
คา่ครภุณัฑ ์ รวม 23,000 บาท 

  
   

ครุภัณฑ์ส านักงาน       
  

    
โต๊ะท างานพนักงานราชการพร้อมเก้าอ้ี 1 ชุด จ านวน 7,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะท างานพนักงานราชการพร้อมเก้าอ้ี 1 ชุด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3)หน้าที ่33 ล าดับที่ 12 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 
 

      

  
   

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       
  

    
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน 1 เคร่ือง จ านวน 16,000 บาท 

  

      

  เพื่อเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
ส านักงาน จ านวน 1 เคร่ือง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน
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หลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน 
ไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ
ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด 
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มี DVD-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  
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio  
ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 
19 น้ิว จ านวน 1 หน่วย  
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์) และเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3)หน้าที ่33 ล าดับที่ 13 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

        

 
      

  
 

งานบรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสุขอืน่ รวม 2,281,550 บาท 
  

  
งบด าเนนิงาน รวม 2,281,550 บาท 

  
   

คา่ตอบแทน รวม 20,000 บาท 
  

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพื่อใช้จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 
 

      

  
   

เงินช่วยเหลือบุตร จ านวน 10,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล
ผู้บริหารและพนักงานจ้างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับ
ที่ 3 ) พ.ศ. 2549 รวมทั้งหนังสือส่ังการที่เกี่ยวข้อง 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 
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คา่ใชส้อย รวม 1,363,950 บาท 

  
   

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ       
  

    
- ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 120,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่างหน่ึง
ซ่ึงมิได้เป็นการ ประกอบ  ตัดแปลงต่อเติม  ครุภัณฑ์  ที่ดินหรือ
ส่ิงก่อสร้างอย่างใด  และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้
รับจ้าง  เช่น  ค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   
ค่าจ้างเหมาแรงงาน  ค่าจ้างเหมาดูดส่ิงปฏิกูล ค่าจ่างเหมาก าจัด
ขยะ ค่าจ้าง เหมาถ่ายเอกสารเข้าเล่ม  ค่าจ้างเหมาอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็น
ประโยชน์ต่อการบริหารงานของเทศบาล   ฯลฯ   
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 
 

      

  

    
- ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านความสะอาดชุมชน 
ภายในเขต เทศบาล ต าบลดงเย็น 

จ านวน 144,000 บาท 

  

      

  เพื่อเป็นรายจ่ายค่าเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านความสะอาด
ชุมชน ภายในเขต เทศบาล ต าบลดงเย็น จ านวน 2 คน 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 
 

      

  

    
-ค่าจ้างเหมาบริการบุคลภายนอกเป็นผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน/กู้
ชีพกู้ภัย 

จ านวน 615,000 บาท 

  

      

  เพื่อเป็นรายจ่ายค่าจ้างเหมาบริการบุคลภายนอกเป็นผู้ปฏิบัติงาน
การแพทย์ฉุกเฉิน/กู้ชีพกู้ภัย  
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 
 

      

  

    
-ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลรักษาความสะอาดอาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลดงเย็น 

จ านวน 140,000 บาท 

  

      

  เพื่อเป็นรายจ่ายค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลรักษาความสะอาด
อาคารส านักงาน เทศบาล ต าบลดงเย็น    
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 
 

      

  

   
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

  
    

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 40,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ทัศนศึกษา
และดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ของ 
นายกเทศมนตรีต าบลดงเย็น  
รองนายกเทศมนตรีต าบลดงเย็น  
ประธานสภาเทศบาลต าบลดงเย็น  
รองประธานสภาเทศบาลต าบลดงเย็น   
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น   
เลขานุการนายกเทศบาลต าบลดงเย็น   
ที่ปรึกษานายกเทศบาลต าบลดงเย็น
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างของเทศบาล 
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ต าบลดงเย็น บุคคลภายนอกหรือบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทีก่รม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือองค์กรหรือสถาบันอ่ืนเป็น
ผู้ด าเนินการ หรือเทศบาลต าบลดงเย็นด าเนินการเอง โดยจ่ายเป็น
ค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าอาหาร ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมหรือสัมมนา   
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 
 

    
ค่าใช้จ่ายในโครงการธนาคารขยะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการธนาคารขยะเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้าที่ 25 ล าดับที่ 2 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 
 

      

  
    

ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิต หน้าที ่187 ล าดับที่ 5 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 
 

      

  
    

ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิต หน้าที ่186 ล าดับที่ 1  
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 
 

      

  
    

ค่าใช้จ่ายในโครงการโรงเรียนตุ้มโฮมผู้สูงอายุ ต าบลดงเย็น จ านวน 80,000 บาท 

  

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการโรงเรียนตุ้มโฮมผู้สูงอายุ ต าบลดง
เย็น 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้าที่ 25 ล าดับที่ 1 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 
 

      

  

    
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดท าแผนชุมชน ในการ สร้างเสริม
สุขภาพป้องกันโรค 

จ านวน 15,450 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดท าแผนชุมชน ใน
การ สร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้าที ่48 ล าดับ
ที่ 3ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 
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โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เล้ียงสุนัขและแมว จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เล้ียงสุนัขและ
แมว  
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้าที ่49 ล าดับ
ที่ 5 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 
 

      

  
    

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน การแพทย์ฉุกเฉินหรือกู้ชีพกู้ภัย จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน การแพทย์
ฉุกเฉินหรือกู้ชีพกู้ภัย 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิต หน้าที ่186 ล าดับที่ 2 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 

      

  
    

โครงการรณรงค์ จังหวัดสะอาด รักษ์ สิ่งแวดล้อม จ านวน 14,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นโครงการรณรงค์ จังหวัดสะอาด รักษ์ ส่ิงแวดล้อม 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้าที ่50 ล าดับ
ที่ 6 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 
 

      

  
    

โครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางตามหลัก 3 Rs จ านวน 10,500 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นโครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางตาม
หลัก 3 Rs  
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิต หน้าที ่186 ล าดับที่ 3 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 
 

      

  
   

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 40,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ในกรณี
ช ารุดเสียหาย ใช้การไม่ได้หรือใช้การได้แต่ไม่ดีเท่าที่ควร หรือถึง
เวลาต้องเข้าบ ารุงรักษาตามระยะเวลาการใช้งาน จ าเป็นต้องท าการ
ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดีสามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองพิมพ์ดีด เคร่ืองอัด
ส าเนา เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอ้ี  กล้อง
ถ่ายรูป รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และบริเวณรอบอาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลดงเย็น 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 
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คา่วสัด ุ รวม 894,000 บาท 

  
   

วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 
  

      

  - ค่าวัสดุส านักงานต่างๆ   
เพื่อเป็นค่าวัสดุส านักงาน
ต่างๆ เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เทปชนิดใส ลวดเย็บ
กระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญช ีสมุดประวัติข้าราชการ แบบ
พิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ ส่ิงพิมพ์ที่ได้จากการซ้ือหรือจ้าง
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  
ไมโครโพน ผังแสดงวงจรต่างๆ เคร่ืองวัดความต้านทาน
ไฟฟ้า เคร่ืองวัดแรงดันไฟฟ้า ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 
 

      

  
   

วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 280,000 บาท 
  

      

  - ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  จ านวน 30,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น แปรง ไม้
กวาด เข่ง ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ า จานรอง มีด ยาฆ่า
แมลง ผงซักฟอก น้ ายาท าความสะอาด ตะกร้า ถุงพลาสติก ที่
นอน หมอน มุ้ง ปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 
 
-ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือถังขยะแบบรีไซเคิลท าจากยาง
รถยนต ์ขนาด 80 ลิตร จ านวน 500 ใบ จ านวน 250,000 บาท 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 
 

      

  
   

วัสดุก่อสร้าง จ านวน 10,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง เช่น เหล็กชนิดต่าง ๆ ไม้ชนิด
ต่างๆ ทินเนอร์ แปรงทาสี ปูนซีเมนต์  ปูน
ขาว ทราย  อิฐ  กระเบ้ือง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม จอบ เสียม ขวาน 
สว่าน เล่ือย  ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ   
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 
 
 
 
 

      

  



88 

 

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 40,000 บาท 

  

      

  เพื่อเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอร่ี ยางนอก ยาง
ใน สายไมล์ น้ ามันเบรค หัวเทียน แม่แรง  
ไขควง กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ า
รถยนต ์รถจักรยานยนต์ และเคร่ืองยนต์อ่ืน ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 
 

      

  
   

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 310,000 บาท 
  

      

  - ค่าจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส าหรับรถยนต์พยาบาล
(รถยนต์กู้ชีพ)และรถบรรทุก จ านวน   250,000   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 งาน ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก   จ านวน   60,000   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 รถยนต ์รถจักรยานยนต์  ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 
 

      

  
   

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 134,000 บาท 
  

      

  - ค่าจัดซ้ือเวชภัณฑ์และยา ,เคร่ืองมือแพทย์ งานการแพทย์ฉุกเฉิน
ฯ  
จ านวน   30,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเวชภัณฑ์และยา ,เคร่ืองมือแพทย์  
งานการแพทย์ฉุกเฉินฯ 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 
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- ค่าจัดซ้ือยา/สารเคมี (ทรายเคมี) ก าจัดลูกน้ ายุงลาย             
จ านวน   84,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือยา/สารเคมี(ทรายเคมี) ก าจัดลูกน้ ายุงลาย เพื่อ
ควบคุมและป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคไข้เลือดออกในเขต
พื้นท่ีเทศบาลต าบลดงเย็น  
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 
 
- ค่าจัดซ้ือยา/น้ ายาเคมี ส าหรับเคร่ืองพ่นหมอกควัน/ยูแอลวี เพื่อ
ก าจัดยุงลาย  
จ านวน   20,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือยา/น้ ายาเคมี ส าหรับเคร่ืองพ่นหมอกควัน/ยู
แอลวี เพื่อก าจัดยุงลาย ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลดงเย็น  
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 
 

   
วัสดุการเกษตร จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันเเละก าจัด
ศัตรูพืชเเละสัตว์ อาหารสัตว์ พันธ์ุพืช ปุ๋ย พันธ์ุสัตว์ปีก 
เเละสัตว์น้ า น้ าเชื้อพันธ์ุสัตว์ 
วัสดุเพาะช า อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก   
ฝ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันเเก๊สพิษ สปริงเกลอร์ จอบ
หมุนจานพรวน ผานไถกระทะ เคร่ืองหยอดหรือหว่านเมล็ด
พันธ์ุ  เคร่ืองท าความสะอาดเมล็ดพันธุ์ คราดซ่ีพรวนดินระหว่าง
เเถว  เคร่ืองดักเเมลง อวน (ส าเร็จรูป)  กระชัง  ฯลฯ   
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 
 

      

  
   

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 ชุดผู้ปฏิบัติงาน
การแพทย์ฉุกเฉินเบ้ืองต้นหรือ กู้ชีพกู้ภัย และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
หรือรับผิดชอบงาน  
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 
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- 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 กระดาษต่อเน่ือง แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ แผ่นดิสเกตต์ ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 
 

      

  
   

คา่สาธารณปูโภค รวม 3,600 บาท 
  

   
ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 3,600 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ส านักงานและโทรศัพท์เคล่ือนที่ และ
หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการดังกล่าวและ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากการใช้บริการ เช่นค่าเช่าเคร่ืองค่าเช่า
หมายเลขโทรศัพท์ ค่าบ ารุงรักษาสาย ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 
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แผนงานสังคมสงเคราะห ์

  
 

งานสวัสดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห ์ รวม 128,000 บาท 
  

  
งบด าเนนิงาน รวม 90,000 บาท 

  
   

คา่ใชส้อย รวม 90,000 บาท 
  

   
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

  

    
โครงการเเก้ปัญหาความเดือดร้อนเเละปรับปรุงคุณภาพชีวิต
ผู้ด้อยโอกาสเเละผู้มีรายได้น้อย 

จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเเก้ปัญหาความเดือดร้อนเเละ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสเเละผู้มีรายได้น้อย 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมน หน้าที ่179ล าดับที่ 2 
ปรากฎในเเผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมเเละสังคม
สงเคราะห์ 
 

      

  
    

โครงการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลดงเย็น จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลต าบลดงเย็น  
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมน หน้าที ่181ล าดับที่ 9 
ปรากฎในเเผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมเเละสังคม
สงเคราะห์ 
 

      

  
    

โครงการพัฒนาศักยภาพของสตรี จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพของสตรี 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมน หน้าที ่180ล าดับที่ 6  
ปรากฏในเเผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิ์การสังคมเเละสังคม
สงเคราะห์ 
 

      

  
    

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กเเละเยาวชน จ านวน 10,000 บาท 

  

      

   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กเเละเยาวชนปรากฏ
ใน 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมน หน้าที ่179ล าดับที่ 1 
 เเผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิ์การสังคมเเละสังคมสงเคราะห์ 
 

      

  
    

โครงการศูนย์บริการผู้พิการทั่วไปเทศบาลต าบลดงเย็น จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์บริการผู้พิการทั่วไปเทศบาลต าบล
ดงเย็น 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมน หน้าที ่179ล าดับที่ 3 
ปรากฎในเเผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมเเละสังคม
สงเคราะห์ 
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โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายผู้สูงอายุ จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการออกก าลังกายผู้สูงอายุ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมน หน้าที ่181ล าดับ
ที่ 10                   
ปรากฎในเเผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมเเละสังคม
สงเคราะห์ 
 

      

  
    

โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวต าบลดงเย็น จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพื่อสนับสนุนการด าเนินการของศูนย์พัฒนาครอบครัวประจ า
ต าบล   
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมน หน้าที ่181ล าดับที่ 7      
ปรากฎในเเผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมเเละสังคม
สงเคราะห์ 
 

      

  
  

งบลงทนุ รวม 38,000 บาท 
  

   
คา่ครภุณัฑ ์ รวม 38,000 บาท 

  
   

ครุภัณฑ์ส านักงาน       
  

    
ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสารแบบ กระจกบานเล่ื อน จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพื่อเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสารแบบ กระจกบานเล่ื อน 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3)หน้าที ่33 ล าดับที่ 14 
ปรากฎในเเผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมเเละสังคม
สงเคราะห์ 
 

      

  
    

โต๊ะท างานพนักงานราชการพร้อมเก้าอ้ี จ านวน 7,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะท างานพนักงานราชการพร้อมเก้าอ้ี 1 ชุด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3)หน้าที ่33 ล าดับที่ 15 
ปรากฎในเเผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมเเละสังคม
สงเคราะห์ 
 

      

  
   

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       
  

    
เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส าหรับประมาลผล จ านวน 21,000 บาท 

  

      

  เพื่อเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ประมวลผล 1 เคร่ือง 
คุณลักษณะพื้นฐาน  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 core) จ านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ อย่างใดอย่าง
หน่ึง หรือดีกว่า ดังน้ี  
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่
น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 3.0 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อย
กว่า 8 แกน หรือ  
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2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่
น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณี
ที่ ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
 - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่
น้อยกว่า 8 GB  
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
 - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อย
กว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 น้ิว 
 - 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 
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์) เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559  
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3)หน้าที ่34 ล าดับที่ 16 
ปรากฎในเเผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมเเละสังคม
สงเคราะห์ 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

  
 

งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชมุชน รวม 3,690,529 บาท 
  

  
งบบุคลากร รวม 3,330,529 บาท 

  
   

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,330,529 บาท 
  

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,139,700 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล   
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 

      

  
   

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 18,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 

      

  
   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,989,649 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 

      

  
   

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 183,180 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆให้แก่พนักงานจ้าง   
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 

      

  
  

งบด าเนนิงาน รวม 360,000 บาท 
  

   
คา่วสัด ุ รวม 360,000 บาท 

  
   

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 150,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัด
สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปล๊ักไฟฟ้า สวิตซ์
ไฟฟ้า คอนเดนเซอร์ เบรกเกอร์ สายอากาศ โคมไฟฟ้า ล าโพง  
ไมโครโพน ผังแสดงวงจรต่างๆ เคร่ืองวัดความต้านทาน
ไฟฟ้า เคร่ืองวัดแรงดันไฟฟ้า ฯลฯ ส าหรับใช้ในส านักงาน
เทศบาล และใช้ในงานไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 
 

      

  
   

วัสดุก่อสร้าง จ านวน 200,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง เช่น เหล็กชนิดต่าง ๆ ไม้ชนิด
ต่างๆ ทินเนอร์ แปรงทาสี ปูนซีเมนต์  ปูน
ขาว ทราย  อิฐ  กระเบ้ือง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม จอบ เสียม ขวาน 
สว่าน เล่ือย  ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ   
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการโฆษณาและ
เผยแพร่ เช่น  ไม้อัด กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน  สี  ฟิล์ม  ฟิล์ม
สไลด์ ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 
 

      

  
 

งานไฟฟ้าถนน รวม 7,850,000 บาท 
  

  
งบลงทนุ รวม 6,630,000 บาท 

  
   

คา่ทีด่นิและสิ่งกอ่สรา้ง รวม 6,630,000 บาท 
  

   
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ       

  

    
โครงการก่อสร้างคลอง(ท่อ)ระบายน้ า สายศาลาหลักบ้าน - หน้าบ้าน
นางเม็ง    ม.5 

จ านวน 200,000 บาท 

  

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างคลอง(ท่อ)ระบายน้ า  
สายศาลาหลักบ้าน – หน้าบ้านนางเม็ง หมู่ที่ 5 
ดังมีรายละเอียดดังน้ี 
วางท่อระบายน้ า คสล. Ø0.40 x 1.00 ม. ยาว 148 ม. พร้อมบ่อ
พักน้ า จ านวน 7 บ่อ 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลดงเย็น 
แบบแปลนที่ ถ.012/2562 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3)ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม หน้าที ่9 ล าดับที่ 12 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน 
 

      

  
    

โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ า คุ้มดวงเศรษฐี ม.8 จ านวน 160,000 บาท 

  

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างคลองระบายน้ า  
คุ้มดวงเศรษฐี หมู่ที่ 8 
ดังมีรายละเอียดดังน้ี 
วางท่อระบายน้ า คสล. Ø0.40 x 1.00 ม. ยาว 122 ม.  
พร้อมบ่อพักน้ า จ านวน 6 บ่อ 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลดงเย็น 
แบบแปลนที่ ถ.022/2562 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3)ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม หน้าที ่13 ล าดับที่ 22 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน 
 

      

  
    

โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ า คุ้มพิทักษ์ประชา ม. 8 จ านวน 165,000 บาท 

  

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างคลองระบายน้ า คุ้มพิทักษ์
ประชา หมู่ที ่8 
ดังมีรายละเอียดดังน้ี 
วางท่อระบายน้ า คสล. Ø0.40 x 1.00 ม. ยาว 127 ม.  
พร้อมบ่อพักน้ า จ านวน 5 บ่อ 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลดงเย็น 
แบบแปลนที่ ถ.023/2562 
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(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3)ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม หน้าที ่13 ล าดับที่ 23 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน 
 

    
โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ า เรียบถนนลาดยางสาย  
โพนสวาง – ดงเย็น ม.14 

จ านวน 365,000 บาท 

  

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างคลองระบายน้ า เรียบ
ถนนลาดยางสาย โพนสวาง – ดงเย็น หมู่ที ่14 
ดังมีรายละเอียดดังน้ี 
วางท่อระบายน้ า คสล. Ø0.40 x 1.00 ม. ยาว 280 ม.  
พร้อมบ่อพักน้ า จ านวน 7 บ่อ 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลดงเย็น 
แบบแปลนที่ อ.035/2562 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3)ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม หน้าที ่17 ล าดับที่ 35 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน 
 

      

  
    

โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ า เรียบทางหลวงชนบท ม. 4,10 จ านวน 380,000 บาท 

  

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างคลองระบายน้ า เรียบทาง
หลวงชนบท หมู่ที ่4,10 
ดังมีรายละเอียดดังน้ี 
วางท่อระบายน้ า คสล. Ø0.40 x 1.00 ม. ยาว 300 ม.  
พร้อมบ่อพักน้ า จ านวน 8 บ่อ  
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลดงเย็น 
แบบแปลนที่ ถ.008/2562 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3)ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม หน้าที ่8 ล าดับที่ 8 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน 
 

      

  
    

โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ า สายหน้าวัด ม.14 จ านวน 100,000 บาท 

  

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างคลองระบายน้ า สายหน้าวัด
หมู่ที่ 14 
ดังมีรายละเอียดดังน้ี 
วางท่อระบายน้ า คสล. Ø0.40 x 1.00 ม. ยาว 73 ม. พร้อมบ่อพัก
น้ า จ านวน 5 บ่อ 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลดงเย็น 
แบบแปลนที่ อ.034/2562 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3)ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม หน้าที ่17 ล าดับที่ 34 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน 
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โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ า หมู่ 6 (หน้า รร.บ้านโพนสวาง) ม.6 จ านวน 150,000 บาท 

  

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างคลองระบาย
น้ า หมู่ 6 (หน้า รร.บ้านโพนสวาง) หมู่ที่ 6 
ดังมีรายละเอียดดังน้ี 
วางท่อระบายน้ า คสล. Ø0.40 x 1.00 ม. ยาว 120 ม. พร้อมบ่อ
พักน้ า จ านวน 5 บ่อ 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลดงเย็น 
แบบแปลนที่ ถ.014/2562 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3)ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม หน้าที ่10 ล าดับที่ 14 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน 
 

      

  
    

โครงการก่อสร้างฌาปนสถาน(เมรุ) บ้านภูทอง ม.13 จ านวน 1,000,000 บาท 

  

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างฌาปนสถาน(เมรุ) บ้านภู
ทอง หมู่ที ่13 
ดังมีรายละเอียดดังน้ี 
ก่อสร้างเมรุ ชนิดเตาเผา
เดี่ยว ขนาด 3.40 ม. ยาว 7.20 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลดงเย็น 
แบบแปลนที่ อ.001/2562 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3)ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม หน้าที ่16 ล าดับที่ 33 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน 
 

      

  

    
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้างวัดบูรภาวนาราม (หนองมันปลา) ม.
9 

จ านวน 200,000 บาท 

  

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้างวัดบูรภาวนา
ราม (หนองมันปลา) หมู่ที่ 9 
ดังมีรายละเอียดดังน้ี 
ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร  ยาว 100 เมตร หนา 0.15 ม.  
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลดงเย็น 
แบบแปลนที่ ถ.026/2562 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3)ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม หน้าที ่14 ล าดับที่ 26 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน 
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โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5 แยก ม.3 จ านวน 333,000 บาท 

  

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5 แยก หมู่
ที่ 3 
ดังมีรายละเอียดดังน้ี 
ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 6 เมตร  ยาว 107 เมตร หนา 0.15 ม.  
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลดงเย็น 
แบบแปลนที่ ถ.007/2562 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3)ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม หน้าที ่8 ล าดับที่ 7 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน 
 

      

  
    

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยลักษณะผ่อง ม.11 จ านวน 343,000 บาท 

  

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยลักษณะผ่อง
หมู่ที่ 11 
ดังมีรายละเอียดดังน้ี 
ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 เมตร  ยาว 220 เมตร หนา 0.15 ม.  
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม.  
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลดงเย็น 
แบบแปลนที่ ถ.029/2562 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3)ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม หน้าที ่15 ล าดับที่ 29 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน 
 

      

  
    

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหน้าบ้านนายจอน  ม. 2 จ านวน 110,000 บาท 

  

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนน คสล. คสล. ซอยหน้า
บ้านนายจอน หมู่ที ่2 
ดังมีรายละเอียดดังน้ี 
ก่อสร้าง
ถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลดงเย็น 
แบบแปลนที่ ถ.004/2562 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/
เปล่ียนแปลง (ฉบับที่3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม หน้าที่ 7 ล าดับที่ 4 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน 
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โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาจาน(หลังบ้านนายเหลียว) - 
ศพด.บ้านหนองแคน ม.8 

จ านวน 150,000 บาท 

  

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาจาน 
(หลังบ้านนายเหลียว) - ศพด.บ้านหนองแคน หมู่ที ่8 
ดังมีรายละเอียดดังน้ี 
ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร  ยาว 70 เมตร หนา 0.15 ม.  
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลดงเย็น 
แบบแปลนที่ ถ.024/2562 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3)ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม หน้าที ่13 ล าดับที่ 24 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน 
 

      

  
    

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเข้าเมรุ ม.5 จ านวน 200,000 บาท 

  

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเข้าเมรุ หมู่
ที่ 5 
ดังมีรายละเอียดดังน้ี 
ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร  ยาว 100 เมตร หนา 0.15 ม.  
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลดงเย็น 
แบบแปลนที่ ถ.013/2562 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3)ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม หน้าที ่10 ล าดับที่ 13 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน 
 

      

  

    
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายมานะ – วัดป่าทรงธรรม  
ม.4 

จ านวน 100,000 บาท 

  

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนน คสล.  
สายบ้านนายมานะ – วัดป่าทรงธรรม หมู่ที ่4 
ดังมีรายละเอียดดังน้ี 
ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร  ยาว 50 เมตร หนา 0.15 ม.  
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลดงเย็น 
แบบแปลนที่ ถ.009/2562 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3)ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม หน้าที ่8 ล าดับที่ 9 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน 
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โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนาจาน(นานายอาจ,นายลา) –  
ห้วยทราย ม.8 

จ านวน 300,000 บาท 

  

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนาจาน 
(นานายอาจ,นายลา) – ห้วยทราย หมู่ที่ 8 
ดังมีรายละเอียดดังน้ี 
ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 4 เมตร  ยาว 900 เมตร  
ลูกรังหนาเฉล่ีย 0.15 ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลดงเย็น 
แบบแปลนที่ ถ.021/2562 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3)ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม หน้าที ่12 ล าดับที่ 121 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน 
 

      

  
    

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านสามขัว (นายมี - นางลบ) ม.4 จ านวน 110,000 บาท 

  

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการลูกรังสายบ้านสามขัว  
(นายมี – นางลบ หมู่ที่ 4 
ดังมีรายละเอียดดังน้ี 
ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 4 เมตร  ยาว 320 เมตร ลูกรังหนา
เฉล่ีย 0.15 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลดงเย็น 
แบบแปลนที่ ถ.010/2562 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3)ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม หน้าที ่9 ล าดับที่ 10 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน 
 

      

  
    

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายเหล่าหัวบ้าน ม.7 จ านวน 284,000 บาท 

  

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายเหล่าหัวบ้าน 
หมู่ที่ 7 
ดังมีรายละเอียดดังน้ี 
ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 4 เมตร  ยาว 850 เมตร  
ลูกรังหนาเฉล่ีย 0.15 ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลดงเย็น 
แบบแปลนที่ ถ.017/2562 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3)ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม หน้าที ่11 ล าดับที่ 17 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน 
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โครงการก่อสร้างถนนลูกรังหน้าวัดป่าทรงธรรม ม.4 จ านวน 100,000 บาท 

  

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนลูกรังหน้าวัดป่าทรง
ธรรม หมู่ที่ 4 
ดังมีรายละเอียดดังน้ี 
ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 4 เมตร  ยาว 300 เมตร ลูกรังหนา
เฉล่ีย 0.15 ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลดงเย็น 
แบบแปลนที่ ถ.011/2562 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3)ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม หน้าที ่9 ล าดับที่ 11 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน 
 

      

  
    

โครงการก่อสร้างลาน คสล. รอบเมรุบ้านดงเย็น ม. 1 จ านวน 150,000 บาท 

  

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างลาน คสล. รอบเมรุบ้านดง
เย็น หมู่ที่ 1 
ดังมีรายละเอียดดังน้ี 
ก่อสร้างลาน คสล. เน้ือที่ 500 ตร.ม. หนา 0.07 เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลดงเย็น 
แบบแปลนที่ ถ.003/2562 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3)ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม หน้าที ่6 ล าดับที่ 3 
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 
 

      

  
    

โครงการก่อสร้างลาน คสล. รอบเมรุบ้านนาทอง ม.12 จ านวน 150,000 บาท 

  

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างลาน คสล. รอบเมรุบ้านนา
ทอง หมู่ที ่12 
ดังมีรายละเอียดดังน้ี 
ก่อสร้างลาน คสล. เน้ือที่ 500 ตร.ม. หนา 0.07 ม. รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลดงเย็น 
แบบแปลนที่ อ.031/2562 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3)ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม หน้าที ่16 ล าดับที่ 31 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน 
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โครงการซ่อมแซมคลองระบายน้ าเสียบ้านดงเย็น ม.1 จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการซ่อมแซมคลองระบายน้ าเสีย 

บ้านดงเย็น หมู่ที่ 1 
ดังมีรายละเอียดดังน้ี 
ซ่อมแซมท่อระบายน้ าพร้อมท าความสะอาดท่อระบาย
น้ า ยาว 100 ม.  ร้ือดินในบ่อพัก 5 บ่อ 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลดงเย็น 
แบบแปลนที่ ถ.0001/2562 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3)ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม หน้าที ่6 ล าดับที่ 1 
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน 

      

  
    

โครงการซ่อมแซมถนน คสล. คุ้มตะวันลับฟ้า - คุ้มตะวันสีทอง ม.12 จ านวน 240,000 บาท 

  

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการซ่อมแซมถนน คสล. คุ้มตะวันลับ
ฟ้า – คุ้มตะวันสีทอง หมู่ที่ 12 
ดังมีรายละเอียดดังน้ี 
ซ่อมแซมถนน คสล. กว้าง 6 เมตร  ยาว 170 เมตร หนา 0.05 ม.  
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลดงเย็น 
แบบแปลนที่ อ.033/2562 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3)ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม หน้าที ่16 ล าดับที่ 32 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน 
 

      

  

    
โครงการซ่อมแซมถนน คสล. บ้านค าบง(ทางไปวัดป่าสิงห์คีรีวรรณ)  
ม.9 

จ านวน 234,000 บาท 

  

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการซ่อมแซมถนน คสล. บ้านค าบง(ทาง
ไปวัดป่าสิงห์คีรีวรรณ) หมู่ที่ 9 
ดังมีรายละเอียดดังน้ี 
ซ่อมแซมถนน คสล. กว้าง 5 เมตร  ยาว 200 เมตร หนา 0.05 ม.
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม.  
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลดงเย็น 
แบบแปลนที่ ถ.025/2562 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3)ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม หน้าที ่14 ล าดับที่ 25 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน 
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โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ภายในหมู่บ้านดอนสวรรค์ ม.10 จ านวน 380,000 บาท 

  

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการซ่อมแซมถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน
ดอนสวรรค์ หมู่ที่ 10 
ดังมีรายละเอียดดังน้ี 
ซ่อมแซม
ถนน คสล.  กว้าง 4 เมตร  ยาว 400 เมตร หนา 0.05 ม. ไหล่ทาง
ลูกรังข้างละ 0.50 ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลดงเย็น 
แบบแปลนที่ อ.028/2562 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3)ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม หน้าที ่15 ล าดับที่ 28 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน 

 

      

  

    
โครงการซ่อมแซมถนน คสล. สายบ้านโคกขามเลียน – รร.บ้านโคก
ขามเลียน ม.7 

จ านวน 114,000 บาท 

  

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการซ่อมแซมถนน คสล.  
สายบ้านโคกขามเลียน – รร.บ้านโคกขามเลียน หมู่ที่ 7 
ดังมีรายละเอียดดังน้ี 
ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้าง 6 เมตร   
ยาวรวม 80 เมตร หนา 0.05 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลดงเย็น 
แบบแปลนที่ ถ.020/2562 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3)ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม หน้าที ่12 ล าดับที่ 20 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน 
 

      

  

    
โครงการซ่อมแซมถนน คสล. สายหน้าวัดศรีสะอาด – สามแยก  
รร.บ้านดงเย็น ม. 1 

จ านวน 190,000 บาท 

  

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการซ่อมแซมถนน คสล. สายหน้าวัดศรี
สะอาด – สามแยก รร.บ้านดงเย็น หมู่ที่ 1 
ดังมีรายละเอียดดังน้ี 
ซ่อมแซมถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร 
 หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลดงเย็น 
แบบแปลนที่ ถ.002/2562 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3)ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม หน้าที ่6 ล าดับที่ 2 
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน 
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โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายข้างวัดไชยวาส ห้วยทราย  ม. 2 จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายข้างวัดไช
ยวาส ห้วยทราย หมู่ที่ 2 
ดังมีรายละเอียดดังน้ี 
ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้าง 5 เมตร  ยาว 900 เมตร  
เกรดผิวจราจร ลงลูกรังเป็นช่วงๆหนา 0.15 เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลดงเย็น 
แบบแปลนที่ ถ.006/2562 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3)ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม หน้าที ่7 ล าดับที่ 6 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน 
 

      

  

    
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโนนสวรรค์ - ห้วยทรายใน ม.
11 

จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโนน
สวรรค์ – ห้วยทรายใน หมู่ที ่11 
ดังมีรายละเอียดดังน้ี 
ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้าง 5 เมตร  ยาว 350 เมตร  
เกรดผิวจราจร ลงลูกรังเป็นช่วงๆหนา 0.15 ม.  
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลดงเย็น 
แบบแปลนที่ อ.030/2562 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3)ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม หน้าที ่15 ล าดับที่ 30 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน 
 

      

  
    

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโพนสวาง - ชลประทาน ม.6 จ านวน 85,000 บาท 

  

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย 
บ้านโพนสวาง – ชลประทาน หมู่ที ่6 
ดังมีรายละเอียดดังน้ี 
ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้าง 5 เมตร  ยาว 2,500 เมตร  
เกรดผิวจราจร ลงลูกรังเป็นช่วงๆหนา 0.15 ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลดงเย็น 
แบบแปลนที่ ถ.015/2562 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3)ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม หน้าที ่10 ล าดับที่ 15 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน 
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โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองหัวลิง ม. 2 จ านวน 72,000 บาท 

  

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองหัวลิง  
หมู่ที่ 2 
ดังมีรายละเอียดดังน้ี 
ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้าง 5 เมตร  ยาว 2,000 เมตร  
เกรดผิวจราจร ลงลูกรังเป็นช่วงๆหนา 0.15 ม.  
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลดงเย็น 
แบบแปลนที่ ถ.005/2562 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3)ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม หน้าที ่7 ล าดับที่ 5 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน 
 

      

  
    

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหลังวัดโนนสะอาด - ค าพนา ม.7 จ านวน 60,000 บาท 

  

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหลังวัด 
โนนสะอาด - ค าพนา หมู่ที่ 7 
ดังมีรายละเอียดดังน้ี 
ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้าง 5 เมตร  ยาว 1,600 เมตร  
เกรดผิวจราจร ลงลูกรังเป็นช่วงๆหนา 0.15 ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลดงเย็น 
แบบแปลนที่ ถ.018/2562 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3)ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม หน้าที ่11 ล าดับที่ 18 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน 
 

      

  
    

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหลังวัดป่าสิงห์คีรีวรรณ ม.9 จ านวน 40,000 บาท 

  

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย 
หลังวัดป่าสิงห์คีรีวรรณ หมู่ที่ 9 
ดังมีรายละเอียดดังน้ี 
ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้าง 5 เมตร  ยาว 500 เมตร  
เกรดผิวจราจร ลงลูกรังเป็นช่วงๆหนา 0.15 ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลดงเย็น 
แบบแปลนที่ อ.027/2562 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3)ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม หน้าที ่14 ล าดับที่ 27 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน 
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โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายฮองแมว ม. 7 จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายฮองแมว  
หมู่ที่ 7 
ดังมีรายละเอียดดังน้ี 
ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้าง 5 เมตร  ยาว 400 เมตร  
เกรดผิวจราจร ลงลูกรังเป็นช่วงๆหนา 0.15 ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลดงเย็น 
แบบแปลนที่ ถ.019/2562 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3)ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม หน้าที ่12 ล าดับที่ 19 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน 
 

      

  
    

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังหนองถางปะ ม.6 จ านวน 45,000 บาท 

  

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังหนองถางปะ  
หมู่ที่ 6 
ดังมีรายละเอียดดังน้ี 
ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้าง 5 เมตร  ยาว 400 เมตร  
ลงลูกรังผิวจราจร หนาเฉล่ีย 0.15 ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลดงเย็น 
แบบแปลนที่ ถ.016/2562 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3)ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม หน้าที ่11 ล าดับที่ 16 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน 
 

      

  
  

งบเงนิอุดหนนุ รวม 1,220,000 บาท 
  

   
เงนิอดุหนนุ รวม 1,220,000 บาท 

  
   

เงินอุดหนุนส่วนราชการ       
  

    
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร โครงการ ขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ า สายบ้านดงเย็น – หนองอ้อ 

จ านวน 170,000 บาท 

  

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
จังหวัดมุกดาหาร  ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า สายบ้านดงเย็น –  
หนองอ้อ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3)ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม หน้าที ่26 ล าดับที่ 1 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน 
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อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ า ข้างวัดโสภารามฝั่งตะวันออก 

จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
จังหวัดมุกดาหาร ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ข้างวัดโสภารามฝั่ง
ตะวันออก 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3)ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม หน้าที ่28 ล าดับที่ 7 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน 
 

      

  

    
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ า ซอยลักษณะผ่อง 

จ านวน 90,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
จังหวัดมุกดาหาร ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ซอยลักษณะผ่อง 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3)ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม หน้าที ่28 ล าดับที่ 9 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน 
 

      

  

    
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ า สายนาทอง – ค าข้ีแก้ว 

จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
จังหวัดมุกดาหาร ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า สายนาทอง – ค าข้ีแก้ว 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3)ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม หน้าที ่29 ล าดับที่ 11 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน 
 
 

      

  

    
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ า สายนาทอง – เหล่าคาม 

จ านวน 150,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
จังหวัดมุกดาหาร ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า สายนาทอง – เหล่าคาม 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3)ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม หน้าที ่29 ล าดับที่ 10 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน 
 

      

  

    
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ า สายบ้านนางกองค า – บ้านนางป่ิน 

จ านวน 120,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
จังหวัดมุกดาหาร ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า สายบ้านนางกองค า–บ้าน
นางป่ิน 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3)ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม หน้าที ่27 ล าดับที่ 6 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน 
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อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ า สายบ้านนายส าราญ – ห้วยช้างชน 

จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
จังหวัดมุกดาหาร ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า สายบ้านนายส าราญ–ห้วย
ช้างชน 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3)ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม หน้าที ่27 ล าดับที่ 5 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน 
 

      

  

    

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ า สายบ้านโพนสวาง ม.14 – (หน้าบ้านวีรยุทธ์ เมือง
โคตร) 

จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
จังหวัดมุกดาหาร ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า สายบ้านโพนสวาง ม.14 –
 (หน้าบ้านวีรยุทธ์ เมืองโคตร) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3)ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม หน้าที ่30 ล าดับที่ 13 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน 
 

      

  

    
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ า สายโพนสวาง – นาทาม(ศูนย์เผ่าย้อ) 

จ านวน 120,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
จังหวัดมุกดาหาร ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า สายโพนสวาง – นาทาม
(ศูนย์เผ่าย้อ) (แผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/
เปล่ียนแปลง(ฉบับที่3)ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม หน้าที่ 29 ล าดับที่ 12 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน 
 

      

  

    
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ า สายฮองนาบ้าน – คุ้มหนองแสง 

จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
จังหวัดมุกดาหาร  ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า สายฮองนาบ้าน –  
คุ้มหนองแสง 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3)ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม หน้าที ่27 ล าดับที่ 4 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน 
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อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ า หน้า ศพด.บ้านสามขัว –ดอนสวรรค์ 

จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
จังหวัดมุกดาหาร ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หน้า ศพด.บ้านสามขัว –
ดอนสวรรค์ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3)ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม หน้าที ่28 ล าดับที่ 8 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน 
 

      

  

    
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ าซอยข้างวัดไชยวาส(ทิศตะวันออก) - ห้วยทราย 

จ านวน 225,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
จังหวัดมุกดาหาร  ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าซอยข้างวัดไชยวาส 
(ทิศตะวันออก) – ห้วยทราย 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3)ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม หน้าที ่26 ล าดับที่ 2 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน 
 

      

  

    
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ าสายบ้านป่งโพน – ภูธาตุ 

จ านวน 165,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
จังหวัดมุกดาหาร ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าสายบ้านป่งโพน – ภูธาตุ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3)ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม หน้าที ่26 ล าดับที่ 3 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน 
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แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

  
 

งานกฬีาและนนัทนาการ รวม 230,000 บาท 
  

  
งบด าเนนิงาน รวม 230,000 บาท 

  
   

คา่ใชส้อย รวม 230,000 บาท 
  

   
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

  

    
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการเเข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจ าปี 
2562 

จ านวน 150,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเเข่งขันกีฬาต้านภัย 
ยาเสพติด ประจ าปี 2562   
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชนและ
สังคม หน้าที ่176 ล าดับที่ 5  
ปรากฎในเเผนงานการศาสนาวัฒนธรรมเเละนันทนาการ งานกีฬา
เเละนันทนาการ 
 

      

  

    
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการเเข่งขันกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ประจ าปี 2562 

จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเเข่งขันกีฬาสัมพันธ์ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจ าปี 2562  
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม หน้าที ่167 ล าดับที่ 4 
ปรากฎในเเผนงานการศาสนาวัฒนธรรมเเละนันทนาการงานกีฬา
เเละนันทนาการ 
 

      

  

    
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการเเข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลดงเย็น 

จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการเเข่งขันกีฬาสีภายใน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลดงเย็น 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม หน้าที ่167 ล าดับที่ 5   
ปรากฎในเเผนงานการศาสนาวัฒนธรรมเเละนันทนาการงานกีฬา
เเละนันทนาการ 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  

 
งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัอตุสาหกรรมและการโยธา รวม 844,900 บาท 

  
  

งบบุคลากร รวม 477,600 บาท 
  

   
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 477,600 บาท 

  
   

เงินเดือนพนักงาน จ านวน 435,600 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

      

  
   

เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกอง   
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

      

  
  

งบด าเนนิงาน รวม 347,000 บาท 
  

   
คา่ตอบแทน รวม 50,000 บาท 

  
   

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 20,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่ได้รับค าส่ังให้ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ   
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

      

  
   

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 30,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล
ผู้บริหารและพนักงานจ้างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง  
(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2549 รวมทั้งหนังสือส่ังการที่เกี่ยวข้อง   
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

      

  
   

คา่ใชส้อย รวม 240,000 บาท 
  

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ       

  
    

ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 200,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่างหน่ึง
ซ่ึงมิได้เป็นการ ประกอบ  ตัดแปลงต่อเติม  ครุภัณฑ์  ที่ดินหรือ
ส่ิงก่อสร้างอย่างใด  และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้
รับจ้าง  เช่น  ค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ค่าจ้าง
เหมาแรงงาน  ค่าจ้างเหมาดูดส่ิงปฏิกูล  ค่าจ้าง เหมาถ่ายเอกสาร
เข้าเล่ม  ค่าจ้างเหมาอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของ
เทศบาล   ฯลฯ    
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 40,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ทัศนศึกษา
และดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ของ 
นายกเทศมนตรีต าบลดงเย็น  
รองนายกเทศมนตรีต าบลดงเย็น  
ประธานสภาเทศบาลต าบลดงเย็น  
รองประธานสภาเทศบาลต าบลดงเย็น   
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น   
เลขานุการนายกเทศบาลต าบลดงเย็น   
ที่ปรึกษานายกเทศบาลต าบลดงเย็น
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างของเทศบาลต าบลดง
เย็น บุคคลภายนอกหรือบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น หรือองค์กรหรือสถาบันอ่ืนเป็นผู้ด าเนินการ หรือ
เทศบาลต าบลดงเย็นด าเนินการเอง โดยจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน  
ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าอาหาร ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมหรือสัมมนา   
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

      

  
   

คา่วสัด ุ รวม 57,000 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 สมุดบัญช ีสมุดประวัติข้าราชการ แบบ
พิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ ส่ิงพิมพ์ที่ได้จากการซ้ือหรือจ้าง
พิมพ์ น้ าดื่ม เคร่ืองเย็บกระดาษ กระดาษไข แบบพิมพ์ ฯลฯ   
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

      

  
   

วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 7,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น แปรง ไม้
กวาด เข่ง ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ า จานรอง มีด ยาฆ่า
แมลง ผงซักฟอก น้ ายาท าความสะอาด ตะกร้า ถุงพลาสติก ที่
นอน หมอน มุ้ง ปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

      

  
   

วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่น
กรองแสง กระดาษต่อเน่ือง แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ แผ่นดิสเกตต์ ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
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งบลงทนุ รวม 20,300 บาท 

  
   

คา่ครภุณัฑ ์ รวม 20,300 บาท 
  

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

  
    

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน จ านวน 16,000 บาท 

  

      

  เพื่อเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
ส านักงาน จ านวน 1 เคร่ือง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน 
ไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ
ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด 
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-
T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 
19 น้ิว จ านวน 1 หน่วย  
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3)หน้าที ่34 ล าดับที่ 17 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหาร 
ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

      

  

    
เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) 

จ านวน 4,300 บาท 

  

      

  เพื่อเป็นค่าจัดซ้ือ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)  จ านวน 1 เคร่ือง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  
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(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
(ฉบับที่3)หน้าที ่34 ล าดับที่ 18 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
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แผนงานการเกษตร 

  
 

งานสง่เสรมิการเกษตร รวม 200,000 บาท 
  

  
งบด าเนนิงาน รวม 200,000 บาท 

  
   

คา่ใชส้อย รวม 160,000 บาท 
  

   
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

  
    

โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์จัดท าโรงเพาะช าไม้ดอกเเละผลไม้ จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดซ้ืออุปกรณ์จัดท าโรงเพาะช าไม้
ดอก เเละผลไม้  
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมน หน้าที ่172ล าดับที่ 5 
ปรากฎในเเผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร 
 

      

  
    

โครงการฝึกอบรมการท าปุ๋ยชีวภาพ จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมการท าปุ๋ยชีวภาพ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมน หน้าที ่172ล าดับที่ 6  
ปรากฎในเเผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร 
 

      

  
    

โครงการฝึกอบรมการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ  
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมน หน้าที ่173ล าดับที่ 7 
ปรากฎในเเผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร 
 

      

  
    

โครงการส่งเสริมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลต าบลดงเย็น จ านวน 60,000 บาท 

  

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลต าบลดงเย็น 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมน หน้าที ่171ล าดับที่ 1 
ปรากฎในเเผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร 
 

      

  

    

โครงการอบรมอาชีพ เกษตรกรในพื้นที่ สถานีสูบน้ าบ้านโคกขาม
เลียน 
เเละบ้านโพนสวาง 

จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมอาชีพ เกษตรกรในพื้นที่ สถานีสูบ
น้ าบ้านโคกขามเลียน เเละบ้ านโพนสวาง 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมน หน้าที ่171ล าดับที่ 3  
ปรากฎในเเผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร 
 

      

  
   

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ  
ในกรณีช ารุดเสียหาย ใช้การไม่ได้หรือใช้การได้แต่ไม่ดี
เท่าที่ควร หรือถึงเวลาต้องเข้าบ ารุงรักษาตามระยะเวลาการใช้
งาน จ าเป็นต้องท าการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดีสามารถใช้งาน
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ได้ตามปกติ เช่น เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองพิมพ์ดีด เคร่ืองอัด
ส าเนา เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอ้ี  กล้อง
ถ่ายรูป รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และบริเวณรอบอาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลดงเย็น 
ปรากฎในเเผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร 
 

   
คา่วสัด ุ รวม 40,000 บาท 

  
   

วัสดุการเกษตร จ านวน 40,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันเเละก าจัด
ศัตรูพืชเเละสัตว์ อาหารสัตว์ พันธ์ุพืช ปุ๋ย พันธ์ุสัตว์ปีกเเละ 
สัตว์น้ า น้ าเชื้อพันธ์ุสัตว์ วัสดุเพาะช า อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์
พืช เช่น ใบมีด เชือก  ฝ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันเเก๊ส
พิษ สปริงเกลอร์ จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ เคร่ืองหยอด
หรือหว่านเมล็ดพันธุ์  เคร่ืองท าความสะอาดเมล็ดพันธ์ุ  เคร่ือง
ดักเเมลงอวน (ส าเร็จรูป)  กระชัง  ฯลฯ   
ปรากฎในเเผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร 
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แผนงานการพาณชิย ์

  
 

งานกจิการประปา รวม 1,340,000 บาท 
  

  
งบด าเนนิงาน รวม 1,340,000 บาท 

  
   

คา่วสัด ุ รวม 540,000 บาท 
  

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

  

      

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

      

  
   

วัสดุก่อสร้าง จ านวน 240,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง เช่น เหล็กชนิดต่าง ๆ ไม้ชนิด
ต่างๆ ทินเนอร์ แปรงทาสี ปูนซีเมนต์  ปูน
ขาว ทราย  อิฐ  กระเบ้ือง 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 ามัน
เบนซิน น้ ามันจาระบี น้ ามันเคร่ือง น้ ามันเบรค น้ ากล่ัน น้ ามัน
สุญญากาศ น้ ามันไฮโดรลิค ส าหรับ รถยนต์ รถจักรยานยนต์  ฯลฯ 
ปรากฎในเเผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา 
 

      

  
   

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 220,000 บาท 
  

      

  - ค่าจัดซ้ือสารส้ม    
จ านวน  130,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือสารส้ม  
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา    
 
- ค่าจัดซ้ือคลอรีน   
จ านวน  60,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือคลอรีน  
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา 
 
- ค่าจัดซ้ือทรายกรอง  
จ านวน  30,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือทรายกรอง  
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา 
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วัสดุการเกษตร จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันเเละก าจัด
ศัตรูพืชเเละสัตว์ อาหารสัตว์ พันธ์ุพืช ปุ๋ย พันธ์ุสัตว์ปีกเเละสัตว์
น้ า น้ าเชื้อพันธ์ุสัตว์ วัสดุเพาะช า อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์
พืช เช่น ใบมีด เชือก  ฝ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันเเก๊ส
พิษ สปริงเกลอร์ จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ เคร่ืองหยอด
หรือหว่านเมล็ดพันธุ์  เคร่ืองท าความสะอาดเมล็ดพันธ์ุ คราดซ่ี
พรวนดินระหว่างเเถว  เคร่ืองดักเเมลง
อวน (ส าเร็จรูป)  กระชัง  ฯลฯ   
ปรากฎในเเผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา  
 

      

  
   

คา่สาธารณปูโภค รวม 800,000 บาท 
  

   
ค่าไฟฟ้า จ านวน 800,000 บาท 

  

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ่ายค่าไฟฟ้าในงานประปา 
ปรากฎในเเผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา 
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แผนงานงบกลาง 
  

 
งบกลาง รวม 14,902,521 บาท 

  
  

งบกลาง รวม 14,902,521 บาท 
  

   
งบกลาง รวม 14,902,521 บาท 

  
   

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 583,398 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเบ้ียประกันสังคมของพนักงานจ้าง  
ในอัตราร้อยละ 5  ของค่าจ้าง  
ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งบกลาง 
 

      

  
   

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 8,944,800 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ   
ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งบกลาง 
 

      

  
   

เบ้ียยังชีพคนพิการ จ านวน 2,688,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเบ้ียยังชีพคนพิการ  
ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งบกลาง 
 

      

  
   

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 90,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์   
ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งบกลาง 
 

      

  
   

ส ารองจ่าย จ านวน 1,470,616 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายในกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า  และมีความ
จ าเป็นหรือ  บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนใน
พื้นท่ี เช่น การเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ    
ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งบกลาง 

      

  
   

รายจ่ายตามข้อผูกพัน       
  

    
ค่าบ ารุงสันนิบาติแห่งประเทศไทย จ านวน 58,707 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  
ในอัตราร้อยละหน่ึงต่อหก รวมเงิน รายรับจริงทุกประเภทของ
งบประมาณปีที่ล่วงมาแล้วไม่รวมเงินกู้  
เงินอุดหนุนทั่วไป อุดหนุนเฉพาะกิจ และจ่ายขายเงินสะสม  
ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งบกลาง 
 

      

  
    

เงินทุนการศึกษาครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 45,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินทุนการศึกษาครู ศพด. 3 คน  
ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งบกลาง       

  
    

เงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพ จ านวน 210,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นท่ี เพื่อสนับสนุน การด าเนินการ และบริหารระบบประกัน
สุขภาพโดยได้รับเงินอุดหนุนจากส านักงาน หลักประกันสุขภาพ 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งบกลาง 
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เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จ านวน 812,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น ให้กับพนักงานเทศบาล ในอัตราร้อยละ 2 ของเงินรายได้
ไม่รวมเงินอุดหนุน   
ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งบกลาง 

      

   


