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   ส่วนท่ี 1 

ค ำแถลงประกอบงบประมำณรำยจ่ำย 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ของ 

เทศบำลต ำบลดงเย็น 

อ ำเภอเมืองมุกดำหำร  จังหวัดมุกดำหำร 
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ค ำแถลงงบประมำณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  

             ท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลดงเย็น 
     

           บัดน้ีถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลดงเย็น จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ต่อสภาเทศบาลต าบลดงเย็นอีกคร้ังหนึ่ง ฉะน้ัน ในโอกาสน้ี คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลดงเย็นจึงขอชี้แจงให้ท่าน
ประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปน้ี 
 1. สถานะการคลัง 
  1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

   ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังน้ี 

   1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 20,125,311.97 บาท 
   1.1.2 เงินสะสม จ านวน 8,643,523.85 บาท 
   1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 6,537,284.60 บาท 
   1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหน้ีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 0 โครงการ 

รวม 0.00 บาท 
   1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 

บาท 
  1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 
 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2563 
  (1) รายรับจริง จ านวน 68,001,465.19 บาท ประกอบด้วย 
   หมวดภาษีอากร จ านวน 2,747.60 บาท 

   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 
และใบอนุญาต 

จ านวน 143,992.80 บาท 

   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 186,788.36 บาท 

   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค
และการพาณิชย์ 

จ านวน 946,539.00 บาท 

   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 315,398.00 บาท 

   หมวดรายได้จากทุน จ านวน 0.00 บาท 

   หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 27,996,084.19 บาท 

   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 38,409,915.24 บาท 

  (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 2,696,137.00 บาท 
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  (3) รายจ่ายจริง จ านวน 62,460,144.31 บาท ประกอบด้วย 
   งบกลาง จ านวน 15,447,050.00 บาท 
   งบบุคลากร จ านวน 25,596,439.15 บาท 
   งบด าเนินงาน จ านวน 13,968,885.16 บาท 
   งบลงทุน จ านวน 4,950,500.00 บาท 
   งบรายจ่ายอื่น จ านวน 0.00 บาท 
   งบเงินอุดหนุน จ านวน 2,497,270.00 บาท 
  (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 2,687,137.00 บาท 
  (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน 5,916,000.00 บาท 
  (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 
  (7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 
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  ค ำแถลงงบประมำณ     

  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     

เทศบาลต าบลดงเย็น 
อ.เมืองมุกดาหาร  จ.มุกดาหาร 

        

  รำยรับจริง 
ปี  2562 

ประมำณกำร 
ปี 2563 

ประมำณกำร 
ปี 2564 

รำยได้จัดเก็บเอง       

  หมวดภาษีอากร 188,528.08 252,000.00 195,000.00 

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

369,875.40 478,000.00 126,500.00 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 265,357.36 360,000.00 300,000.00 

  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและ
การพาณิชย์ 

1,027,148.00 1,000,000.00 1,200,000.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 510,206.00 520,000.00 600,000.00 

  หมวดรายได้จากทุน 6,000.00 10,000.00 5,000.00 

รวมรำยได้จัดเก็บเอง 2,367,114.84 2,620,000.00 2,426,500.00 

รำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 36,282,659.75 40,880,000.00 37,903,500.00 

รวมรำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

36,282,659.75 40,880,000.00 37,903,500.00 

รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 40,553,088.36 45,000,000.00 45,000,000.00 

รวมรำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

40,553,088.36 45,000,000.00 45,000,000.00 

รวม 79,202,862.95 88,500,000.00 85,330,000.00 
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ค ำแถลงงบประมำณ 

ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 

รำยจ่ำย รำยจ่ำยจริง 
ปี 2562 

ประมำณกำร 
ปี 2563 

ประมำณกำร 
ปี 2564 

จ่ำยจำกงบประมำณ       

  งบกลาง 16,895,212.00 17,689,523.00 17,966,316.00 

  งบบุคลากร 30,174,307.00 35,972,234.00 35,923,860.00 

  งบด าเนินงาน 17,866,902.77 21,633,543.00 20,385,044.00 

  งบลงทุน 6,420,080.00 9,684,700.00 7,582,780.00 

  งบเงินอุดหนุน 4,978,779.90 3,520,000.00 3,472,000.00 

รวมจ่ำยจำกงบประมำณ 76,335,281.67 88,500,000.00 85,330,000.00 

รวม 76,335,281.67 88,500,000.00 85,330,000.00 
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ส่วนท่ี 2 

เทศบัญญัติ 

เรื่อง 

งบประมำณรำยจ่ำย 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ของ 
เทศบำลต ำบลดงเย็น 

อ ำเภอเมืองมุกดำหำร  จังหวัดมุกดำหำร 
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บันทึกหลักกำรและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของ เทศบาลต าบลดงเย็น 

อ.เมืองมุกดาหาร  จ.มุกดาหาร 

        

ด้ำน ยอดรวม 

ด้ำนบริหำรทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 18,651,340 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,901,180 

ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 28,092,394 

  แผนงานสาธารณสุข 4,771,670 

  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 14,000 

  แผนงานเคหะและชุมชน 8,416,800 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 110,000 

ด้ำนกำรเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,440,900 

  แผนงานการเกษตร 55,000 

  แผนงานการพาณิชย์ 1,910,400 

ด้ำนกำรด ำเนนิงำนอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง 17,966,316 

งบประมำณรำยจ่ำยท้ังส้ิน 85,330,000 
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รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย 

เทศบาลต าบลดงเย็น 
          อ.เมืองมุกดาหาร  จ.มุกดาหาร 

                    แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
    งำน 

งำนบริหำรทั่วไป 
งำนวำงแผนสถิติ

และวิชำกำร 
งำนบริหำรงำนคลัง รวม 

  
งบ 

  

    

        

งบบุคลำกร 8,307,480 2,278,800 3,860,560 14,446,840 

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

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 5,459,160 2,278,800 3,860,560 11,598,520 

งบด ำเนินงำน 2,626,000 472,000 1,067,000 4,165,000 
      ค่าตอบแทน 206,000 87,000 190,000 483,000 
      ค่าใช้สอย 1,270,000 315,000 692,000 2,277,000 

    ค่าวัสดุ 510,000 60,000 185,000 755,000 

    ค่าสาธารณูปโภค 640,000 10,000 0 650,000 

งบลงทุน 3,500 10,000 26,000 39,500 

    ค่าครุภัณฑ์ 3,500 10,000 26,000 39,500 

                              รวม 10,936,980 2,760,800 4,953,560 18,651,340 
   

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 
            งำน งำนบริหำรทั่วไป

เกี่ยวกับกำรรักษำ
ควำมสงบภำยใน 

งำนป้องกันภัยฝ่ำยพล
เรือนและระงับอัคคีภัย 

รวม งบ 
  

     

      

 งบบุคลำกร 1,755,180 0 1,755,180 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,755,180 0 1,755,180 

งบด ำเนินงำน 422,000 600,000 1,022,000 

    ค่าตอบแทน 0 500,000 500,000 

    ค่าใช้สอย 270,000 80,000 350,000 

    ค่าวัสดุ 152,000 20,000 172,000 
 งบลงทุน 0 1,124,000 1,124,000 
     ค่าครุภัณฑ์ 0 1,124,000 1,124,000 

                              รวม 2,177,180 1,724,000 3,901,180 
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แผนงำนกำรศึกษำ 
            งำน งำนบริหำรทั่วไป

เกี่ยวกับกำรศึกษำ 
งำนระดับก่อนวัยเรียน

และประถมศึกษำ 
รวม งบ 

  

     

      

 งบบุคลำกร 4,700,000 9,313,200 14,013,200 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,700,000 9,313,200 14,013,200 

งบด ำเนินงำน 1,209,000 8,325,594 9,534,594 

    ค่าตอบแทน 20,000 41,400 61,400 

    ค่าใช้สอย 646,000 5,779,145 6,425,145 

    ค่าวัสดุ 135,000 2,505,049 2,640,049 
     ค่าสาธารณูปโภค 408,000 0 408,000 
 งบลงทุน 1,072,600 0 1,072,600 
     ค่าครุภัณฑ์ 922,600 0 922,600 

    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 150,000 0 150,000 

งบเงินอุดหนุน 3,472,000 0 3,472,000 

    เงินอุดหนุน 3,472,000 0 3,472,000 

                              รวม 10,453,600 17,638,794 28,092,394 
 

แผนงำนสำธำรณสุข 
      งำน งำนบริหำรทั่วไป

เกี่ยวกับสำธำรณสุข 
งำนบริกำรสำธำรณสุข
และงำนสำธำรณสุขอื่น 

รวม งบ 
  

    

      

 งบบุคลำกร 2,023,920 0 2,023,920 
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,023,920 0 2,023,920 
 งบด ำเนินงำน 0 2,721,450 2,721,450 

    ค่าตอบแทน 0 20,000 20,000 

    ค่าใช้สอย 0 2,018,250 2,018,250 

    ค่าวัสดุ 0 683,200 683,200 

งบลงทุน 26,300 0 26,300 

    ค่าครุภัณฑ์ 26,300 0 26,300 
                               รวม 2,050,220 2,721,450 4,771,670 
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แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 
            งำน งำนบริหำรทั่วไป

เกี่ยวกับสังคม
สงเครำะห์ 

รวม งบ 
  

       

      

   งบลงทุน 14,000 14,000 
       ค่าครุภัณฑ์ 14,000 14,000 

                              รวม 14,000 14,000 

          
 
แผนงำนเคหะและชุมชน 

     งำน งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน 
งำนไฟฟ้ำถนน รวม งบ 

  

    

      

งบบุคลำกร 2,881,800 0 2,881,800 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,881,800 0 2,881,800 

งบด ำเนินงำน 340,000 0 340,000 

    ค่าวัสดุ 340,000 0 340,000 

งบลงทุน 0 5,195,000 5,195,000 

    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 5,195,000 5,195,000 

                              รวม 3,221,800 5,195,000 8,416,800 

        

  

 
 
 

   
 

แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 
            งำน งำนกีฬำและ

นันทนำกำร 
งำนศำสนำวัฒนธรรม

ท้องถิ่น 
รวม งบ 

  

     

      

 งบด ำเนินงำน 80,000 30,000 110,000 

    ค่าใช้สอย 80,000 30,000 110,000 

                              รวม 80,000 30,000 110,000 
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แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
            งำน งำนบริหำรทั่วไป

เกี่ยวกับอุตสำหกรรม
และกำรโยธำ 

รวม งบ 
  

       

      

   งบบุคลำกร 802,920 802,920 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 802,920 802,920 

งบด ำเนินงำน 557,000 557,000 

    ค่าตอบแทน 60,000 60,000 

    ค่าใช้สอย 390,000 390,000 

    ค่าวัสดุ 57,000 57,000 
       ค่าสาธารณูปโภค 50,000 50,000 
   งบลงทุน 80,980 80,980 

    ค่าครุภัณฑ์ 80,980 80,980 

                              รวม 1,440,900 1,440,900 
 
 
 
 
 
  

แผนงำนกำรเกษตร 
            งำน 

งำนส่งเสริมกำรเกษตร รวม งบ 
  

       

      

งบด ำเนินงำน 55,000 55,000 

    ค่าใช้สอย 45,000 45,000 

    ค่าวัสดุ 10,000 10,000 

                              รวม 55,000 55,000 
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แผนงำนกำรพำณิชย์ 
            งำน 

งำนกิจกำรประปำ รวม งบ 
  

       

      

   งบด ำเนินงำน 1,880,000 1,880,000 

    ค่าวัสดุ 380,000 380,000 

    ค่าสาธารณูปโภค 1,500,000 1,500,000 

งบลงทุน 30,400 30,400 

    ค่าครุภัณฑ์ 30,400 30,400 

                              รวม 1,910,400 1,910,400 
    

 
 
แผนงำนงบกลำง 
    งำน 

งบกลำง รวม 
   

งบ 
  

    

         

งบกลำง 17,966,316 17,966,316 

    งบกลาง 17,966,316 17,966,316 

                              รวม 17,966,316 17,966,316 
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เทศบัญญัติ 
งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

เทศบำลต ำบลดงเย็น 
อ.เมืองมุกดำหำร  จ.มุกดำหำร 

                       โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  อาศัยอ านาจตามความใน
พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาเทศบาล  พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของ
สภาเทศบาลต าบลดงเย็น และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร 

 
ข้อ 1. เทศบัญญัติ น้ีเรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
ข้อ 2. เทศบัญญัติ น้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 

 
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 85,330,000 
บาท 

 

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 85,330,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้
ดังน้ี 

        แผนงำน ยอดรวม 
ด้ำนบริหำรทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 18,651,340 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,901,180 

ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 28,092,394 

  แผนงานสาธารณสุข 4,771,670 

  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 14,000 

  แผนงานเคหะและชุมชน 8,416,800 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 110,000 

ด้ำนกำรเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,440,900 

  แผนงานการเกษตร 55,000 

  แผนงานการพาณิชย์ 1,910,400 

ด้ำนกำรด ำเนนิงำนอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง 17,966,316 

งบประมำณรำยจ่ำยท้ังส้ิน 85,330,000 
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ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังน้ี  

งบ ยอดรวม 
รวมรำยจ่ำย 0 

        

 
ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีต าบลดงเย็นปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้เป็นไป
ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลต าบล 

 ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีต าบลดงเย็นมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัติน้ี 
    

  ประกาศ ณ วันที่  23  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2563 
   

 
   

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

   
    (นายอุทิน  จันทะโสม  ) 

   
ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลดงเย็น 

เห็นชอบ 
 

    

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

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

เทศบำลต ำบลดงเย็น 

อ ำเภอเมืองมุกดำหำร จังหวัดมุกดำหำร 

  รำยรับจริง ประมำณกำร 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ยอดต่ำง 

(%) ปี 2564 

หมวดภำษีอำกร               

     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 67,308.77 80,783.99 85,271.66 120,000.00 -25.00 % 90,000.00 

     ภาษีบ ารุงท้องที่ 114,646.90 109,581.76 92,919.62 120,000.00 -22.50 % 93,000.00 

     ภาษีป้าย 6,968.00 11,852.00 10,336.80 12,000.00 0.00 % 12,000.00 

รวมหมวดภำษีอำกร 188,923.67 202,217.75 188,528.08 252,000.00     195,000.00 

หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต               

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 1,920.60 2,502.60 2,444.40 5,000.00 -50.00 % 2,500.00 

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 266.00 173.00 5,000.00 -80.00 % 1,000.00 

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 0.00 11,520.00 15,300.00 240,000.00 -83.33 % 40,000.00 

     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง
สถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 

200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎร 2,400.00 2,370.00 3,010.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00 

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ 1,710.00 1,950.00 900.00 3,000.00 -66.67 % 1,000.00 

     ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 0.00 600.00 370.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 

     ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 1,375.00 2,375.00 3,250.00 10,000.00 -90.00 % 1,000.00 

     ค่าปรับการผิดสัญญา 57,953.00 27,860.00 303,908.00 150,000.00 -80.00 % 30,000.00 
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     ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือ
มูลฝอย 

10,000.00 7,000.00 10,500.00 0.00 0.00 % 0.00 

     ค่าใบอนุญาตรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูล
ฝอย 

0.00 0.00 0.00 16,000.00 -25.00 % 12,000.00 

     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

21,800.00 23,000.00 26,350.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00 

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือ
สถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพ้ืนที่ใด ซึ่งมีพ้ืนที่
เกิน 200 ตารางเมตร 

0.00 0.00 1,000.00 3,000.00 -66.67 % 1,000.00 

     ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ 

0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 

     ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 60.00 80.00 5,000.00 -80.00 % 1,000.00 

     ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใช้เคร่ือง
ขยายเสียง 555.00 1,595.00 1,990.00 3,000.00 -33.33 % 2,000.00 

     ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ 0.00 0.00 600.00 4,000.00 -75.00 % 1,000.00 

รวมหมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต 97,913.60 81,598.60 369,875.40 478,000.00     126,500.00 

หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน               

     ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ 43,675.00 55,000.00 53,800.00 60,000.00 -16.67 % 50,000.00 

     ดอกเบี้ย 192,043.49 191,177.60 211,557.36 300,000.00 -16.67 % 250,000.00 

รวมหมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน 235,718.49 246,177.60 265,357.36 360,000.00     300,000.00 

หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์               

     รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 586,406.00 807,717.00 1,027,148.00 1,000,000.00 20.00 % 1,200,000.00 

รวมหมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำร
พำณิชย์ 

586,406.00 807,717.00 1,027,148.00 1,000,000.00     1,200,000.00 
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หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด        

     เงินที่มีผู้อุทิศให้ 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 

     ค่าขายแบบแปลน 219,200.00 18,000.00 119,000.00 120,000.00 66.67 % 200,000.00 

     ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 

     รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 303,090.00 376,100.00 391,206.00 400,000.00 0.00 % 400,000.00 

รวมหมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด 522,790.00 394,130.00 510,206.00 520,000.00     600,000.00 

 
              

หมวดรำยได้จำกทุน        

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 0.00 6,000.00 10,000.00 -50.00 % 5,000.00 

รวมหมวดรำยได้จำกทุน 0.00 0.00 6,000.00 10,000.00     5,000.00 

หมวดภำษีจัดสรร               

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ 285,575.76 604,979.22 577,739.76 700,000.00 0.00 % 700,000.00 

     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 20,994,582.75 21,507,158.06 21,855,843.90 25,000,000.00 -8.80 % 22,800,000.00 

     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 4,379,779.14 4,618,905.04 4,269,284.63 4,900,000.00 -8.16 % 4,500,000.00 

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 129,385.50 113,823.27 119,731.63 120,000.00 -25.00 % 90,000.00 

     ภาษีสุรา 2,196,041.80 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 

     ภาษีสรรพสามิต 5,292,221.75 8,481,411.71 9,184,266.49 9,800,000.00 -3.06 % 9,500,000.00 

     ค่าภาคหลวงแร่ 76,640.96 64,300.79 73,444.76 80,000.00 0.00 % 80,000.00 

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 68,404.35 66,142.49 81,005.58 100,000.00 -10.00 % 90,000.00 

     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน 

99,425.00 139,162.00 121,343.00 180,000.00 -20.28 % 143,500.00 

รวมหมวดภำษีจัดสรร 33,522,057.01 35,595,882.58 36,282,659.75 40,880,000.00     37,903,500.00 
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หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป        

     เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 

38,407,287.82 39,365,913.87 40,553,088.36 45,000,000.00 0.00 % 45,000,000.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 38,407,287.82 39,365,913.87 40,553,088.36 45,000,000.00     45,000,000.00 

รวมทุกหมวด 73,561,096.59 76,693,637.40 79,202,862.95 88,500,000.00     85,330,000.00 
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รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยรับงบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
เทศบาลต าบลดงเย็น 

อ.เมืองมุกดาหาร  จ.มุกดาหาร 
        

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  85,330,000   บาท  แยกเป็น 
  

รำยได้จัดเก็บเอง 

 
หมวดภำษีอำกร รวม 195,000 บำท 

  
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จ านวน 90,000 บาท 

    
ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา  เน่ืองจากคาดว่าจะได้รับภาษี
โรงเรือนและท่ีดินลดลง 
 

  

  
ภาษีบ ารุงท้องที่ จ านวน 93,000 บาท 

    
ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา  เน่ืองจากคาดว่าจะได้รับค่าภาษี
บ ารุงท้องที่ลดลง 
 

  

  
ภาษีป้าย จ านวน 12,000 บาท 

    
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา  เน่ืองจากคาดว่าจัดเก็บภาษีป้าย
เท่าเดิม 
 

  

 
หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต รวม 126,500 บำท 

  
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จ านวน 2,500 บาท 

    
ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา  เน่ืองจากคาดว่าจะได้รับ
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุราน้อยลง 
 

  

  
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 1,000 บาท 

    
ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา  เน่ืองจากคาดว่าจะได้รับ
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคารลดลง 
 

  

  
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จ านวน 40,000 บาท 

    
ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา  เน่ืองจากคาดว่าจะได้รับ
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยลดลง 
 

  

  
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎร จ านวน 3,000 บาท 

    
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา  เน่ืองจากคาดว่าจะได้รับ
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎรเท่าเดิม 
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ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ จ านวน 1,000 บาท 

    
ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา  เน่ืองจากคาดว่าจะได้รับ
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ลดลง 
 

  

  
ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ จ านวน 1,000 บาท 

    
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา  เน่ืองจากคาดว่าจะได้รับ
ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆเท่าเดิม 
 

  

  
ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก จ านวน 1,000 บาท 

    
ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา  เน่ืองจากคาดว่าจะได้รับค่าปรับ
ผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบกลดลง 
 

  

  
ค่าปรับการผิดสัญญา จ านวน 30,000 บาท 

    
ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา  เน่ืองจากคาดว่าจะได้รับค่าปรับ
การผิดสัญญาลดลง 
 

  

  
ค่าใบอนุญาตรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จ านวน 12,000 บาท 

    
ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา  เน่ืองจากคาดว่าจะได้รับค่า
ใบอนุญาตรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยลดลง 
 

  

  
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 

จ านวน 30,000 บาท 

    

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา  เน่ืองจากคาดว่าจะได้รับค่า
ใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เท่าเดิม 
 

  

  
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
ในครัว หรือพ้ืนที่ใด ซึ่งมีพ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร 

จ านวน 1,000 บาท 

    

ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา  เน่ืองจากคาดว่าจะได้รับค่า
ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารใน
ครัว  หรือพ้ืนที่ใด  ซึ่งมีพ้ืนที่เกิน  200  ตารางเมตรลดลง 
 

  

  
ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 1,000 บาท 

    

ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา  เน่ืองจากคาดว่าจะได้รับค่า
ใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคารลดลง 
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ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง จ านวน 2,000 บาท 

    
ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา  เน่ืองจากคาดว่าจะได้รับค่า
ใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียงลดลง 
 

  

  
ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ จ านวน 1,000 บาท 

    
ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา  เน่ืองจากคาดว่าจะได้รับค่า
ใบอนุญาตอ่ืนๆลดลง 
 

  

 
หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน รวม 300,000 บำท 

  
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ จ านวน 50,000 บาท 

    
ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา  เน่ืองจากคาดว่าจะได้รับค่าเช่า
หรือบริการสถานที่ลดลง 
 

  

  
ดอกเบี้ย จ านวน 250,000 บาท 

    
ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา  เน่ืองจากคาดว่าจะได้รับดอกเบี้ย
เงินฝากธนาคารลดลง 
 

  

 
หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์ รวม 1,200,000 บำท 

  
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 1,200,000 บาท 

    
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเน่ืองจากคาดว่าจะได้รับรายได้จาก
สาธารณูปโภคและการพาณิชย์เพิ่มขึ้น 
 

  

 
หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด รวม 600,000 บำท 

  
ค่าขายแบบแปลน จ านวน 200,000 บาท 

    
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  เน่ืองจากคาดว่าจะได้รับค่าขาย
แบบแปลนเพ่ิมข้ึน 
 

  

  
รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ จ านวน 400,000 บาท 

    
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา  เน่ืองจากคาดว่าจะได้รับรายได้
เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆเท่าเดิม 
 

  

 
หมวดรำยได้จำกทุน รวม 5,000 บำท 

  
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จ านวน 5,000 บาท 

    
ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา  เน่ืองจากคาดว่าจะได้รับค่าขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินลดลง 
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รำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 
หมวดภำษีจัดสรร รวม 37,903,500 บำท 

  
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ จ านวน 700,000 บาท 

    
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา  โดยประมาณการจากรายรับจริง
ของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ 
 

  

  
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 22,800,000 บาท 

    
ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา  โดยประมาณการจากรายรับจริง
ของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ 
 

  

  
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายได้ฯ จ านวน 4,500,000 บาท 

    
ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา  โดยประมาณการจากรายรับจริง
ของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ 
 

  

  
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน 90,000 บาท 

    
ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา  โดยประมาณการจากรายรับจริง
ของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ 
 

  

  
ภาษีสรรพสามิต จ านวน 9,500,000 บาท 

    
ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา  โดยประมาณการจากรายรับจริง
ของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ 
 

  

  
ค่าภาคหลวงแร่ จ านวน 80,000 บาท 

    
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา  โดยประมาณการจากรายรับจริง
ของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ 
 

  

  
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน 90,000 บาท 

    
ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา  โดยประมาณการจากรายรับจริง
ของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ 
 

  

  
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน 

จ านวน 143,500 บาท 

    

ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา  โดยประมาณการจากรายรับจริง
ของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ 
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รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 45,000,000 บำท 

  
เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกท า 

จ านวน 45,000,000 บาท 

    
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา  โดยประมาณการจากรายรับจริง
ของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ 
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รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เทศบาลต าบลดงเย็น 

อ าเภอ เมืองมุกดาหาร   จังหวัดมุกดาหาร 

    
              ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทั้งส้ิน 85,330,000 บำท จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง  หมวดภำษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
แยกเป็น  

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

 
งำนบริหำรทั่วไป รวม 10,936,980 บำท 

  
งบบุคลำกร รวม 8,307,480 บำท 

   
เงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง) รวม 2,848,320 บำท 

   
เงินเดือนนายก/รองนายก จ านวน 725,760 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทน 
และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี  
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
 

      

   
เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 180,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งของนายกเทศมนตรี และ 
รองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน  
เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี  
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล   
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี  
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
 

      

   
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 180,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่ นายกเทศมนตรีและรอง
นายกเทศมนตรีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน  
เงินค่าตอบแทนและ ประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล  
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  จ านวน 207,360 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่เลขานุการนายกเทศมนตรี 
และท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืน  
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  
 

      

   
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,555,200 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ให้แก่ 
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทนและประโยชน์
ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี  
รองนายกเทศมนตรีประธานสภาเทศบาล  
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
 

      

   
เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) รวม 5,459,160 บำท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,661,400 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี 
ของข้าราชการ เช่น  เงินเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ  
เงินปรับอัตราเงินเดือนและเลื่อนระดับต าแหน่ง เงินในการปรับอัตรา
เงินเดือนใหม่ เป็นต้น และเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับ
เงินเดือนขั้นสูง หรือใกล้ถึงข้ันสูงของอันดับหรือต าแหน่ง  
ตามระเบียบกระทรวงก าหนด 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
 

      

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 84,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ์ 
ได้รับ ได้แก่ เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว เงินตอบแทน 
พิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ 
เงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพ่ิมค่าวิชาชีพ เงินเพ่ิมส าหรับ 
ต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานเทศบาล ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
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เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 144,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ 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 2,309,760 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างและเงินปรับปรุง 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป 
ตามระเบียบกระทรวงก าหนด 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
 

      

   
เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 240,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ (ค่าครองชีพชั่วคราว)  ให้แก่ 
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป 
ตามระเบียบกระทรวงก าหนด 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
 

      

   
เงินอ่ืนๆ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นเงินช่วยพิเศษในกรณีพนักงานเทศบาลถึงแก่ความตาย 
ในระหว่างรับราชการ ตามระเบียบกระทรวงก าหนด 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
 

      

  
งบด ำเนินงำน รวม 2,626,000 บำท 

   
ค่ำตอบแทน รวม 206,000 บำท 

   
ค่าเบี้ยประชุม จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการสามัญ 
คณะกรรมการวิสามัญ ประจ าสภาเทศบาลต าบลดงเย็น   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง โดยมีค าสั่งให้ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการของเทศบาลต าบลดงเย็น 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
 

      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 36,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการของเทศบาลต าบลดงเย็น   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป 
 

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 120,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล 
ผู้บริหารและพนักงานจ้างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร 
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที ่3 )  
พ.ศ. 2549 รวมทั้งหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  

      

   
ค่ำใช้สอย รวม 1,270,000 บำท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 340,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่างหน่ึง 
ซึ่งมิได้เป็นการ ประกอบ  ตัดแปลงต่อเติม  ครุภัณฑ์  ที่ดิน 
หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด  และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง   
เช่น  ค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   
ค่าจ้างเหมาแรงงาน  ค่าจ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูล  ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร
เข้าเล่ม  ค่าจ้างเหมาอ่ืน ๆ  
ซึ่งเปน็ประโยชน์ต่อการบริหารงานของเทศบาล   ฯลฯ   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
 

      

   
รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 90,000 บาท 

      

  - ค่ารับรอง 
จ านวน 20,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล  
คณะบุคคล ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองดื่ม ค่าของขวัญ  
ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวเน่ืองในการรับรอง  
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รวมถึงค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล คณะบุคคลที่มานิเทศงาน  
ตรวจงาน เยี่ยมชมหรือ ทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องซึ่งร่วม
ต้อนรับบุคคล คณะบุคคล 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
 
- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล 
จ านวน 30,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองดื่ม  ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่น 
ซึ่งจ าเป็นต้องจ่ายที่เก่ียวกับการเลี้ยงรับรองและบริการอ่ืนๆที่จ าเป็นต้อง
จ่ายที่เก่ียวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมต่างๆรวมถึงผู้เข้าร่วมประชุม
และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการประชุม  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
 
- ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี 
จ านวน 40,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีและพิธีการต่าง ๆ เช่น  
ค่าดอกไม้ พวงมาลัย กระเช้าดอกไม้ พวงหรีด พวงมาลา พลุดอกไม้
ไฟ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นในการจัดงานรัฐพิธี งานพิธีเก่ียวกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ งานพิธีทางศาสนา  
งานเฉลิมฉลองเน่ืองในวันส าคัญของทางราชการ และวันส าคัญของ
จังหวัด เช่น งานกาชาด งานปีใหม่ เป็นต้น การจัดนิทรรศการ  
การประกวด การแข่งขันและพิธีเปิดงานต่าง ๆ ตลอดจนการบูรณาการ 
การจัดงานพิธีร่วมกับส่วน 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป   

        

 
      

   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการเลือกตั้ง จ านวน 700,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าเอกสาร สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ ที่ใช้ในการเลือกตั้ง ค่าจัดพิมพ์รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
ค่าบัตรเลือกตั้ง ค่าเอกสาร และแบบฟอร์มต่างๆ ฯลฯ ที่ใช้ในการ
เลือกตั้ง ส าหรับการเลือกตั้งทั่วไป หรือเลือกตั้งซ่อมเทศบาลต าบลดงเย็น  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ 
ตามหลักธรรมาภิบาล หน้าที่ 191 ล าดับที่ 1  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
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ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ 
ตามหลักธรรมาภิบาล หน้าที่ 191 ล าดับที่ 3  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  
  

      

    
ค่าเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา  
ทัศนศึกษาและดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ของ 
นายกเทศมนตรีต าบลดงเย็น รองนายกเทศมนตรีต าบลดงเย็น  
ประธานสภาเทศบาลต าบลดงเย็น  
รองประธานสภาเทศบาลต าบลดงเย็น   
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น เลขานุการนายกเทศบาลต าบลดงเย็น   
ที่ปรึกษานายกเทศบาลต าบลดงเย็น ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงาน
จ้างของเทศบาลต าบลดงเย็น บุคคลภายนอกหรือบุคคลอื่นที่เก่ียวข้อง  
ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือองค์กรหรือสถาบันอ่ืนเป็น
ผู้ด าเนินการ หรือเทศบาลต าบลดงเย็นด าเนินการเอง โดยจ่ายเป็น
ค่าลงทะเบียน ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับการอบรมหรือสัมมนา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล หน้าที่ 192 ล าดับที่ 5  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป   
 

      

    
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 80,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ของส านักปลัด  
ในกรณีช ารุดเสียหาย ใช้การไม่ได้หรือใช้การได้แต่ไม่ดีเท่าที่ควร  
หรือถึงเวลาต้องเข้าบ ารุงรักษาตามระยะเวลาการใช้งาน จ าเป็นต้องท า
การซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดีสามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองพิมพ์ดีด เคร่ืองอัดส าเนา  
เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอ้ี   
กล้องถ่ายรูป รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และบริเวณรอบอาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลดงเย็น (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล หน้าที่ 192 ล าดับที่ 4   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
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ค่ำวัสดุ รวม 510,000 บำท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 120,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเคร่ืองใช้
ต่างๆ  เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เทปชนิดใส ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุด
บัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้
จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ น้ าดื่ม  
เคร่ืองเย็บกระดาษ กระดาษไข แบบพิมพ์ฯลฯ  จ านวน  75,000  บาท   
 
-ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีพลาสติก  จ านวน  200  ตวั  จ านวน  45,000  บาท   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
 

      

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น แปรง  
ไม้กวาด เข่ง ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ า จานรอง มีด  
ยาฆ่าแมลง ผงซักฟอก น้ ายาท าความสะอาด ตะกร้า  
ถุงพลาสติก ที่นอน หมอน มุ้ง ปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
 

      

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น เหล็กชนิดต่าง ๆ  
ไม้ชนิดต่างๆ ทินเนอร์ แปรงทาสี ปูนซีเมนต์  ปูน
ขาว ทราย  อิฐ  กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม จอบ  
เสียม ขวาน สว่าน เลื่อย  ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
 

      

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ เช่น แบตเตอร่ี  
ยางนอก ยางใน สายไมล์ น้ ามันเบรค หัวเทียน แม่แรง ไขควง  
กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเคร่ืองยนต์
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 290,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น น้ ามันดีเซล  
น้ ามันเบนซิน น้ ามันจาระบี น้ ามันเคร่ือง น้ ามันเบรค น้ ากลั่น  
น้ ามันสุญญากาศ  
น้ ามันไโโดรลิค ส าหรับ รถยนต์ รถจักรยานยนต์  ฯลฯ   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
 

      

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่  ตา่ง ๆ เช่น  กระดาษ  สี  พู่กัน  ไม้อัด  ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือ 
จานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล  
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์  
ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์  
แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเน่ือง  
สายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์  
แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แผ่นดิสเกตต์ ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
 

      

   
ค่ำสำธำรณูปโภค รวม 640,000 บำท 

   
ค่าไฟฟ้า จ านวน 510,000 บาท 

      

  - ค่าไฟฟ้าส านักงาน  
จ านวน      500,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส านักงานเทศบาลต าบลดงเย็น  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
 
 - ค่าไฟฟ้าศูนย์สูบน้ าบ้านดงเย็นและบ้านโคกขามเลียน 
และบ้านโพนสวาง  
จ านวน  10,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าศูนย์สูบน้ าด้วยไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  
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ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ส านักงานและโทรศัพท์เคลื่อนที่ และหมายความ
รวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก
การใช้บริการ เช่นค่าเช่าเคร่ืองค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบ ารุงรักษา
สาย ฯลฯ และเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท.0808.4/ว
1551 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2553  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
 

      

   
ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าฝากส่งไปรษณีย์ ค่าฝากส่งธนาณัติ  
ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) และ
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องในราชการของเทศบาลต าบลดงเย็น 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
 

      

   
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 80,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเตอร์เน็ต
การ์ดและค่าสื่อสารอ่ืนๆ เช่น  ค่าเคเบิลทีวีค่าเช่าช่องสัญญาณ เป็น
ตน้  ค่าโทรภาพ ค่าวิทยุติดตามตัวค่าธรรมเนียมการใช้บริการต่างๆ ที่
เก่ียวข้องและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทน้ี   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
 

      

  
งบลงทุน รวม 3,500 บำท 

   
ค่ำครุภัณฑ ์ รวม 3,500 บำท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
เก้าอ้ีท างาน  ระดับ  3-6 จ านวน 3,500 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างาน  ระดับ 3-6  สามารถปรับระดับได้   
(ก าหนดตามราคาในท้องตลาด เน่ืองจากไม่ปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ)  เป็นไปตามหนังสือส านัก
งบประมาณท่ี นร 0731.1/ว 24  เร่ืองบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ลง
วันที่ 13 ธันวาคม 2561 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 4118  ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2561 หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้อถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 เร่ือง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ลง
วันที่  27  มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที ่มท 0808.2/ว 0444 เร่ืองการก าหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียด
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ค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองลง
วันที่ 24 มกราคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด
ที ่มท 088.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ตั้งงบประมาณตาม
ราคาท้องตลาด  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 1989 ลงวันที่ 22  มิถุนายน 2552 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
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งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร รวม 2,760,800 บำท 

  
งบบุคลำกร รวม 2,278,800 บำท 

   
เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) รวม 2,278,800 บำท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,859,280 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี 
ของข้าราชการ เช่น  เงินเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ  
เงินปรับอัตราเงินเดือนและเลื่อนระดับต าแหน่ง เงินในการปรับอัตรา
เงินเดือนใหม่ เป็นต้น และเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับ
เงินเดือนขั้นสูง หรือใกล้ถึงข้ันสูงของอันดับหรือต าแหน่ง ตามระเบียบ
กระทรวงก าหนด 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 

      

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 54,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ์ 
ได้รับ ได้แก่ เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว เงินตอบแทน 
พิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ 
เงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพ่ิมค่าวิชาชีพ เงินเพ่ิมส าหรับ 
ต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานเทศบาล ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 78,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้กับพนักงานเทศบาล 
ผู้มีสิทธิ์ได้รับ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 251,520 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป 
ตามระเบียบกระทรวงก าหนด 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 

      

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 36,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ (ค่าครองชีพชั่วคราว)  ให้แก่  
พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป  และผู้มีสิทธิ์ได้รับ 
ตามระเบียบกระทรวงก าหนด 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
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งบด ำเนินงำน รวม 472,000 บำท 

   
ค่ำตอบแทน รวม 87,000 บำท 

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 72,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการหรือพนักงานเทศบาล 
ของเทศบาลต าบลดงเย็น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล 
ผู้บริหารและพนักงานจ้างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2549 รวมทั้งหนังสือ
สั่งการที่เก่ียวข้อง 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 

      

   
ค่ำใช้สอย รวม 315,000 บำท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 120,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่างหน่ึง 
ซึ่งมิได้เป็นการ ประกอบ  ตัดแปลงต่อเติม  ครุภัณฑ์   
ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้
รับจ้าง  เช่น  ค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   
ค่าจ้างเหมาแรงงาน  ค่าจ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูล  ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร
เข้าเล่ม  ค่าจ้างเหมาอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของ
เทศบาล   ฯลฯ   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 

      

   
รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล  
คณะบุคคล ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร  
ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวเน่ืองในการรับรอง รวมถึงค่ารับรอง
ในการต้อนรับบุคคล คณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชมหรือ
ทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคล  
คณะบุคคล 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
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รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

    
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดอง จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความ
ปรองดอง  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล หน้าที่ 193 ล าดับที่ 1 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนบุคลากรท้องถิ่น จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนบุคลากรท้องถิ่น 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมมาภิบาล หน้าที่ 193 ล าดับที่ 3  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 

      

    
ค่าใช้จ่ายในโครงการปกป้องสถาบัญส าคัญของชาติ จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปกป้องสถาบัญส าคัญของชาติ  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 169 ล าดับที่ 5 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 

      

    
ค่าเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ทัศนศึกษาและ 
ดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ของ 
นายกเทศมนตรีต าบลดงเย็น รองนายกเทศมนตรีต าบลดงเย็น  
ประธานสภาเทศบาลต าบลดงเย็น  
รองประธานสภาเทศบาลต าบลดงเย็น   
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น   
เลขานุการนายกเทศบาลต าบลดงเย็น   
ที่ปรึกษานายกเทศบาลต าบลดงเย็นข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงาน
จ้างของเทศบาลต าบลดงเย็น บุคคลภายนอกหรือบุคคลอื่นที่เก่ียวข้อง ที่
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือองค์กรหรือสถาบันอ่ืนเป็น
ผู้ด าเนินการ หรือเทศบาลต าบลดงเย็นด าเนินการเอง โดยจ่ายเป็น
ค่าลงทะเบียน ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับการอบรมหรือสัมมนา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล หน้า 194 ล าดับที่ 6 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
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ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล หน้า 194 ล าดับที่ 7 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 

      

    
โครงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล หน้า 194 ล าดับที่ 5   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 

      

    
โครงการจัดเวทีประชาคมและทบทวนแผนชุมชน จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเวทีประชาคมและทบทวนแผน
ชุมชน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล หน้า 194 ล าดับที่ 4 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 

      

    
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม  
ความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล หน้า 168 ล าดับที่ 2 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 

      

    
โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมาย จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมาย  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล หน้า 168 ล าดับที่ 3 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ในกรณีช ารุด
เสียหาย ใช้การไม่ได้หรือใช้การได้แต่ไม่ดีเท่าที่ควร หรือถึงเวลาต้องเข้า
บ ารุงรักษาตามระยะเวลาการใช้งาน จ าเป็นต้องท าการซ่อมแซมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีสามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ือง
พิมพ์ดีด เคร่ืองอัดส าเนา เคร่ืองถ่ายเอกสาร  
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เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอ้ี   
กล้องถ่ายรูป รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และบริเวณรอบอาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลดงเย็น (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)ยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล หน้า 193 ล าดับที่ 2 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 

   
ค่ำวัสดุ รวม 60,000 บำท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเคร่ืองใช้
ต่างๆ  เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เทปชนิดใส ลวดเย็บกระดาษ กาว  
แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ธง
ชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ น้ าดื่ม เคร่ืองเย็บ
กระดาษ กระดาษไข แบบพิมพ์ ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 

      

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด  
เข่ง ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ า จานรอง มีด ยาฆ่าแมลง ผงซักฟอก  
น้ ายาท าความสะอาด ตะกร้า ถุงพลาสติก ที่นอน หมอน มุ้ง  
ปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 

      

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 15,000 บาท 

      

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

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์  
แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเน่ือง  
สายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์  
แผ่นดิสเกตต์ ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
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ค่ำสำธำรณูปโภค รวม 10,000 บำท 

   
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับระบบอินเตอร์เน็ต  
รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอ่ืนๆ เช่น  ค่าเคเบิลทีวี 
ค่าเช่าช่องสัญญาณ เป็นต้น  ค่าโทรภาพ ค่าวิทยุติดตามตัว 
ค่าธรรมเนียมการใช้บริการต่างๆ ที่เก่ียวข้องและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  
ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทน้ี   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 

      

  
งบลงทุน รวม 10,000 บำท 

   
ค่ำครุภัณฑ ์ รวม 10,000 บำท 

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

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

      

  คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้า
ต่อนาที (ppm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อ
นาท ี(ppm) 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ชอ่ง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้
สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได ้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
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งำนบริหำรงำนคลัง รวม 4,953,560 บำท 

  
งบบุคลำกร รวม 3,860,560 บำท 

   
เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) รวม 3,860,560 บำท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,310,960 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี 
ของข้าราชการ เช่น  เงินเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ  
เงินปรับอัตราเงินเดือนและเลื่อนระดับต าแหน่ง เงินในการปรับอัตรา
เงินเดือนใหม่ เป็นต้น และเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับ
เงินเดือนขั้นสูง หรือใกล้ถึงข้ันสูงของอันดับหรือต าแหน่ง  
ตามระเบียบกระทรวงก าหนด 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
 

      

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 67,200 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ์ 
ได้รับ ได้แก่ เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว เงินตอบแทน 
พิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ 
เงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพ่ิมค่าวิชาชีพ เงินเพ่ิมส าหรับ 
ต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานเทศบาล ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 85,200 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งพนักงานเทศบาล 
ต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,275,200 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างและเงินปรับปรุง 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  พนักงานจ้างทั่วไป   
และผู้มีสิทธิ์ได้รับตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
 

      

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 122,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ(ค่าครองชีพช่ัวคราว) ให้แก่   
พนักงานจ้างตามภารกิจ  พนักงานจ้างทั่วไป  และผู้มสีิทธิได้รับ 
ตามระเบียบกระทรวงก าหนด   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
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งบด ำเนินงำน รวม 1,067,000 บำท 

   
ค่ำตอบแทน รวม 190,000 บำท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 150,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ 
เทศบาลต าบลดงเย็น  เป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  พ.ศ. 2560  เช่น  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการ
จ้าง  ค่าตอบแทนคณะกรรมการก าหนดราคากลาง  คณะกรรมการจักซ้ือ
จัดจ้าง  ช่างผู้ควบคุมงาน  เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นต้น  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
 

      

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง โดยมีค าสั่งให้ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการของเทศบาลต าบลดงเย็น 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล 
ผู้บริหารและพนักงานจ้างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร 
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
ถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2549 รวมทั้งหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
 

      

   
ค่ำใช้สอย รวม 692,000 บำท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 152,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่างหน่ึง 
ซึ่งมิได้เป็นการ ประกอบ  ตัดแปลงต่อเติม  ครุภัณฑ์  ที่ดินหรือ
สิ่งก่อสร้างอย่างใด  และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง  เช่น   
ค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   
ค่าจ้างเหมาแรงงาน  ค่าจ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูล   
ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม  ค่าจ้างเหมาอ่ืน ๆ  
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของเทศบาล ฯลฯ    
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
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รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

    
ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนที่ภาษี จ านวน 500,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนที่ภาษี 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม หน้า 170 ล าดับที่ 1 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ทัศนศึกษาและ 
ดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ของ 
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างของเทศบาลต าบลดง
เย็น บุคคลภายนอกหรือบุคคลอื่นที่เก่ียวข้อง ที่กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น หรือองค์กรหรือสถาบันอื่นเป็นผู้ด าเนินการ หรือเทศบาลต าบล
ดงเย็นด าเนินการเอง โดยจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน  
ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
ที่เก่ียวข้องกับการอบรมหรือสัมมนา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล หน้า 192 ล าดับที่ 6 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ  
ในกรณีช ารุดเสียหาย ใช้การไม่ได้หรือใช้การได้แต่ไม่ดีเท่าที่ควร หรือถึง
เวลาต้องเข้าบ ารุงรักษาตามระยะเวลาการใช้งาน จ าเป็นต้องท าการ
ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดีสามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองพิมพ์ดีด เคร่ืองอัดส าเนา  
เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอ้ี   
กล้องถ่ายรูป รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และบริเวณรอบอาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลดงเย็น 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล หน้า 192 ล าดับที่ 7 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
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ค่ำวัสดุ รวม 185,000 บำท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเคร่ืองใช้
ต่างๆ  เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เทปชนิดใส ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุด
บัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์  
ตรายาง ซอง ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์  
น้ าดื่ม เคร่ืองเย็บกระดาษ กระดาษไข แบบพิมพ์ ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
 

      

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ 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 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ เช่น แบตเตอร่ี  
ยางนอก ยางใน สายไมล์ น้ ามันเบรค หัวเทียน แม่แรง  
ไขควง กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ ารถยนต์ รถจักรยานยนต์  
และเคร่ืองยนต์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
 

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น น้ ามันดีเซล  
น้ ามันเบนซิน น้ ามันจาระบี น้ ามันเคร่ือง น้ ามันเบรค น้ ากลั่น  
น้ ามันสุญญากาศ  
น้ ามันไโโดรลิค ส าหรับ รถยนต์ รถจักรยานยนต์  ฯลฯ   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
 

      

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่  ตา่ง ๆ เช่น  กระดาษ  สี  พู่กัน  ไม้อัด  ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 60,000 บาท 

      

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

      

  
งบลงทุน รวม 26,000 บำท 

   
ค่ำครุภัณฑ ์ รวม 26,000 บำท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
ค่าจัดซื้อโต๊ะท างานระดับ  1 พร้อมเก้าอ้ี จ านวน 7,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน  ระดับ  1 พร้อมเก้าอ้ี 
ขนาด กว้าง 60*ยาว 120*สูง 75 ซม. มี 1 ตู้เก็บเอกสาร
ด้านขวา จ านวน 1 ชุด 
(ก าหนดตามราคาในท้องตลาด เน่ืองจากไม่ปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ)  เป็นไปตามหนังสือส านัก
งบประมาณท่ี นร 0731.1/ว 24  เร่ืองบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ลง
วันที่ 13 ธันวาคม 2561 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 4118  ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2561 หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้อถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 เร่ือง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  
ลงวันที่  27  มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที ่มท 0808.2/ว 0444 เร่ืองการก าหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียด
ค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองลง
วันที่ 24 มกราคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด
ที ่มท 088.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ตั้งงบประมาณตาม
ราคาท้องตลาด  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 1989 ลงวันที่ 22  มิถุนายน 2552 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
 

      

    
ค่าจัดซื้อโต๊ะท างานระดับ 3-6 พร้อมเก้าอ้ี จ านวน 9,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน  ระดับ  3-6  พร้อมเก้าอ้ีขนาด กว้าง 80 
ยาว 150  สูง 75 ซม. มี 1 ลิ้นชัก, 1 ตู้เก็บเอกสารด้านขวา และ1 ตู้เก็บ
เอกสารด้านซ้าย  จ านวน 1 ชุด   
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(ก าหนดตามราคาในท้องตลาด เน่ืองจากไม่ปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ)  เป็นไปตามหนังสือส านัก
งบประมาณท่ี นร 0731.1/ว 24  เร่ืองบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ลง
วันที่ 13 ธันวาคม 2561 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 4118  ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2561 หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้อถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 เร่ือง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ลง
วันที่  27  มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที ่มท 0808.2/ว 0444 เร่ืองการก าหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียด
ค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองลง
วันที่ 24 มกราคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด
ที ่มท 088.2/ว3886 ลงวันที ่28 มิถุนายน 2562 ตั้งงบประมาณตาม
ราคาท้องตลาด  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 1989 ลงวันที่ 22  มิถุนายน 2552ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
 

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

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

      

  คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้า
ต่อนาที (ppm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อ
นาท ี(ppm) 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ชอ่ง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้
สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได ้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
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แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 
 

 
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน รวม 2,177,180 บำท 

  
งบบุคลำกร รวม 1,755,180 บำท 

   
เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) รวม 1,755,180 บำท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 746,820 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ  และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี 
ของข้าราชการ  เช่น  เงินเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ  เงินปรับ
อัตราเงินเดือนและเลื่อนระดับต าแหน่ง  เงินในการปรับอัตราเงินเดือน
ใหม่  เป็นต้น  และเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือน
ขั้นสูง  หรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือต าแหน่ง  ตามระเบียบก าหนด 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 

      

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 16,200 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ์ 
ได้รับ ได้แก่ เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว เงินตอบแทน 
พิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ 
เงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพ่ิมค่าวิชาชีพ เงินเพ่ิมส าหรับ 
ต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานเทศบาล   
เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ (พสร.) ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 
 

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 18,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งพนักงานเทศบาล 
ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ  
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 
 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 866,160 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป   
ตามระเบียบกระทรวงก าหนด  
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 
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เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 108,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ(ค่าครองชีพช่ัวคราว) ให้แก่ของพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ  พนักงานจ้างทั่วไป  และผู้มีสิทธิ์ได้รับ 
ตามระเบียบกระทรวงก าหนด  
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 
 

      

  
งบด ำเนินงำน รวม 422,000 บำท 

   
ค่ำใช้สอย รวม 270,000 บำท 

   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
โครงการจัดตั้งจุดสกัดช่วงเทศกาลปีใหม่  ปี 2564 จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดตั้งจุดสกัดช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2564 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม  หน้าที่ 171 ล าดับที่ 1  
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 
 

      

    
โครงการจัดตั้งจุดสกัดช่วงเทศกาลสงกรานต์  ปี  2564 จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดตั้งจุดสกัดช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม  หน้าที่ 172 ล าดับที่ 4 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 
 

      

    
โครงการฝึกอบรมป้องกันไฟป่า จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมป้องกันไฟป่า 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม  หน้าที่ 173 ล าดับที่ 7 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ  
ในกรณีช ารุดเสียหาย ใช้การไม่ได้หรือใช้การได้แต่ไม่ดีเท่าที่ควร หรือถึง
เวลาต้องเข้าบ ารุงรักษาตามระยะเวลาการใช้งาน จ าเป็นต้องท าการ
ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดีสามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองพิมพ์ดีด เคร่ืองอัดส าเนา  
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เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอ้ี   
กล้องถ่ายรูป รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เคร่ืองสูบน้ า เคร่ืองปั่นไฟ  
เลื่อยยนต์ ฯลฯ และบริเวณรอบอาคารส านักงานเทศบาลต าบลดงเย็น 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 
 

   
ค่ำวัสดุ รวม 152,000 บำท 

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ เช่น แบตเตอร่ี  
ยางนอก ยางใน สายไมล์ น้ ามันเบรค หัวเทียน แม่แรง  
ไขควง กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ ารถยนต์ รถจักรยานยนต์  
และเคร่ืองยนต์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 
 

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 25,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น น้ ามันดีเซล  
น้ ามันเบนซิน น้ ามันจาระบี น้ ามันเคร่ือง น้ ามันเบรค น้ ากลั่น  
น้ ามันสุญญากาศ  
น้ ามันไโโดรลิค ส าหรับ รถยนต์ รถจักรยานยนต์  ฯลฯ   
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 
 

      

   
วัสดุเคร่ืองแต่งกาย จ านวน 60,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเคร่ืองแต่งกายของอปพร.  
หรือชุดปฏิบัติการ อปพร. เช่น  หมวก  เสื้อ  กางเกง  เข็มขัด  รองเท้า   
เช่น หมวก เสื้อ กางเกง เข็มขัด รองเท้า ฯ  
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 
 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 7,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์  
แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเน่ือง  
สายเคเบิล แป้นพมิพ์ เมนบอร์ด เมาส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์  
แผ่นดิสเกตต์ แรม การ์ดจอ ฯลฯ  
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ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 
 

   
วัสดุอื่น จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันภัย 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
การรักษาความสงบภายใน 
 

      

 
งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 1,724,000 บำท 

  
งบด ำเนินงำน รวม 600,000 บำท 

   
ค่ำตอบแทน รวม 500,000 บำท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 500,000 บาท 

      

  - ค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จ านวน 500,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
 

      

   
ค่ำใช้สอย รวม 80,000 บำท 

   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
โครงการจัดงานวัน  อปพร. จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันอปพร. 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม  หน้าที่ 172 ล าดับที่ 5   
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
 

      

    
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตา่ง ๆ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม  หน้าที่ 172 ล าดับที่ 6 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
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ค่ำวัสดุ รวม 20,000 บำท 

   
วัสดุอื่น จ านวน 20,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเชือกกู้ภัย  100  เมตร  จ านวน  1  เส้น 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
 

      

  
งบลงทุน รวม 1,124,000 บำท 

   
ค่ำครุภัณฑ ์ รวม 1,124,000 บำท 

   
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง       

    
รถบรรทุก(ดีเซล) จ านวน 1,025,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)  
คุณลักษณะเฉพาะ 
ขนาด  1  ตนั ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ า
กว่า  2,400  ซีซี  หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ า
กว่า 110  กิโลวัตต์  แบบดับเบิ้ลแคบ 
1. เป็นกระบะส าเร็จรูป 
2. ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู 
3. เป็นราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ 
4. ราคารวมภาษีสรรพสามิต 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

      

   
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ       

    
เคร่ืองรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ก าลังส่ง 5 วัตต์ จ านวน 60,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เคร่ืองรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ  
ขนาดก าลังส่ง 5 วัตต์  ประกอบด้วย ตัวเคร่ือง  
แท่นชาร์ท  แบตเตอร่ี 1 ก้อน  
เสายาง เหล็กพับ จ านวน 5  เคร่ือง 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
 

      

   
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว       

    
ตู้เย็น จ านวน 9,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็นขนาด  7  คิวบิกฟุต 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
1. ขนาดที่ก าหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ า 
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2. ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5 คิวบิกฟุต เป็นรุ่นที่ได้รับฉลาก
ประสิทธิภาพเบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
3. การจัดซื้อตู้เย็นขนาดอ่ืนให้พิจารณาถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วย
นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

   
ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง       

    
ชุดปฏิบัติการดับเพลิง จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดปฏิบัติการดับเพลิง  จ านวน  5  ชุด 
(ก าหนดตามราคาในท้องตลาด เน่ืองจากไม่ปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ)   
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
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แผนงำนกำรศึกษำ 

 
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ รวม 10,453,600 บำท 

  
งบบุคลำกร รวม 4,700,000 บำท 

   
เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) รวม 4,700,000 บำท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,000,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลในต าแหน่ง  
ผู้อ านวยการกองการศึกษา,หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา,นักวิชาการ
ศึกษาช านาญการ  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 
 

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษา 
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา  
  

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 3,400,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา       

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 240,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆให้แก่พนักงานจ้าง  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา       

  
งบด ำเนินงำน รวม 1,209,000 บำท 

   
ค่ำตอบแทน รวม 20,000 บำท 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง โดยมีค าสั่งให้ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการของเทศบาลต าบลดงเย็น 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา  

      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการของเทศบาลต าบลดงเย็น  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 
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ค่ำใช้สอย รวม 646,000 บำท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 550,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่างหน่ึง 
ซึ่งมิได้เป็นการ ประกอบ  ตัดแปลงต่อเติม  ครุภัณฑ์  ที่ดินหรือ
สิ่งก่อสร้างอย่างใด  และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง  เช่น   
ค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   
ค่าจ้างเหมาแรงงาน  ค่าจ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูล   
ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารเข้าเล่ม  ค่าจ้างเหมาอ่ืน ๆ  
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของเทศบาล   ฯลฯ    
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา   
 

      

    
ค่าเช่าทรัพย์สิน จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าเช่าทรัพย์สินต่าง ๆ  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 
 

      

   
รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล  
คณะบุคคล ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร  
ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวเน่ืองในการรับรอง  
รวมถึงค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล คณะบุคคลที่มานิเทศงาน  
ตรวจงาน เยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องซึ่งร่วม
ต้อนรับบุคคล คณะบุคคล 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา  
 

      

   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ทัศนศึกษาและ 
ดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ของนายกเทศมนตรีต าบลดงเย็น  
รองนายกเทศมนตรีต าบลดงเย็น ประธานสภาเทศบาลต าบลดงเย็น  
รองประธานสภาเทศบาลต าบลดงเย็น  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดง
เย็น  เลขานุการนายกเทศบาลต าบลดงเย็น  ที่ปรึกษานายกเทศบาล
ต าบลดงเย็นข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างของเทศบาลต าบลดง
เย็น บุคคลภายนอกหรือบุคคลอื่นที่เก่ียวข้อง ที่กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น หรือองค์กรหรือสถาบันอื่นเป็นผู้ด าเนินการ หรือเทศบาลต าบล
ดงเย็นด าเนินการเอง โดยจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะ  
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ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการอบรม
หรือสัมมนา   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ประเพณีและวัฒนธรรม หน้า 148 ล าดับที่ 27 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 
 

    
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูแกนน าของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลดงเย็น จ านวน 3,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูแกนน าของโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลดงเย็น 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ประเพณีและวัฒนธรรม หน้า 145 ล าดับที่ 20 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 
 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลดงเย็น จ านวน 3,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลดงเย็น 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ประเพณีและวัฒนธรรม หน้า 145 ล าดับที่ 19 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 
 

      

   
ค่ำวัสดุ รวม 135,000 บำท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงานกองการศึกษา ค่าสิ่งของเคร่ืองใช้
ต่างๆ  เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา  
ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เทปชนิดใส ลวดเย็บ
กระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์  
ตรายาง ซอง ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์  
น้ าดื่ม เคร่ืองเย็บกระดาษ กระดาษไข แบบพิมพ์ ฯลฯ   
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 

      

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์  
เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า  
สวิตซ์ไฟฟ้า คอนเดนเซอร์ เบรกเกอร์ สายอากาศ  
โคมไฟฟ้า ล าโพง ไมโครโฟน ผังแสดงวงจรต่างๆ เคร่ืองวัดความต้านทาน
ไฟฟ้า เคร่ืองวัดแรงดันไฟฟ้า ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 
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วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพ่ือใช้ในกอง
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  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 

      

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ เช่น แบตเตอร่ี  
ยางนอก ยางใน สายไมล์ น้ ามันเบรค หัวเทียน แม่แรง  
ไขควง กระจกมองข้างรถยนต์  
หม้อน้ ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเคร่ืองยนต์อ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา  
 

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันดีเซล  
น้ ามันเบนซิน น้ ามันจาระบี น้ ามันเคร่ือง น้ ามันเบรค น้ ากลั่น  
น้ ามันสุญญากาศ  
น้ ามันไโโดรลิค ส าหรับ รถยนต์ รถจักรยานยนต์  ฯลฯ   
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา  
 

      

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการโฆษณาและ
เผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี  ฟิล์มสไลด์ ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 
  

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์  
แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเน่ือง  
สายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์  
แผ่นดิสเกตต์ ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 
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ค่ำสำธำรณูปโภค รวม 408,000 บำท 

   
ค่าไฟฟ้า จ านวน 340,000 บาท 

      

  - ค่าไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
จ านวน      40,000     บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพ้ืนที่เทศบาล
ต าบล ดงเย็นจ านวน  8  ศูนย์  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา   
 
 - ค่าไฟฟ้าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลดงเย็น   
จ านวน  300,000     บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลดงเย็น  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 
 

      

   
ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 3,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพ้ืนที่เทศบาล 
ต าบลดงเย็นจ านวน 8 ศูนย์   
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 

      

   
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 65,000 บาท 

      

  ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 
- ค่าโทรศัพท์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน 40,000 บาทเพ่ือจ่ายเป็นค่า
โทรศัพท์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 
  
- ค่าโทรศัพท์โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลดงเย็นจ านวน 25,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลดง
เย็น  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา  
 

      

  
งบลงทุน รวม 1,072,600 บำท 

   
ค่ำครุภัณฑ ์ รวม 922,600 บำท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
ค่าจัดซื้อโต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี จ านวน 21,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี  ระดับ 3-6  จ านวน  3  ชุด 
(ก าหนดตามราคาในท้องตลาด เน่ืองจากไม่ปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ)  เป็นไปตามหนังสือส านัก
งบประมาณ ที ่นร 0731.1/ว 24  เร่ืองบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์   
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ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 4118  ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2561 หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้อถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 เร่ือง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ลง
วันที่  27  มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที ่มท 0808.2/ว 0444 เร่ืองการก าหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียด
ค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองลง
วันที่ 24 มกราคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วน
ที่สุด ที ่มท 088.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ตั้งงบประมาณ
ตามราคาท้องตลาด  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 1989 ลงวันที่ 22  มิถุนายน 2552 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา  

    
พัดลมโคจร  ขนาดใบพัด  18  น้ิว  ปรับแรงลมได้  3  ระดับ จ านวน 12,800 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมโคจร ขนาด 18 น้ิวปรับแรงลม
ได้  3  ระดับ จ านวน  10  เคร่ือง  ได้แก่ 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่งโพน  จ านวน  5  เคร่ือง 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้านสามขัว-ดอนสวรรค์  จ านวน  5  เคร่ือง 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 

      

   
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง       

    
รถบรรทุก(ดีเซล) จ านวน 854,000 บาท 

      

  รถบรรทุก (ดีเซล) 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล)  
คุณลักษณะเฉพาะ 
ขนาด 1 ตนั ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี 
หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ 
 (1) เป็นกระบะส าเร็จรูป  
 (2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู 
 (3) เป็นราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ 
 (4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่       

    
โทรทัศน์แอล อีดี(LED TV) แบบ Smart TV จ านวน 13,500 บาท 

      

  คุณลักษณะพื้นฐาน 
1) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล  ระดับความ
ละเอียด เป็นความละเอียดขอจอภาพ (Resolution) …….... พิกเซล 
 2) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดจอภาพข้ันต่ า.........น้ิว 
 3) แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight 
 4) สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้(Smart TV) 
 4) ช่องต่อHDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพ่ือการเช่ือมต่อสัญญาณภาพและ
เสียง 
 5) ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนต์ 
 6) มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 
 

      

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

    
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 17,000 บาท 

      

  คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 core) โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พ้ืนฐานไม่น้อย
กว่า 2.2 GHz จ านวน 1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ า
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 MB  
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย  
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือ
ภายนอก (External) จ านวน 1 หน่วย  
- มีช่องเช่ือมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 น้ิว ความละเอียด
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แบบ FHD (1920x1080)  
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 
 

    
เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 4,300 บาท 

      

  คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 19 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 15 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 5 ภาพ ต่อนาที(ipm) 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 
 

      

   
ค่ำที่ดินและส่ิงก่อสร้ำง รวม 150,000 บำท 

   
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ       

    
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลดงเย็น 

จ านวน 150,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลดงเย็น(อาคารร่มเย็น) 
- ซ่อมแซมฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดกันความช้ืนหนา 9  มม.   
โครงเคร่าเหล็กรูปพรรณ  เน้ือที่  192  ตร.ม. 
- ซ่อมแซมหน้าต่าง(น-1) ติดกระจกหนา 5 มม.  
บริเวณช่องลม  ขนาด  0.80 x 3.88  ม.  จ านวน  8  ชุด 
- งานซ่อมแซมผนังอาคารป้องกันการร่ัวซึม  84  ตร.ม. 
(ตามแบบเลขท่ี  อ.020/2564  ทต.ดงเย็น)   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)  เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4)  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม หน้า 35  
ล าดับที่ 90 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 
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งบเงินอุดหนุน รวม 3,472,000 บำท 

   
เงินอุดหนุน รวม 3,472,000 บำท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ร.ร. สพฐ จ านวน 8 แห่ง จ านวน 3,472,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ร.ร. สพฐ จ านวน 8 แห่ง 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ประเพณีและวัฒนธรรม หน้า 155 ล าดับที่ 46   
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 
 

      

 
งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ รวม 17,638,794 บำท 

  
งบบุคลำกร รวม 9,313,200 บำท 

   
เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) รวม 9,313,200 บำท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 7,000,000 บาท 

      

  - เงินเดือน พนักงานครูเทศบาล  
จ านวน   4,000,000     บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 
- เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก  
จ านวน   3,000,000     บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

      

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 517,200 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลดงเย็น  และพนักงานครูในสังกัดเทศบาลต าบลดงเย็น 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

      

   
เงินวิทยฐานะ จ านวน 700,000 บาท 

      

  - เงินค่าวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาล 
จ านวน   450,000     บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นเงิน เงินค่าวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาล 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
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- เงินค่าวิทยฐานะครูผู้ดูแลเด็ก 
จ านวน   250,000     บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเงินค่าวิทยฐานะครูผู้ดูแลเด็ก 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,058,000 บาท 

      

  - เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ผู้ดูแลเด็ก)  
จ านวน   800,000     บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ผู้ดูแลเด็ก)  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 
- เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (บุคลากรสนับสนุนการสอน) 
จ านวน   150,000     บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (บุคลากรสนับสนุนการสอน) 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 
- เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป (ภารโรง) 
จ านวน   108,000     บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป (ภารโรง) 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

      

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 38,000 บาท 

      

  - เงินเพ่ิมต่างๆ พนักงานจ้าง (ผู้ดูแลเด็ก)  
จ านวน   12,000  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ผู้ดูแลเด็ก)  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 
-เงินเพ่ิมต่างๆ พนักงานจ้าง (บุคลากรสนับสนุนการสอน)
จ านวน  14,000  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (บุคลากรสนับสนุนการสอน)
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 
- เงินเพ่ิมต่างๆ พนักงานจ้างทั่วไป (ภารโรง)จ านวน   12,000     บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป (ภารโรง) 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
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งบด ำเนินงำน รวม 8,325,594 บำท 

   
ค่ำตอบแทน รวม 41,400 บำท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 6,600 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

      

   
เงินช่วยเหลือบุตร จ านวน 34,800 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล  
ผู้บริหารและพนักงานจ้าง ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2549  
รวมทั้งหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

      

   
ค่ำใช้สอย รวม 5,779,145 บำท 

   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลดงเย็น จ านวน 104,640 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลดงเย็น 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ประเพณีและวัฒนธรรม หน้าที่ 151 ล าดับที่ 36 
ปรากฎในเเผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนเเละประถมศึกษา 

      

    
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 49,450 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ประเพณีและวัฒนธรรม หน้าที่ 147 ล าดับที่ 24 
ปรากฎในเเผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนเเละประถมศึกษา 

      

    
ค่าเคร่ืองแบบนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลดงเย็น จ านวน 77,400 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเคร่ืองแบบนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลดงเย็น 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ประเพณีและวัฒนธรรม หน้าที่ 151 ล าดับที่ 36 
ปรากฎในเเผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนเเละประถมศึกษา 
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ค่าเคร่ืองแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 34,500 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเคร่ืองแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ประเพณีและวัฒนธรรม หน้าที่ 147 ล าดับที่ 24 
ปรากฎในเเผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนเเละประถมศึกษา 

      

    
ค่าเคร่ืองอุปกรณ์การเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลดงเย็น จ านวน 77,850 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเคร่ืองอุปกรณ์การเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลดง
เย็น(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม หน้าที่ 151 ล าดับที่ 36 
ปรากฎในเเผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนเเละประถมศึกษา 

      

    
ค่าเคร่ืองอุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 23,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเคร่ืองอุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ประเพณีและวัฒนธรรม หน้าที่ 147 ล าดับที่ 24 
ปรากฎในเเผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนเเละประถมศึกษา 

      

    
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลดงเย็น จ านวน 414,100 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลดงเย็น(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม หน้าที่ 151 ล าดับที่ 36 
ปรากฎในเเผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนเเละประถมศึกษา 
 

      

    
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 374,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ประเพณีและวัฒนธรรม หน้าที่ 147 ล าดับที่ 24 
ปรากฎในเเผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนเเละประถมศึกษา 
 

      

    
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานปรับปรุง 

จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานปรับปรุง 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม หน้าที่ 35 ล าดับที่ 89 
ปรากฎในเเผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนเเละประถมศึกษา 
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ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรการด้านความปลอดภัยใน
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลต าบลดงเย็น 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรการด้านความ
ปลอดภัยในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลต าบลดงเย็น 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ประเพณีและวัฒนธรรม หน้าที่ 143 ล าดับที่ 14 
ปรากฎในเเผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนเเละประถมศึกษา 
 

      

    
ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวัน ร.ร. อนุบาลเทศบาลต าบลดงเย็น จ านวน 892,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวัน ร.ร. อนุบาลเทศบาลต าบล
ดงเย็น 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ประเพณีและวัฒนธรรม หน้าที่ 143 ล าดับที่ 15 
ปรากฎในเเผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนเเละประถมศึกษา 
 

      

    
ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบลดง
เย็น จ านวน 8 แห่ง 

จ านวน 1,078,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลต าบลดงเย็น จ านวน 8 แห่ง 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ประเพณีและวัฒนธรรม หน้าที่ 147 ล าดับที่ 25 
 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กเเห่งชาติ ประจ าปี 2564 จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กเเห่งชาติ ประจ าปี 2564 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ประเพณีและวัฒนธรรม หน้าที่ 145 ล าดับที่ 21 
ปรากฎในเเผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนเเละประถมศึกษา 
 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ประเพณีและวัฒนธรรม หน้าที่ 148 ล าดับที่ 27 
ปรากฎในเเผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนเเละประถมศึกษา 
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ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็น  ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ประเพณีและวัฒนธรรม หน้าที่ 144 ล าดับที่ 18 
ปรากฎในเเผนงานการศึกษา  งานระดบัก่อนวัยเรียนเเละประถมศึกษา 
 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ประเพณีและวัฒนธรรม หน้าที่ 142 ล าดับที่ 12 
ปรากฎในเเผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนเเละประถมศึกษา 
 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น (SBMLD) 

จ านวน 750,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ประเพณีและวัฒนธรรม หน้าที่ 142 ล าดับที่ 11 
ปรากฎในเเผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนเเละประถมศึกษา 
 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ประเพณีและวัฒนธรรม หน้าที่ 142 ล าดับที่ 10 
ปรากฎในเเผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนเเละประถมศึกษา 
 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ประเพณีและวัฒนธรรม หน้าที่ 144 ล าดับที่ 16 
ปรากฎในเเผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนเเละประถมศึกษา 
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ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง '"สถานศึกษาพอเพียง" สู่ "ศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็น  ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอน
การบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง '"สถานศึกษา
พอเพียง" สู ่"ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ประเพณีและวัฒนธรรม หน้าที่ 150 ล าดับที่ 32 
ปรากฎในเเผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนเเละประถมศึกษา 
 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดหาสื่อการเรียนการสอนตามหลักสูตรส าหรับ
โรงเรียนขนาดเล็ก 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการจัดหาสื่อการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 4) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม หน้าที่ 34 ล าดับที ่85 
ปรากฎในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและปฐมศึกษา 
 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท. จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา
ของ อปท. 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ประเพณีและวัฒนธรรม หน้าที่ 150 ล าดับที่ 33 
ปรากฎในเเผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนเเละประถมศึกษา 
 

      

    
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษา 
สังกัด อปท. 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็น  ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว
ในสถานศึกษา สังกัด อปท. 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ประเพณีและวัฒนธรรม หน้าที่ 150 ล าดับที่ 34 
ปรากฎในเเผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนเเละประถมศึกษา 
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ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด(ฉบับปรับปรุง 2560) 

จ านวน 22,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด(ฉบับปรับปรุง 2560)  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4)ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม หน้าที่ 34 ล าดับที ่87 
ปรากฎในเเผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนเเละประถมศึกษา 

      

    
ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 24,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม หน้าที่ 34 ล าดับที่ 86 
ปรากฎในเเผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนเเละประถมศึกษา 

      

    
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม หน้าที่ 35 ล าดับที่ 88 
ปรากฎในเเผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนเเละประถมศึกษา 

      

    
ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียนระบบ Asymmetric Digital Subscriber 
Line : ADSL 

จ านวน 9,600 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็น  ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ประเพณีและวัฒนธรรม หน้าที่ 141 ล าดับที่ 8 
ปรากฎในเเผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนเเละประถมศึกษา 
 

      

    
ค่าซ่อมเเซมครุภัณฑ์โรงเรียนอนุบาลฯ เเละศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมเเซมครุภัณฑ์โรงเรียนอนุบาลฯ  
เเละศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ประเพณีและวัฒนธรรม หน้าที่ 158 ล าดับที่ 54 
ปรากฎในเเผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนเเละประถมศึกษา 
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ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน จ านวน 60,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ประเพณีและวัฒนธรรม หน้าที่ 148 ล าดับที่ 28 
ปรากฎในเเผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนเเละประถมศึกษา 
 

      

    
ค่าพาหนะน าส่งเด็กนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลดงเย็น จ านวน 600,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าพาหนะน าส่งเด็กนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลดงเย็น 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ประเพณีและวัฒนธรรม หน้าที่ 140 ล าดับที่ 5 
ปรากฎในเเผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนเเละประถมศึกษา 
 

      

    
ค่าหนังสือเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลดงเย็น จ านวน 132,605 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลดงเย็น 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ประเพณีและวัฒนธรรม หน้าที่ 151 ล าดับที่ 36 
ปรากฎในเเผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนเเละประถมศึกษา 

      

    
ค่าหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 23,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ประเพณีและวัฒนธรรม หน้าที่ 147 ล าดับที่ 24 
ปรากฎในเเผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนเเละประถมศึกษา 

      

    
โครงการแนะแนวศึกษาต่อ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแนะแนวศึกษาต่อ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ประเพณีและวัฒนธรรม หน้าที่ 146 ล าดับที่ 22 
ปรากฎในเเผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนเเละประถมศึกษา 
 

      

    
โครงการประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ประเพณีและวัฒนธรรม หน้าที่ 140 ล าดับที่ 4 
ปรากฎในเเผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนเเละประถมศึกษา 

      



71 

 

    
โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตเยาวชนไทยเพื่อห่างไกลยาเสพติด จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมทักษะชีวิตเยาวชนไทยเพื่อห่างไกล
ยาเสพติด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ประเพณีและวัฒนธรรม หน้าที่ 139 ล าดับที่ 3 
ปรากฎในเเผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนเเละประถมศึกษา 
 

      

    
โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับ
เด็ก 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการและการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็ก 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ประเพณีและวัฒนธรรม หน้าที่ 152 ล าดับที่ 37 
ปรากฎในเเผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนเเละประถมศึกษา 
 

      

    
โครงการส่งเสริมเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ (ปิดเทอม) จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ 
(ปิดเทอม) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ประเพณีและวัฒนธรรม หน้าที่ 152 ล าดับที่ 38 
ปรากฎในเเผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนเเละประถมศึกษา 
 

      

    
โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถด้านวิชาการ เข้าร่วม
แข่งขันโครงการคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น 

จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถ
ด้านวิชาการ เข้าร่วมแข่งขนัโครงการคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ประเพณีและวัฒนธรรม หน้าที่ 146 ล าดับที่ 23 
ปรากฎในเเผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนเเละประถมศึกษา 
 

      

    
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาและศึกษาดู
งาน 

จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและศึกษาดูงาน 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ประเพณีและวัฒนธรรม หน้าที่ 139 ล าดับที่ 1 
ปรากฎในเเผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนเเละประถมศึกษา 
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โครงการอบรมสัมนาการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จ านวน 66,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสัมนาการจัดระบบประกันคุณภาพ 
การศึกษาภายใน 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4)ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม หน้าที่ 36 ล าดับที ่ 91 
ปรากฎในเเผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนเเละประถมศึกษา 
 

      

    
โครงการอบรมสัมนาการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาปฐมวัย 

จ านวน 22,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสัมนาการจัดระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาปฐมวัย  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4)ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม หน้าที่ 36 ล าดับที ่ 92 
ปรากฎในเเผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนเเละประถมศึกษา 

      

   
ค่ำวัสดุ รวม 2,505,049 บำท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 85,000 บาท 

      

  - ค่าวัสดุส านักงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 80,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเคร่ืองใช้
ต่างๆ  เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เทปชนิดใส ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุด
บัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้
จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ น้ าดื่ม เคร่ืองเย็บกระดาษ กระดาษไข แบบ
พิมพ์ ฯลฯ   
 
-ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีพลาสติก  จ านวน  20  ตวั  จ านวน 5,000  บาท  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

      

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 80,000 บาท 

      

  - ค่าวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
จ านวน 80,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ 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  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

      



73 

 

   
ค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 2,085,049 บาท 

      

  - ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลดงเย็น
และโรงเรียนประถมศึกษา  จ านวน 1,663,485  บาท  
เพ่ือจ่าย เป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลดง
เย็นโรงเรียนประถมศึกษาในเขตเทศบาลต าบลดงเย็น
จ านวน 8 โรงเรียน   
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 
 
 - ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาล
ต าบลดงเย็น  จ านวน  421,564 บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต
เทศบาลต าบลดงเย็น  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 

      

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น เหล็กชนิดต่าง ๆ ไม้ชนิดต่างๆ ทิน
เนอร์ แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูน
ขาว ทราย  อิฐ  กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม จอบ เสียม ขวาน  
สว่าน เลื่อย  ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ   
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

      

   
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ เช่น แอลกอโอล์ ออกซิเจน น้ ายาต่างๆ เลือด สายยาง ลูก
ยาง  หลอดแก้ว  เวชภัณฑ์ ฟิล์มเอกซเรย์ เคมีภัณฑ์  
( รวมก ามะถัน กรด ดา่ง ) ลวดเช่ือมเงิน ถุงมือ กระดาษกรอง  
จุกตา่งๆ สัตว์เลี้ยงเพ่ือการทดลอง วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  
ส าลีและผ้าพันแผล  หลอดเอกซเรย์ ชุดเคร่ืองมือผ่าตัด ที่วางกรวยแกว   
กระบอกตวง เบ้าหลอม หูฟัง (Stethoscope) เปลหามคนไข ้ 
คีมถอนฟัน เคร่ืองวัดน้ าฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เคร่ืองน่ึง  เคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร์ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

      

   
วัสดุการเกษตร จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันเเละก าจัด
ศัตรูพืชเเละสัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ปีกเเละสัตว์
น้ า น้ าเชื้อพันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะช า อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์
พืช เช่น ใบมีด เชือก เป็นต้น ฝ้าใบหรือผ้าพลาสติก  
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หน้ากากป้องกันเเก๊สพิษ สปริงเกลอร์ จอบหมุน จานพรวน ผานไถ
กระทะ เคร่ืองหยอดหรือหว่านเมล็ดพันธุ์  เคร่ืองท าความสะอาดเมล็ด
พันธุ์ คราดซี่พรวนดินระหว่างเเถว  เคร่ืองดักเเมลง
อวน (ส าเร็จรูป)  กระชัง  ฯลฯ   
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

   
วัสดุกีฬา จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา เช่น ห่วงยาง ลูกฟุตบอล ลูกปิงปอง  
ไม้ตีปิงปอง ลูกแชร์บอล ไม้แบตมินตัน ลูกแบตมินตัน ไม้เทนนิส ลูก
เทนนิส เชือกกระโดด ดาบสองมือ ตะกร้อ ตะกร้าหวายแชร์บอล ตาข่าย
กีฬา นกหวีด นาฬิกาจับเวลา นวม ลูกทุ่มน้ าหนัก เสาตาข่ายกีฬา ห่วง
บาสเก็ตบอลเหล็ก ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์  
แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเน่ือง  
สายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส ์ 
แผ่นดิสเกตต์ ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

      

   
วัสดุการศึกษา จ านวน 80,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษาของ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น หุ่น แบบจ าลองภูมิประเทศ  
สื่อการเรียนการสอนท าด้วยพลาสติก เบาะยืดหยุ่น  
เบาะมวยปล้ า เบาะยูโด ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

      

   
วัสดุเคร่ืองดับเพลิง จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าวัสดุเคร่ืองดับเพลิง 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
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แผนงำนสำธำรณสุข 
 

 
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข รวม 2,050,220 บำท 

  
งบบุคลำกร รวม 2,023,920 บำท 

   
เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) รวม 2,023,920 บำท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 816,240 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี 
ของข้าราชการ เช่น  เงินเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ  
เงินปรับอัตราเงินเดือนและเลื่อนระดับต าแหน่ง เงินในการปรับอัตรา
เงินเดือนใหม่ เป็นต้น และเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับ
เงินเดือนขั้นสูง หรือใกล้ถึงข้ันสูงของอันดับหรือต าแหน่ง  
ตามระเบียบกระทรวงก าหนด 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข 
 

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000 บาท 

      

  เพ่ือใช้จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานเทศบาล 
ต าแหน่งอ านวยการระดับต้น  ของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม จ านวน 2 คน    
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข 
 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,039,680 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้างตามภารกิจ  พนักงานจ้างทั่วไป  และผู้มีสิทธิ์ได้รับตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข 

      

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 108,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง(ค่าครองชีพช่ัวคราว)   
ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  พนักงานจ้างทั่วไป  และผู้มีสิทธิได้รับ 
ตามระเบียบกระทรวงก าหนด 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข 
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งบลงทุน รวม 26,300 บำท 

   
ค่ำครุภัณฑ ์ รวม 26,300 บำท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
โต๊ะคอมพิวเตอร์ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์  จ านวน  2  ตัว   
ตัวละ  2,500  บาท 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข 
 

      

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

    
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 17,000 บาท 

      

  คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือ
ดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ า
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 MB  
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย  
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
- มีช่องเช่ือมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว จ านวน 1 หน่วย 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข 
 

      

    
เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 4,300 บาท 

      

  คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 

      



77 

 

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 19 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ8.8 ภาพต่อนาที 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 15 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 5 ภาพ  ต่อนาที(ipm) 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข 
 

 
งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอื่น รวม 2,721,450 บำท 

  
งบด ำเนินงำน รวม 2,721,450 บำท 

   
ค่ำตอบแทน รวม 20,000 บำท 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 
 

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล 
ผู้บริหารและพนักงานจ้างที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2549  
รวมทั้งหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 
 

      

   
ค่ำใช้สอย รวม 2,018,250 บำท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 288,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่างหน่ึงซึ่งมิได้
เป็นการ ประกอบ  ตัดแปลงต่อเติม  ครุภัณฑ์  ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างอย่าง
ใด  และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น  ค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์  ค่าจ้างเหมาแรงงาน  ค่าจ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูล ค่า
จา่งเหมาก าจัดขยะ ค่าจ้าง เหมาถ่ายเอกสารเข้าเล่ม  ค่าจ้างเหมา
อ่ืน ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของเทศบาล   ฯลฯ   
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 
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-ค่าจ้างเหมาบริการบุคลภายนอกเป็นผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน/กู้ชีพ
กู้ภัย 

จ านวน 660,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นรายจ่ายค่าจ้างเหมาบริการบุคลภายนอกเป็นผู้ปฏิบัติงาน
การแพทย์ฉุกเฉิน/กู้ชีพกู้ภัย  
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 
 

      

    
-ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลรักษาความสะอาดอาคาร 
ส านักงานเทศบาลต าบลดงเย็น 

จ านวน 140,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นรายจ่ายค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลรักษาความสะอาดอาคาร
ส านักงาน เทศบาลต าบลดงเย็น    
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 
 

      

    
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านความสะอาดชุมชน  
ภายในเขต เทศบาล ต าบลดงเย็น 

จ านวน 219,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นรายจ่ายค่าเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านความสะอาด
ชุมชน ภายในเขต เทศบาลต าบลดงเย็น  
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 
 

      

   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ทัศนศึกษาและดู
งานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ของนายกเทศมนตรีต าบลดงเย็น  
รองนายกเทศมนตรีต าบลดงเย็น ประธานสภาเทศบาลต าบลดงเย็น  
รองประธานสภาเทศบาลต าบลดงเย็น   
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น  เลขานุการนายกเทศบาลต าบลดงเย็น   
ที่ปรึกษานายกเทศบาลต าบลดงเย็นข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงาน
จ้างของเทศบาลต าบลดงเย็น บุคคลภายนอกหรือบุคคลอื่นที่เก่ียวข้อง  
ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือองค์กรหรือสถาบันอ่ืนเป็น
ผู้ด าเนินการ หรือเทศบาลต าบลดงเย็นด าเนินการเอง โดยจ่ายเป็น
ค่าลงทะเบียน ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับการอบรมหรือสัมมนา   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตหน้า 190 ล าดับที่ 2 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 
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ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตหน้า 183 ล าดับที่ 5 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 
 

      

    
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน  การแพทย์ฉุกเฉินหรือกู้
ชีพกู้ภัย 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน การแพทย์ฉุกเฉินหรือกู้
ชีพกู้ภัย(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตหน้า 182 ล าดับที่ 2 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 
 

      

    
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตหน้า 182 ล าดับที่ 1  
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 
 

      

    

โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

จ านวน 78,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์  
ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตหน้า 186 ล าดับที่ 12 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 
 

      

    
โครงการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข จ านวน 280,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตหน้า 187 ล าดับที่ 14 
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ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 
 

    
โครงการธนาคารขยะเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการธนาคารขยะเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตหน้า 185 ล าดับที ่11 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 
 

      

    
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนชุมชน ในการสร้างเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรค 

จ านวน 15,450 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดท าแผนชุมชน
ในการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตหน้า 186 ล าดับที่ 13 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 
 

      

    
โครงการเฝ้าระวังโรคติดเช้ือโควิท 19 จ านวน 25,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเฝ้าระวังโรคติดเช้ือโควิท 19 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 4) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต  หน้า 37 ล าดับที่ 93 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 

      

    
โครงการรณรงค์จังหวัดสะอาดรักษ์สิ่งแวดล้อม จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์จังหวัดสะอาดรักษ์สิ่งแวดล้อม 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตหน้า 188 ล าดับที่ 17 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 
 

      

    
โครงการโรงเรียนตุ้มโโมผู้สูงอายุ ต าบลดงเย็น จ านวน 80,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการโรงเรียนตุ้มโโมผู้สูงอายุ ต าบลดงเย็น 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตหน้า 185 ล าดับที่ 10 
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ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 
 

    
โครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางตามหลัก 3 Rs จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยต้นทางตาม
หลัก 3 RS 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตหน้า 189 ล าดับที่ 19 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 
 

      

    

โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

จ านวน 7,800 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึน
ทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตหน้า 184 ล าดับที่ 9 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 
 

      

    
โครงการอบรมและรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมว จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมและรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์
เลี้ยงสุนัขและแมว 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตหน้า 188 ล าดับที่ 16 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต  หน้า 190 ล าดับที่ 22 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 
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ค่ำวัสดุ รวม 683,200 บำท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าวัสดุส านักงานต่างๆ เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เทปชนิดใส ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุด
บัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้
จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ น้ าดื่ม เคร่ืองเย็บกระดาษ กระดาษไข แบบ
พิมพ์ ฯลฯ   
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน  
 

      

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัด
สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์
ไฟฟ้า คอนเดนเซอร์ เบรกเกอร์ สายอากาศ โคมไฟฟ้า ล าโพง  
ไมโครโฟน ผังแสดงวงจรต่างๆ เคร่ืองวัดความต้านทานไฟฟ้า เคร่ืองวัด
แรงดันไฟฟ้า ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 
 

      

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 30,000 บาท 

      

  - วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 30,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม แก้วน้ า จานรอง มีด ยาฆ่าแมลง ผงซักฟอก น้ ายาท า
ความสะอาด ตะกร้า ถุงพลาสติก ที่นอน หมอน มุ้ง ปลอกหมอน ผ้าปูที่
นอน ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 
 

      

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น เหล็กชนิดต่าง ๆ ไม้ชนิดต่างๆ  
ทินเนอร์ แปรงทาสี ปูนซีเมนต์  ปูน
ขาว ทราย  อิฐ  กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม จอบ เสียม ขวาน สว่า
น เลื่อย  ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ   
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 40,000 บาท 

      

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

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 380,000 บาท 

      

  - ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ส าหรับรถยนต์พยาบาล 
(รถยนต์กู้ชีพ) และรถบรรทุก จ านวน   350,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ส าหรับรถยนต์พยาบาล
(รถยนต์กู้ชีพ) เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามัน
จาระบี น้ ามันเคร่ือง น้ ามันเบรก  
น้ ากลั่น น้ ามันสุญญากาศ  
น้ ามันไโโดรลิค ส าหรับ รถยนต์ รถจักรยานยนต์  ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 
 
- ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ส าหรับเคร่ืองพ่นหมอกควัน/ยูแอล
วี งาน ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก   จ านวน   30,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นส าหรับเคร่ืองพ่นหมอก
ควัน/ยูแอลวี งาน ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก น้ ามันดีเซล น้ ามัน
เบนซิน น้ ามันเคร่ืองหรือน้ ามันหล่อลื่น เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามัน
เบนซิน น้ ามันจาระบี น้ ามันเคร่ือง น้ ามันเบรค  
น้ ากลั่น น้ ามันสุญญากาศ น้ ามันไโโดร
ลิค ส าหรับ รถยนต์ รถจักรยานยนต์  ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 
 

      

   
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 103,200 บาท 

      

  - ค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์และยา ,เคร่ืองมือแพทย์ งานการแพทย์ฉุกเฉินฯ  
จ านวน   30,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์และยา ,เคร่ืองมือแพทย์  
งานการแพทย์ฉุกเฉินฯ 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 
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- ค่าจัดซื้อยา/สารเคมี (ทรายเคมี) ก าจัดลูกน้ ายุงลาย             
จ านวน   42,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยา/สารเคมี(ทรายเคมี) ก าจัดลูกน้ ายุงลาย เพ่ือ
ควบคุมและป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคไข้เลือดออกในเขตพ้ืนที่
เทศบาลต าบลดงเย็น  
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 
 
- ค่าจัดซื้อยา/น้ ายาเคมี ส าหรับเคร่ืองพ่นหมอกควัน/ยูแอลว ี 
เพ่ือก าจัดยุงลาย  
จ านวน   31,200   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยา/น้ ายาเคมี ส าหรับเคร่ืองพ่นหมอกควัน/ยูแอล
วี เพ่ือก าจัดยุงลาย ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออกในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลดงเย็น  
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 
 

   
วัสดุการเกษตร จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันเเละก าจัด
ศัตรูพืชเเละสัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ปีก 
เเละสัตว์น้ า น้ าเชื้อพันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะช า อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์
พืช เช่น ใบมีด เชือก  ฝ้าใบหรือผ้าพลาสติก  
หน้ากากป้องกันเเก๊สพิษ สปริงเกลอร์ จอบหมุนจานพรวน ผานไถ
กระทะ เคร่ืองหยอดหรือหว่านเมล็ดพันธุ์  เคร่ืองท าความสะอาดเมล็ด
พันธุ์ คราดซี่พรวนดินระหว่างเเถว   
เคร่ืองดักเเมลง อวน (ส าเร็จรูป)  กระชัง  ฯลฯ   
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 
 

      

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่  ตา่ง ๆ เช่น  กระดาษ  สี  พู่กัน  ไม้อัด  ฯลฯ   
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 
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วัสดุเคร่ืองแต่งกาย จ านวน 45,000 บาท 

      

  - ค่าชุดปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินหรือกู้ชีพกู้ภัย    
จ านวน   20,000   บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุเคร่ืองแต่งกาย  
ชุดผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้นหรือ กู้ชีพกู้ภัย และบุคลากรที่
เก่ียวข้องหรือรับผิดชอบงาน  
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 
 
- ค่าเคร่ืองแต่งกายพนักงานท าความสะอาด ,พนักงานขนขยะ    
จ านวน   25,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเคร่ืองแต่งกายพนักงานท าความสะอาด , 
พนักงานขนขยะ  
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 
 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรอง
แสง กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ แผ่นดิสเกตต์ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งาน
บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
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แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 

 
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์ รวม 14,000 บำท 

  
งบลงทุน รวม 14,000 บำท 

   
ค่ำครุภัณฑ ์ รวม 14,000 บำท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
เก้าอ้ีแถวเหล็กแบบ  4  ที่น่ัง  ขาคู่ จ านวน 14,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีแถวเหล็กแบบ 4 ที่น่ัง ขาคู่  2  ตวั  ตวั
ละ 7,000 บาท  
ปรากฎในเเผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมเเละสังคม 
สงเคราะห์ 
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แผนงำนเคหะและชุมชน 

 
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 8,416,800 บำท 

  
งบบุคลำกร รวม 2,881,800 บำท 

   
เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) รวม 2,881,800 บำท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 597,480 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีของ
ข้าราชการ เช่น  เงินเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ  
เงินปรับอัตราเงินเดือนและเลื่อนระดับต าแหน่ง เงินในการปรับอัตรา
เงินเดือนใหม่ เป็นต้น และเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับ
เงินเดือนขั้นสูง หรือใกล้ถึงข้ันสูงของอันดับหรือต าแหน่ง ตามระเบียบ
กระทรวงก าหนด 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและ
ชุมชน 
 

      

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 18,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ์ 
ได้รับ ได้แก่ เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว เงินตอบแทน 
พิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ 
เงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพ่ิมค่าวิชาชีพ  
เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานเทศบาล  
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและ
ชุมชน 
 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 2,026,320 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป   
ตามระเบียบกระทรวงก าหนด 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและ
ชุมชน 
 

      

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 240,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ(ค่าครองชีพช่ัวคราว)   
ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  พนักงานจ้างทั่วไป   
และผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงก าหนด  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและ
ชุมชน 
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งบด ำเนินงำน รวม 340,000 บำท 

   
ค่ำวัสดุ รวม 340,000 บำท 

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 180,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์  
เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า  
สวิตซ์ไฟฟ้า คอนเดนเซอร์ เบรกเกอร์ สายอากาศ โคมไฟฟ้า ล าโพง  
ไมโครโฟน ผังแสดงวงจรต่างๆ เคร่ืองวัดความต้านทานไฟฟ้า เคร่ืองวัด
แรงดันไฟฟ้า ฯลฯ ส าหรับใช้ในส านักงานเทศบาล และใช้ในงานไฟฟ้า
สาธารณะภายในหมู่บ้าน  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและ
ชุมชน 
 

      

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 150,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น เหล็กชนิดต่าง ๆ  
ไม้ชนิดต่างๆ ทินเนอร์ แปรงทาสี ปูนซีเมนต์  ปูน
ขาว ทราย  อิฐ  กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม จอบ เสียม ขวาน  
สว่าน เลื่อย  ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ   
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและ
ชุมชน 
 

      

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการโฆษณาและเผยแพร่ เช่น   
ไม้อัด กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน  สี  ฟิล์ม  ฟิล์มสไลด์ ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและ
ชุมชน 
 

      

  
งำนไฟฟ้ำถนน 
งบลงทุน 

รวม 5,195,000 บำท 

   
ค่ำที่ดินและส่ิงก่อสร้ำง รวม 5,195,000 บำท 

   
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ       

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางวาสนา หมู่ที่ 9  
บ้านค าบง 

จ านวน 250,000 บาท 

      

  ก่อสร้างถนน คสล.  
ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 115.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 460.00 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม.  
(ตามแบบเลขท่ี ท.002/2564 ทต.ดงเย็น) 
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(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง  
(ฉบับที่ 4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  หน้า  37  ล าดับที่  2 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและ
ชุมชน 
 

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุวรรณโชติ บ้านโนนสวรรค์ 
หมู่ที่ 11 

จ านวน 303,000 บาท 

      

  ก่อสร้างถนน คสล.  
ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 135.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 540.00 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม.   
(ตามแบบเลขท่ี ท.003/2564 ทต.ดงเย็น) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง  
(ฉบับที่ 4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  หน้า  37  ล าดับที่  3 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและ
ชุมชน 
 

      

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าวัด บ้านนาทอง หมู่ที่ 12 จ านวน 216,000 บาท 

      

  ก่อสร้างถนน คสล.  
ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 123.00 ม. หนา 0.12 ม. หรือพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 492.00 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม.   
(ตามแบบเลขท่ี ท.004/2564 ทต.ดงเย็น) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง  
(ฉบับที่ 4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  หน้า  38  ล าดับที่  4 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและ
ชุมชน 
 

      

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่งโพน - คุ้มวัดทิศ
ตะวันออก หมู่ที่ 3 

จ านวน 200,000 บาท 

      

  ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 90 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 360.00 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.50 ม. (ตามแบบเลขท่ี ท.012/2564 ทต.ดงเย็น) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  หน้า  5  ล าดับที่  3 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและ
ชุมชน 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสามขัว - คุ้มศาลา
ประชาธิปไตย หมู่ที่ 4 

จ านวน 180,000 บาท 

      

  ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 81 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 324.00 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.50 ม. (ตามแบบเลขท่ี ท.013/2564 ทต.ดงเย็น)(แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมืองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  หน้า  6  ล าดับที่  4ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
 

      

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแคน-ข้างหนอง
แคน(ทิศเหนือ) หมู่ที่ 2 

จ านวน 210,000 บาท 

      

  ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 76 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 380.00 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.50 ม.  (ตามแบบเลขท่ี ท.011/2564 ทต.ดงเย็น) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  หน้า  5  ล าดับที่  2 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและ
ชุมชน 
 

      

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านาจาน หมู่ที่ 8 - ศพด.
บ้านหนองแคน 

จ านวน 220,000 บาท 

      

  ก่อสร้างถนน คสล.  
ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 100.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 400.00 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม.   
(ตามแบบเลขท่ี ท.005/2564 ทต.ดงเย็น) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง  
(ฉบับที่ 4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  หน้า  38  ล าดับที่  5 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและ
ชุมชน 
 

      

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางปั่น - ค าพนา  
หมู่ที่ 7 

จ านวน 220,000 บาท 

      

  ก่อสร้างถนน คสล.  
ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 100.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 400.00 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม.   
(ตามแบบเลขท่ี ท.006/2564 ทต.ดงเย็น) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง  
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(ฉบับที่ 4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  หน้า  38  ล าดับที่  6 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและ
ชุมชน 
 

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้านดอนสวรรค์ 
หมู่ที่ 10 

จ านวน 200,000 บาท 

      

  ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 90 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 360.00 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้าง
ละ 0.50 ม.   (ตามแบบเลขที่ ท.020/2564 ทต.ดงเย็น) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า 8  ล าดับที่  11 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและ
ชุมชน 
 

      

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้านนาจาน  
หมู่ที่ 8 

จ านวน 200,000 บาท 

      

  ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 90 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 360.00 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้าง
ละ 0.50 ม.   (ตามแบบเลขที่ ท.018/2564 ทต.ดงเย็น) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  หน้า  7  ล าดับที่  9 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและ
ชุมชน 
 

      

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้านโนนสวรรค์  
หมู่ที่ 11 

จ านวน 200,000 บาท 

      

  ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 90 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 360.00 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้าง
ละ 0.50 ม.  (ตามแบบเลขท่ี ท.021/2564 ทต.ดงเย็น) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า 8  ล าดับที่  12 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและ
ชุมชน 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้านป่งโพน  
หมู่ที่ 3 (คุ้มรุ่งแสงทอง) 

จ านวน 140,000 บาท 

      

  ก่อสร้างถนน คสล.  
ผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 50.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 250.00 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม.   
(ตามแบบเลขท่ี ท.007/2564 ทต.ดงเย็น) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง  
(ฉบับที่ 4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  หน้า  39  ล าดับที่  7 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและ
ชุมชน 
 

      

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแสง-แก้งจันแดง  
บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 10 

จ านวน 220,000 บาท 

      

  ก่อสร้างถนน คสล.  
ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 100.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 400.00 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม.   
(ตามแบบเลขท่ี ท.001/2564 ทต.ดงเย็น) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง  
(ฉบับที่ 4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  หน้า  37  ล าดับที่  1 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและ
ชุมชน 
 

      

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัดเทพภูทอง บ้านภูทอง 
หมู่ที่ 13 

จ านวน 200,000 บาท 

      

  ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 90 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า360.00 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้าง
ละ 0.50 ม.   (ตามแบบเลขที่ ท.024/2564 ทต.ดงเย็น) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า 9  ล าดับที่  15 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและ
ชุมชน 
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โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโคกขามเลียน - หลังโรงเรียนบ้านโคก
ขามเลียน หมู่ที่ 7 

จ านวน 170,000 บาท 

      

  ก่อสร้างถนนลูกรัง  กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 400 เมตร ลูกรังผิว
จราจรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  (ตามแบบเลขท่ี ท.017/2564 ทต.ดงเย็น) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  หน้า  7  ล าดับที่  8 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและ
ชุมชน 
 

      

    
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโคกตะแบง - นาห้วยช้างมัน หมู่ที่ 5 จ านวน 100,000 บาท 

      

  ก่อสร้างถนนลูกรัง  กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 350 เมตร ลูกรังผิว
จราจรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  (ตามแบบเลขท่ี ท.015/2564 ทต.ดงเย็น) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า  6  ล าดับที่  6 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและ
ชุมชน 
 

      

    
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโคกตะแบง - เรียบคลองห้วยไค้ หมู่ที่ 5 จ านวน 200,000 บาท 

      

  ก่อสร้างถนนลูกรัง  กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 650 เมตร ลูกรังผิว
จราจรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  (ตามแบบเลขท่ี ท.014/2564 ทต.ดงเย็น) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  หน้า  6  ล าดับที่  5 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและ
ชุมชน 
 

      

    
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านดงเย็น - ข้ามห้วยบ้าน หมู่ที่ 1 จ านวน 220,000 บาท 

      

  ก่อสร้างถนนลูกรัง  กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 730 เมตร ลูกรังผิว
จราจรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  (ตามแบบเลขท่ี ท.010/2564 ทต.ดงเย็น) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  หน้า  5  ล าดับที่  1 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและ
ชุมชน 
 

      

    
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนาทอง - ค าผักกูด หมู่ที่ 12 จ านวน 130,000 บาท 

      

  ก่อสร้างถนนลูกรัง  กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 420 เมตร ลูกรังผิว
จราจรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  (ตามแบบเลขท่ี ท.023/2564 ทต.ดงเย็น) 
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(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า 9  ล าดับที่  14 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและ
ชุมชน 
 

    
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนาทอง - นาโคก หมู่ที่ 12 จ านวน 200,000 บาท 

      

  ก่อสร้างถนนลูกรัง  กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 650 เมตร ลูกรังผิว
จราจรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  (ตามแบบเลขท่ี ท.022/2564 ทต.ดงเย็น) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า 8  ล าดับที่  13 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและ
ชุมชน 
 

      

    
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโพนสวาง - ช่วงนานายล้ า หมู่ที่ 6 จ านวน 190,000 บาท 

      

  ก่อสร้างถนนลูกรัง  กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 600 เมตร ลูกรังผิว
จราจรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  (ตามแบบเลขท่ี ท.016/2564 ทต.ดงเย็น) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หนา้ 6 ล าดับที่  7 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและ
ชุมชน 
 

      

    
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโพนสวาง - นาดง(ตะวันตก) หมู่ที่ 14 จ านวน 190,000 บาท 

      

  ก่อสร้างถนนลูกรัง  กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 600 เมตร ลูกรังผิว
จราจรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  (ตามแบบเลขท่ี ท.025/2564 ทต.ดงเย็น) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า 9  ล าดับที่ 16 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและ
ชุมชน 
 

      

    
โครงการก่อสร้างลาน คสล. รอบเมรุบ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 จ านวน 90,000 บาท 

      

  ก่อสร้างลาน คสล. เน้ือท่ีไม่น้อยกว่า 300.00 ตร.ม. หนา 0.07 ม.  
(ตามแบบเลขท่ี อ.001/2564 ทต.ดงเย็น) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง  
(ฉบับที่ 4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  หน้า  39  ล าดับที่  8 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและ
ชุมชน 
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โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้านนาจาน หมู่ที่ 8 จ านวน 60,000 บาท 

      

  ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้านนาจาน จ านวน 1 หอ   
(ตามแบบเลขท่ี อ.002/2564 ทต.ดงเย็น) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง  
(ฉบับที่ 4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  หน้า  39  ล าดับที่  9 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและ
ชุมชน 
 

      

    
โครงการซ่อมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านค าบง  
หมู่ที่ 9 

จ านวน 200,000 บาท 

      

  เสริมสร้างผิวจราจรถนน คสล.  
ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 160 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือ
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม.  
(ตามแบบเลขท่ี ท.019/2564 ทต.ดงเย็น) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า 7 ล าดับที่ 10 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและ
ชุมชน 
 

      

    
โครงการธนาคารน้ าใต้ดินแบบปิด(ก่อสร้างคลองระบายน้ าไร้ท่อ) 
ข้างศพด.บ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 5 

จ านวน 120,000 บาท 

      

  ธนาคารน้ าใต้ดินแบบปิด(ก่อสร้างคลองระบายน้ าไร้
ท่อ) ขนาด กว้าง 0.40 ม. ลึก 0.60 ม. พร้อมบ่อธนาคารน้ าใต้
ดนิ 6 บ่อ ความยาวรวม 100 ม.   
(ตามแบบเลขท่ี อ.003/2564 ทต.ดงเย็น) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง  
(ฉบับที่ 4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  หน้า  40  ล าดับที่  10 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและ
ชุมชน 
 

      

    
โครงการเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ้มตะวันสีทอง บ้านนาทอง 
หมู่ที่ 12 

จ านวน 166,000 บาท 

      

  เสริมผิวจราจรถนน คสล. ผิว
จราจร กว้าง 7.00 ม. ระยะทาง 100.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 700.00 ตร.ม. (ตามแบบเลขที่ ท.008/2564 ทต.ดงเย็น) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง  
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(ฉบับที่ 4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  หน้า  40  ล าดับที่  11 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและ
ชุมชน 
 

    
โครงการเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านดงเย็น  
หมู่ที่ 1 

จ านวน 200,000 บาท 

      

  เสริมผิวจราจรถนน คสล.  
ผิวจราจร กว้าง 6.00 ม. ระยะทาง 140.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า840.00 ตร.ม.  (ตามแบบเลขที่ ท.009/2564 ทต.ดงเย็น) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง  
(ฉบับที่ 4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  หน้า  40  ล าดับที่  12 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและ
ชุมชน 
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แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 
 

 
งำนกีฬำและนันทนำกำร รวม 80,000 บำท 

  
งบด ำเนินงำน รวม 80,000 บำท 

   
ค่ำใช้สอย รวม 80,000 บำท 

   
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่ง 
ขันกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจ าปี 2564 

จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเเข่งขันกีฬาสัมพันธ์ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจ าปี 2564  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ประเพณีและวัฒนธรรม 162 ล าดับที่ 4 
ปรากฎในเเผนงานการศาสนาวัฒนธรรมเเละนันทนาการงานกีฬาเเละ
นันทนาการ 
 

      

    
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล
ดงเย็น 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการเเข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลดงเย็น 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ประเพณีและวัฒนธรรม 162 ล าดับที่ 5  
ปรากฎในเเผนงานการศาสนาวัฒนธรรมเเละนันทนาการงานกีฬาเเละ
นันทนาการ 

      

 
งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 30,000 บำท 

  
งบด ำเนินงำน รวม 30,000 บำท 

   
ค่ำใช้สอย รวม 30,000 บำท 

   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีบุญเนาสงกรานต์เผ่าย้อ ประจ าปี  2564 จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณี 
บุญเนาสงกรานต์เผ่าย้อ ประจ าปี 2564 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ประเพณีและวัฒนธรรม 165 ล าดับที่ 14  
ปรากฎในเเผนงานการศาสนาวัฒนธรรมเเละนันทนาการงานกีฬาเเละ
นันทนาการ 
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แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
 

 
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับอุตสำหกรรมและกำรโยธำ รวม 1,440,900 บำท 

  
งบบุคลำกร รวม 802,920 บำท 

   
เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) รวม 802,920 บำท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 742,920 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีของ
ข้าราชการ เช่น  เงินเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ  
เงินปรับอัตราเงินเดือนและเลื่อนระดับต าแหน่ง เงินในการปรับอัตรา
เงินเดือนใหม่ เป็นต้น และเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับ
เงินเดือนขั้นสูง หรือใกล้ถึงข้ันสูงของอันดับหรือต าแหน่ง  
ตามระเบียบกระทรวงก าหนด 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกอง   
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา  
 

      

  
งบด ำเนินงำน รวม 557,000 บำท 

   
ค่ำตอบแทน รวม 60,000 บำท 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับค าสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ   
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล  
ผู้บริหารและพนักงานจ้างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2549  
รวมทั้งหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง   
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

      



99 

 

   
ค่ำใช้สอย รวม 390,000 บำท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 300,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่างหน่ึง 
ซึ่งมิได้เป็นการ ประกอบ  ตัดแปลงต่อเติม  ครุภัณฑ์  ที่ดินหรือ
สิ่งก่อสร้างอย่างใด  และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง  เช่น   
ค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ค่าจ้างเหมาแรงงาน   
ค่าจ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูล  ค่าจ้าง เหมาถ่ายเอกสารเข้าเล่ม   
ค่าจ้างเหมาอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของ
เทศบาล   ฯลฯ    
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

      

   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนา
เมืองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม137 ล าดับที่  195 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ทัศนศึกษาและ 
ดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ของนายกเทศมนตรีต าบลดงเย็น  
รองนายกเทศมนตรีต าบลดงเย็น  
ประธานสภาเทศบาลต าบลดงเย็น  
รองประธานสภาเทศบาลต าบลดงเย็น   
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น   
เลขานุการนายกเทศบาลต าบลดงเย็น   
ที่ปรึกษานายกเทศบาลต าบลดงเย็นข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงาน
จ้างของเทศบาลต าบลดงเย็น บุคคลภายนอกหรือบุคคลอื่นที่เก่ียวข้อง ที่
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือองค์กรหรือสถาบันอ่ืนเป็น
ผู้ด าเนินการ หรือเทศบาลต าบลดงเย็นด าเนินการเอง โดยจ่ายเป็น
ค่าลงทะเบียน ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับการอบรมหรือสัมมนา   
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 
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ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ  
ในกรณีช ารุดเสียหาย ใช้การไม่ได้หรือใช้การได้แต่ไม่ดีเท่าที่ควร หรือถึง
เวลาต้องเข้าบ ารุงรักษาตามระยะเวลาการใช้งาน จ าเป็นต้องท าการ
ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดีสามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองพิมพ์ดีด เคร่ืองอัดส าเนา เคร่ือง
ถ่ายเอกสาร เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอ้ี  กล้อง
ถ่ายรูป รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และบริเวณรอบอาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลดงเย็น 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

      

   
ค่ำวัสดุ รวม 57,000 บำท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเคร่ืองใช้
ต่างๆ  เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทดั ยางลบ คลิป เป๊ก เทปชนิดใส ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม  
สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง  
ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ น้ าดื่ม  
เคร่ืองเย็บกระดาษ กระดาษไข แบบพิมพ์ ฯลฯ   
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

      

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 7,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด  
เข่ง ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ า จานรอง มีด  
ยาฆ่าแมลง ผงซักฟอก น้ ายาท าความสะอาด ตะกร้า ถุงพลาสติก  
ที่นอน หมอน มุ้ง ปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรอง
แสง กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ แผ่นดิสเกตต์ ฯลฯ  
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ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

   
ค่ำสำธำรณูปโภค รวม 50,000 บำท 

   
ค่าไฟฟ้า จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

      

  
งบลงทุน รวม 80,980 บำท 

   
ค่ำครุภัณฑ ์ รวม 80,980 บำท 

   
ครุภัณฑ์โรงงาน       

    
กบไฟฟ้าแบบมือถือ  ขนาด  5  น้ิว จ านวน 14,800 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อ กบไฟฟ้าแบบมือถือ ขนาด 5 น้ิว 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
1) ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า  ขนาดไม่น้อยกว่า 950 วัตต์ ความเร็วรอบไม่
น้อยกว่า 14,000 รอบต่อนาที 
2) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดความกว้างในการไสไม้ข้ันต่ า  
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 
  

      

    
เลื่อยวงเดือนไฟฟ้าแบบมือถือ ขนาด 9 น้ิว จ านวน 6,900 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือขนาด 9 น้ิว 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
1) ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1,700 วัตต์ ความเร็วรอบไม่
น้อยกว่า 4,000 รอบต่อนาที 
2) ตัดไม้ได้หนา ไม่น้อยกว่า 60 มิลลิเมตร 
3) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของใบเลื่อยขั้นต่ า 
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารงานทั่วไป
เก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

      

    
เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้าขนาด  140 แอมป์ จ านวน 4,980 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองเช่ือมไฟฟ้าขนาด 140 แอมป์ 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 
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เคร่ืองตัดเหล็กแบบมือถือ  ขนาด  2.50  มิลลิเมตร จ านวน 18,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองตัดเหล็กแบบมือถือ ขนาด 2.50 มิลลิเมตร 
คุณลักษณะพื้นฐาน  
1) ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 350 วัตต์ 
2) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดความหนาขั้นต่ าของแผ่นเหล็กที่ตัดได้ 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

      

    
สว่านไฟฟ้า จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสว่านไฟฟ้าขนาด  800  W 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

      

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

    
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน  จ านวน 17,000 บาท 

      

  คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือ
ดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ า
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 MB  
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย  
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
- มีช่องเช่ือมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว จ านวน 1 หน่วย 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 
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เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 4,300 บาท 

      

  คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)  
จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 19 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ8.8 ภาพต่อนาที 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 15 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 5 ภาพ  ต่อนาที(ipm) 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 
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แผนงำนกำรเกษตร 
 

 
งำนส่งเสริมกำรเกษตร รวม 55,000 บำท 

  
งบด ำเนินงำน รวม 55,000 บำท 

   
คำ่ใช้สอย รวม 45,000 บำท 

   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
โครงการฝึกอบรมการปลูกหญ้าแฝก  เพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ าตามแนว
พระราชด าริ 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมการปลูกหญ้าแฝก   
เพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ าตามแนวพระราชด าริ   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชน หน้าที่ 181  ล าดับที่  10   
ปรากฎในแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร 
 

      

    
โครงการฝึกอบรมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมน หน้าที่ 181 ล าดับที่ 10  
ปรากฎในเเผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร 
 

      

    
โครงการส่งเสริมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลต าบลดงเย็น จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลต าบลดงเย็น 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมน หน้าที่ 178 ล าดับที่ 1  
ปรากฎในเเผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร 
 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ  
ในกรณีช ารุดเสียหาย ใช้การไม่ได้หรือใช้การได้แต่ไม่ดีเท่าที่ควร หรือถึง
เวลาต้องเข้าบ ารุงรักษาตามระยะเวลาการใช้งาน จ าเป็นต้องท าการ
ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดีสามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองพิมพ์ดีด เคร่ืองอัดส าเนา เคร่ือง
ถ่ายเอกสาร เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอ้ี  กล้อง
ถ่ายรูป รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และบริเวณรอบอาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลดงเย็น 
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(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมน หน้าที่ 181 ล าดับที่ 11  
ปรากฎในเเผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร 
 

   
ค่ำวัสดุ รวม 10,000 บำท 

   
วัสดุการเกษตร จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันเเละก าจัด
ศัตรูพืชเเละสัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ปีกเเละ 
สัตว์น้ า น้ าเชื้อพันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะช า อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์
พืช เช่น ใบมีด เชือก  ฝ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันเเก๊ส
พิษ สปริงเกลอร์ จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ เคร่ืองหยอดหรือ
หว่านเมล็ดพันธุ์  เคร่ืองท าความสะอาดเมล็ดพันธุ์  เคร่ืองดักเเมลง
อวน (ส าเร็จรูป)  กระชัง  ฯลฯ   
ปรากฎในเเผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร 
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แผนงำนกำรพำณิชย์ 
 

 
งำนกิจกำรประปำ รวม 1,910,400 บำท 

  
งบด ำเนินงำน รวม 1,880,000 บำท 

   
ค่ำวัสดุ รวม 380,000 บำท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

      

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

      

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 50,000 บาท 

      

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

      

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 230,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น เหล็กชนิดต่าง ๆ ไม้ชนิดต่างๆ  
ทินเนอร์ แปรงทาสี ปูนซีเมนต์  ปูน
ขาว ทราย  อิฐ  กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม จอบ เสียม ขวาน  
สว่าน เลื่อย  ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ   
ปรากฎในเเผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา 
 

      

   
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 80,000 บาท 

      

  - ค่าจัดซื้อสารส้ม    
จ านวน  30,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารส้ม  
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา    
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- ค่าจัดซื้อคลอรีน   
จ านวน  20,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคลอรีน  
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา 
 
- ค่าจัดซื้อทรายกรอง  
จ านวน  30,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อทรายกรอง  
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา 
 

   
ค่ำสำธำรณูปโภค รวม 1,500,000 บำท 

   
ค่าไฟฟ้า จ านวน 1,500,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจ่ายค่าไฟฟ้าในงานประปา 
ปรากฎในเเผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา 
 

      

  
งบลงทุน รวม 30,400 บำท 

   
ค่ำครุภัณฑ ์ รวม 30,400 บำท 

   
ครุภัณฑ์การเกษตร       

    
เคร่ืองสูบน้ า จ านวน 9,100 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองสูบน้ า  เคร่ืองยนต์เบนซิน  สูบน้ า
ได้  1,000  ลิตรต่อนาที  ขนาด  5  แรงม้า 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
1) เป็นเคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่ง ใช้เคร่ืองยนต์เบนซินขนาดไม่น้อย
กว่า  5  แรงม้า  หรือปริมาณกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 160 ซีซี 
2) ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า  3 น้ิว (75 มิลลิเมตร) 
3) สูบน้ าได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่ก าหนด 
4) ส่งน้ าได้สูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต 
5) อุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองสูบน้ าและของเคร่ืองยนต์ต้องมีครบ
ชุด พร้อมที่จะใช้งานได้ 
ปรากฎในเเผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา 
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

    
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 17,000 บาท 

      

  คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือ
ดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ า
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 MB  
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย  
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
- มีช่องเช่ือมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว จ านวน 1 หน่วย 
ปรากฎในเเผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา 
 

      

    
เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 4,300 บาท 

      

  คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 19 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ8.8 ภาพต่อนาที 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 15 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที(ipm) 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
ปรากฎในเเผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา 
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แผนงำนงบกลำง 
 

 
งบกลำง รวม 17,966,316 บำท 

  
งบกลำง รวม 17,966,316 บำท 

   
งบกลำง รวม 17,966,316 บำท 

   
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 661,980 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง  
ในอัตราร้อยละ 5  ของค่าจ้าง  
ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งบกลาง 
 

      

   
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 26,480 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งบกลาง 
 

      

   
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 10,226,400 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม หน้า 177 ล าดับที่ 11 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งบกลาง 
 

      

   
เบี้ยยังชีพคนพิการ จ านวน 2,829,600 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม หน้า 177 ล าดับที่ 11 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งบกลาง 
 

      

   
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 78,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม หน้า 177 ล าดับที่ 11 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งบกลาง 
 

      

   
ส ารองจ่าย จ านวน 3,042,711 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายในกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า  และมีความจ าเป็น
หรือ  บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เช่น การเกิดภัยพิบัติ
ตา่ง ๆ 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งบกลาง 
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน       

    
ค่าบ ารุงสันนิบาติแห่งประเทศไทย จ านวน 64,545 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  
ในอัตราร้อยละหน่ึงต่อหก รวมเงิน รายรับจริงทุกประเภทของ
งบประมาณปีที่ล่วงมาแล้วไม่รวมเงินกู้  
เงินอุดหนุนทั่วไป อุดหนุนเฉพาะกิจ และจ่ายขายเงินสะสม  
ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งบกลาง 
 

      

    
เงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพ จ านวน 230,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พ้ืนที่ เพ่ือสนับสนุน การด าเนินการ และบริหารระบบประกันสุขภาพโดย
ได้รับเงินอุดหนุนจากส านักงาน หลักประกันสุขภาพ 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งบกลาง 
 

      

   
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จ านวน 806,600 บาท 

เพ่ือจ่ายสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
ให้กับ พนักงานเทศบาล  ในอัตราร้อยละ 2 ของเงินรายได้ไม่รวม
เงินอุดหนุน 

     

ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งบกลาง 

        

 

 

 

 

 

 

 


