
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลดงคอน
อําเภอ สรรคบุรี   จังหวัดชัยนาท

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 72,800,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,904,800 บาท

งบบุคลากร รวม 6,439,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,850,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 726,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี /รองนายกเทศมนตรี   

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี /รองนายก
เทศมนตรี   

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนนายกเทศมนตรี /รองนายก
เทศมนตรี    

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 208,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ /ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี   
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,556,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาฯ/รองประธาน และ
สมาชิกสภาฯ 

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,589,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,810,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงาน 
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 228,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,332,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง 
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 147,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง 
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งบดําเนินงาน รวม 3,748,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 700,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการเลือกตั้ง  ค่าตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สําหรับข้าราชการและพนักงานท้อง
ถิ่น( โบนัส) ฯลฯ   

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ ที่มีสิทธิตามระเบียบฯ 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวกับสวัสดิการพนักงาน
เทศบาลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิตาม
ระเบียบฯ    

ค่าใช้สอย รวม 1,810,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่าง  ๆ  เช่น  จ้างเหมาแรง
งานทําของ ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ  ค่าบริการรับใช้  

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม
สภาท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตั้ง จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด (กรณีครบวาระ  ยุบสภา กรณีแทน
ตําแหน่งว่าง )

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ/หรือ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ฯลฯ  

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น ตามแผนการฝึก
อบรม
ของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฯลฯ 
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ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมและศึกษาดูงาน จํานวน 400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และบุคคลที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ 5 แผนงาน 5.2

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพวงมาลัย   ดอกไม้  พวงมาลา   
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ  เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหารว่าง 
เครื่องดื่ม อุปกรณ์ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ฯลฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ 5 แผนงาน 5.1

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมพนักงานและลูกจ้าง จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น  ค่าอาหาร ทําบุญเลี้ยงพระ 
ค่าเครื่องปัจจัยไทยธรรม  ค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์สําหรับจัดสถานที่  และค่าใช้
จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ 2 แผนงาน 2.2

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมตามโครงการ  เช่น  ค่าอาหารว่าง 
เครื่องดื่มวิทยากร  อุปกรณ์ ฯลฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ 5 แผนงาน 5.2

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาและ/หรือซ่อมแซมทรัพย์สินของ
ราชการ  เช่น  วัสดุ  ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ ใน
ราชการของเทศบาล
(วงเงินไม่เกิน5,000บาท)

ค่าวัสดุ รวม 908,800 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จ้างทําสิ่งของ เช่น ค่ากระดาษ  ปากกา ยางลบ สิ่ง
พิมพ์   ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จ้างทําสิ่งของ เช่น  ค่าสายไฟฟ้า สวิทซ์ หลอด
ไฟฟ้า ฟิวส์ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ / จ้างทําสิ่งของ  เช่น  ค่าไม้กวาด  แปรง   ถ้วย  แก้ว
นํ้า นํ้าดื่ม ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จ้างทําสิ่งของ  เช่น ค่ายางนอก ยางใน หัว
เทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ 

วันที่พิมพ์ : 26/10/2561  09:33:34 หน้า : 3/26



วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น ค่านํ้ามันดีเซล   นํ้ามัน
เบนซิน นํ้ามันเครื่อง  ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 28,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จ้างทําสิ่งของ เช่น ค่าพันธุ์พืช  ค่าปุ๋ย  ค่าสารเคมี
ป้องกัน
และกําจัดศัตรูพืชและสัตว์  อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช  ฯลฯ  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จ้างทําสิ่งของ  เช่น  ค่าตลับผง
หมึก  เมาท์  คีย์บอร์ด ฯลฯ  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 330,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสํานักงาน/ในที่สาธารณะ ฯลฯ
ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ ฯลฯ
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ฯลฯ
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์อากร ฯลฯ
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการสื่อสารโทรคมนาคมรายเดือนของเทศบาลตําบล
ดงคอน เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตฯลฯ

งบลงทุน รวม 697,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 597,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้พักคอย จํานวน 2 ตัว จํานวน 12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้พักคอยเก้าอี้แถวโครงเหล็กชุบโครเมียมเงามีที่
เท้าแขน ชนิด 4 ที่นั่ง เบาะหนัง จํานวน 2 ตัว ฯลฯ

เก้าอี้สํานักงาน  จํานวน 20 ตัว จํานวน 58,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน มีล้อ ปรับสูงตํ่าได้สําหรับ ประธาน
สภา รองประธานสภา เลขาประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลดง
คอน จํานวน 20 ตัว ฯลฯ

เครื่องขัดพื้น จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขัดพื้นมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อย
กว่า 16 นิ้ว ใช้ไฟฟ้า ราคาพร้อมอุปกรณ์ ฯลฯ

เครื่องดูดฝุ่น จํานวน 13,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่่น ขนาด 25 ลิตร สามารถดูดฝุ่นและ
นํ้า ฯลฯ เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์

ฉากกั้นห้อง จํานวน 4 ชุด (พาร์ทิชั่น) จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อฉากกั้นห้อง จํานวน 4 ชุดพร้อมติดตั้ง ฯลฯ
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ตู้เก็บเอกสารอเนกประสงค์สีเทาขาว จํานวน 8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสารอเนกประสงค์ชนิดเหล็กด้านบนเป็นกระจก
ด้านล่างทึบ จํานวน 1 ตู้ ฯลฯ

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 2 ชั้น จํานวน 4 ตู้ จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 2 ชั้น จํานวน 4 ตู้ ฯลฯ
โต๊ะประชุมรูปตัวยู จํานวน 20 ที่นั่ง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมรูปตัวยู จํานวน 20 ที่นั่ง ฯลฯ
โพเดียม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโพเดียม ฯลฯ
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ม่านปรับแสงสํานักงานเทศบาลตําบลดงคอน(แห่งใหม่) จํานวน 180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อผ้าม่านและม่านปรับแสงแนวตั้งใบใยสังเคราะห์ชนิด
ทึบแสง จํานวน 138 ตาราเมตร พร้อมติดตั้งฯลฯ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจา
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจา
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจา
หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจร
หลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความ
จาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 240 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาและ/หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ของราชการ
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ปรับปรุงห้องประชุมสภาอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลดงคอน(แห่งใหม่) จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องประชุมสภาอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลดง
คอนแห่งใหม่ ฯลฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ 5 แผนงาน 5.2

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 20,000 บาท

อุดหนุนการจัดตั้งศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์ประสาน
งานข้อมูลข่าวสารของ อปท.ระดับอําเภอ 
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจัดตั้งศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
การจัดซื้อจัดจ้าง/ศูนย์ประสานงานข้อมูลข่าวสารของ อปท. ระดับอําเภอ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ 5 แผนงาน 5.1

งานบริหารงานคลัง รวม 3,156,500 บาท
งบบุคลากร รวม 1,965,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,965,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,420,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงาน ฯลฯ
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหารพนักงานเทศบาลตําบลดง
คอน 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 413,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง  
งบดําเนินงาน รวม 1,030,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 200,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง  ฯลฯ ที่มาปฏิบัติ
งานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างซึ่งมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุด
ราชการเป็นครั้งคราว  

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ  
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง  
ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ 

ค่าใช้สอย รวม 650,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติงาน เช่น ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน
ต่าง  ๆ (ที่ไม่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ)  
 ค่าบริการรับใช้  ฯลฯ 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ/หรือ
นอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ
ของพนักงานเทศบาลและ พนักงานจ้างที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไป
ราชการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการปฏิบัติราชการ

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงข้อมูลและแผนที่ภาษี จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงข้อมูลและแผนที่ภาษี เช่น ค่าบํารุงรักษาระบบ 
ค่าพัฒนาโปรแกรม  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ฯลฯ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาและ/หรือซ่อมแซมทรัพย์สินของ
ราชการ  เช่น  วัสดุ  ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ ใน
ราชการของเทศบาล
(วงเงินไม่เกิน5,000บาท)

ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  เช่น  เครื่องเขียน 
แบบพิมพ์  กระดาษ  แฟ้ม   ตรายาง  ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  ตลับผงหมึก  
เทปบันทึกข้อมูล แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อ
ดวงตราไปรษณียกร 

งบลงทุน รวม 161,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 161,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 3 ตัว จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน มีล้อ ปรับสูงตํ่าได้ จํานวน 3 ตัว ฯลฯ
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ชั้นวางแฟ้มตั้ง 2 ชั้น 16 ช่อง จํานวน 10 ตัว จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางแฟ้มตั้ง 2 ชั้น 16 ช่อง จํานวน 10 ตัว ฯลฯ
ชั้นวางแฟ้มตั้ง 4 ชั้น 32 ช่อง จํานวน 5 ตัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางแฟ้มตั้ง 4 ชั้น 32 ช่อง จํานวน 5 ตัว ฯลฯ
ตู้เก็บแบบหรือแผนที่ 5 ลิ้นชัก จํานวน 2 หลัง จํานวน 28,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บแบบหรือแผนที่ 5 ลิ้นชัก จํานวน 2 หลัง ฯลฯ
โต๊ะคอมพิวเตอร์ชนิดเหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต จํานวน 3 ตัว จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ชนิด
เหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต  จํานวน 3 ตัว ฯลฯ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องสํารองไฟ จํานวน 2 เครื่อง จํานวน 26,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA  จํานวน 2 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 2 kVA (1,200 Watts)
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) ไม่น้อยกว่า 220+/-20%
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไม่มากกว่า 220+/-10%
- สามารถสารองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ 
และครุภัณฑ์อื่นๆ และจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมปรับปรุง   

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 3,041,000 บาท

งบบุคลากร รวม 2,226,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,226,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 105,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล 
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงาน ฯลฯ  
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,977,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง   
งบดําเนินงาน รวม 715,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ  ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นแต่งตั้ง ผู้ปฏิบัติงาน ในศูนย์ อปพร. หรือนอกที่ตั้งศูนย์ อปพร.ฯลฯ 

ค่าใช้สอย รวม 365,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่าง  ๆ  เช่น  จ้างเหมาแรง
งานทําของ  ฯลฯ 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ/หรือ
นอกราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง  ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าที่พัก  ฯลฯ  

โครงการจัดทําและฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ 1 แผนงาน 1.2

โครงการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สําคัญ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ 1 แผนงาน 1.2

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อพปร.) จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมและทบทวนพนักงานเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
 กับ อปพร.
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ 1 แผนงาน 1.2

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาและ/หรือซ่อมแซมทรัพย์สินของ
ราชการ  เช่น  วัสดุ  ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ 
ในราชการของเทศบาล (วงเงินไม่เกิน5,000บาท)

ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จ้างทําสิ่งของ เช่น  ค่า
กระดาษ  ปากกา  ดินสอ หมึก  สิ่งพิมพ์ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ / จ้างทําสิ่งของ  เช่น  ค่ายางนอก ยางใน
 หัวเทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  ค่านํ้ามัน
ดีเซล  นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเครื่อง   ฯลฯ

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ / จ้างทําสิ่งของ เช่น เสื้อ กางเกง รองเท้า หมวก ฯลฯ
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ฯลฯ
งบลงทุน รวม 100,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ 
และครุภัณฑ์อื่นๆ และจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมปรับปรุง  ฯลฯ 
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 9,358,100 บาท

งบบุคลากร รวม 2,890,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,890,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,987,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล 
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงาน ฯลฯ
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 793,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง 
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 86,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง   
งบดําเนินงาน รวม 3,424,100 บาท

ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง 
ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ 

ค่าใช้สอย รวม 1,552,100 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการต่าง ๆ  เช่น  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้า
เล่ม ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ/หรือ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน  ค่าเบี้ยเลี้ยง  การเดินทาง ค่า
พาหนะ   ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ  สําหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง   ผู้ดูแล
เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเมื่อได้รับคําสั่งให้ไปราชการ  

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ  
เช่น ค่าของขวัญของรางวัล ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าใช้จ่ายอื่นตามความจําเป็น ฯลฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ 1 แผนงาน 1.4

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 305,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา เช่น สื่อการเรียนการสอน (179x1,700)ฯลฯ
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สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 877,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จ้างทําสิ่งของ ค่าอาหารกลางวัน ดังนี้
 1. เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
โคกดอกไม้ เป็นเงิน 112,700.-บาท 
2. เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่ง
กระถิน เป็นเงิน 161,700.-บาท 
3. เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองแขม เป็นเงิน 151,900.-บาท 
4. เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงเทพ
รัตน์ เป็นเงิน 240,100.-บาท 
5. เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอารีทวีวนา
ราม เป็นเงิน 73,500.-บาท
 6. เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทพ
รัตน์ เป็นเงิน 137,200.-บาท 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ 2 แผนงาน 2.1

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาและ/หรือซ่อมแซมทรัพย์สินของ
ราชการ  เช่น  วัสดุ  ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ 
ในราชการของเทศบาล (วงเงินไม่เกิน5,000บาท)

ค่าวัสดุ รวม 1,682,000 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,677,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จ้างทําสิ่งของ ค่าอาหารเสริม (นม)  ดังนี้   
2.1  เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 ที่อยู่ในความดูแล  6  ศูนย์    จํานวน   354,822.-บาท 
2.2  เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
ในเขตเทศบาล              
      จํานวน  6  โรงเรียน    จํานวน 1,322,178.-บาท 
 “ทั้งนี้  จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น” 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ 2 แผนงาน 2.1

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จ้างทําสิ่งของ  เช่น  ค่าตลับผง
หมึก  เมาท์  คีย์บอร์ด ฯลฯ  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 90,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 70,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลดงคอน ฯลฯ
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตของ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลดงคอน

งบลงทุน รวม 320,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาและ/หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ของราชการเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 300,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งานปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล รายละเอียดตาม
แบบแปลนของกองช่างเทศบาลตําบลดงคอน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ 2 แผนงาน 2.1

งบเงินอุดหนุน รวม 2,724,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,724,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 2,724,000 บาท

1.1  อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนเทพรัตน์ 
ตั้งไว้ 744,000.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียน
โรงเรียนเทพรัตน์ จํานวน 186 คนๆ ละ 20.-บาท จํานวน 200 วัน  
“ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น” 
1.2  อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน
ตั้งไว้ 368,000บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่ง
กระถิน จํานวน 92คนๆ  ละ  20.-บาท จํานวน 200 วัน 
 “ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น” 
1.3 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียน
วัดอารีทวีวนาราม ตั้งไว้ 428,000.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนวัดอารี
ทวีวนาราม  107คนๆ ละ 20.-บาท จํานวน 200 วัน  “ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อ
เมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” 
 1.4  อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียน
วัดหนองแขม ตั้งไว้  332,000บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนวัด
หนองแขม จํานวน 83คนๆ ละ 20.-บาท จํานวน 200 วัน  “ทั้งนี้จะเบิก
จ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น”
1.5   อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียน
วัดเทพรัตนวนาราม  ตั้งไว้  328,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนวัดเทพ
รัตนวนาราม จํานวน 82นๆ ละ 20.- บาท จํานวน 200 วัน  “ทั้งนี้จะเบิก
จ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”
1.6 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียน
ชุมชนวัดโคกดอกไม้ ตั้งไว้ 524,000บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนชุมชน
วัดโคกดอกไม้ จํานวน 131 คนๆละ 20.- บาท จํานวน 200 วัน  “ทั้งนี้จะ
เบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับ การจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ 2 แผนงาน 2.1

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 436,000 บาท

งบบุคลากร รวม 141,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 141,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 117,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล 
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงาน ฯลฯ  
งบดําเนินงาน รวม 175,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ  
เช่น  ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปก  ค่าโฆษณาหรือเผย
แพร่  ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ(ที่ไม่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ)  ฯลฯ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่จําเป็น หรือเกี่ยวเนื่องในการ
ปฏิบัติราชการของเทศบาล 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ/
หรือนอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ  ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่ได้รับคําสั่ง
ให้เดินทางไปราชการ  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการปฏิบัติราชการ

ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จ้างทําสิ่งของ  เช่น  วัสดุทางการแพทย์
เวชภัณฑ์ยา ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับศูนย์สาธารณสุขมูลฐานระดับชุมชน
(ศสมช.)  (หมู่บ้านละ 7,500 จํานวน 16 หมู่)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ 1 แผนงาน 1.1

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 951,000 บาท

งบบุคลากร รวม 301,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 301,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 117,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล  
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงาน ฯลฯ
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง 
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง 
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งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวกับสวัสดิการพนักงาน
เทศบาล
      ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ 

ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ 
 เช่น  ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเย็บหนังสือ  หรือเข้าปก ค่าโฆษณาหรือเผย
แพร่  ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ(ที่ไม่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ)  ฯลฯ  ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่จําเป็น หรือเกี่ยวเนื่องในการ
ปฏิบัติราชการของเทศบาล 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ/
หรือนอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ   ค่าเช่าที่
พัก ฯลฯ  ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่ได้รับ คําสั่งให้เดินทาง
ไปราชการ  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการปฏิบัติราชการ

ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จ้างทําสิ่งของ เช่น  ค่า
กระดาษ  ปากกา  ดินสอ หมึก  สิ่งพิมพ์ ฯลฯ 

งบลงทุน รวม 600,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 600,000 บาท
อาคารต่าง ๆ

ก่อสร้างบ้านพักอาศัย จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างบ้านพักอาศัยผู้ด้อยโอกาสตามโครงการท้องถิ่น
เทิดไท้องค์ราชัน รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาล
ตําบลดงคอน

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าซ่อมบ้านพักอาศัยผู้ด้อยโอกาส จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ้านพักอาศัยผู้ด้อยโอกาส  ภายในเขต
เทศบาลตําบลคอน 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ 1 แผนงาน 1.1

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,201,600 บาท

งบบุคลากร รวม 2,333,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,333,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,482,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล 

วันที่พิมพ์ : 26/10/2561  09:33:34 หน้า : 14/26



เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงาน ฯลฯ
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 639,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง 
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง   
งบดําเนินงาน รวม 630,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือ
วันหยุดราชการให้แก่พนักงานเทศบาลพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการและมีสิทธิเบิก ได้ตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบฯ 

ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ ค่าธรรมเนียม
และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ (ที่ไม่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ)
ค่าบริการรับใช้  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และ/หรือนอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง การเดินทาง  ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ  สําหรับพนักงานเทศบาล  พนักงานจ้างเมื่อได้รับ
คําสั่งอนุญาตให้ไปราชการ 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาและ/หรือซ่อมแซมทรัพย์สินของ
ราชการ  เช่น  วัสดุ  ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ 
ในราชการของเทศบาล(วงเงินไม่เกิน5,000บาท)

ค่าวัสดุ รวม 390,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จ้างทําสิ่งของ เช่น ค่ากระดาษ  ค่าปากกา   
ดินสอ ยางลบ กระดาษไข หมึกก๊อปปี้พริ้น  สิ่งพิมพ์  นํ้าดื่ม  ธงชาติ 
ธงต่างๆ ฯลฯ 
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จ้างทําสิ่งของ เช่น ค่าปลักไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า
สายไฟฟ้า โคมไฟฟ้า เข็มขัดนิรภัยชนิดมีเบาะ คลิปแอมป์วัดกระแส
ไฟฟ้าฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จ้างทําสิ่งของ เช่น ค่าสี ค่าไม้ต่างๆ ค่าปูน หิน ทราย
เครื่องเจีย เลื่อยวงเดือน ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จ้างทําสิ่งของ เช่น ค่าแบตเตอรี่  ยางนอก   
ยางใน  ประแจคอม้า ไขควง ฯลฯ 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น ค่านํ้ามันดีเซล  
นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จ้างทําสิ่งของ เช่น ค่าหมึกพิมพ์  ค่าแผ่น 
หรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 

งบลงทุน รวม 238,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 118,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้พักคอย จํานวน 6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้พักคอยเก้าอี้แถวโครงเหล็กชุบโครเมียมเงา
มีที่เท้าแขน ชนิด 4 ที่นั่ง เบาะหนัง ฯลฯ

โต๊ะประชุมเมลานีนแบบสี่เหลี่ยม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมเมลานีนแบบเหลี่ยม ฯลฯ
ครุภัณฑ์สํารวจ

เทปวัดระยะ จํานวน 2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเทปวัดระยะขนาดยาว 50 เมตร
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
- เทปวัดระยะยาว 50 เมตร แบบตลับปิดโครงพร้อมหัวปักหมุด
- เนื้อเทปใยแก้วเต็มความกว้าง 13 มม.
- ตัวหนังสือพิมพ์นูนด้วยเรซินป้องกันการเลือนหาย

ล้อวัดระยะดิจิตอล จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อล้อวัดระยะดิจิตอล
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
- ชนิดแบตเตอรี่ AAA จัดระยะได้ถึง 10 กิโลเมตร
- เส้นรอบวงของล้อไม่น้อยกว่า 1 เมตร
- เก็บบันทึกค่าที่จัดได้ 9 หมวด แยกเป็นหมวดปริมาตรใช้วัดได้ทั้งมาตรา
เมตริกและอังกฤษ
- จัดระยะทางได้ไม่น้อยกว่า 999,999.9 เมตร
- อ่านค่าได้ละเอียด 1 ซม.
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 318 มิลลิเมตร
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานัก
งาน  คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่
น้อยกว่า 6 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
จานวน 1 หน่วยหรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth ได้เป็นอย่าง
น้อย

เครื่องสํารองไฟ จํานวน 7 เครื่อง จํานวน 19,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ  จํานวน  7  เครื่อง
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
• เครื่องสํารองไฟระบบ  Line interactive with stabilizer
• ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน ISO 9001 , ISO 14001 และ มอก. 1291-
2545
• ตัวถังผลิตจากพลาสติกคุณภาพดีที่ป้องกันไฟดูดหรือไฟฟ้ารั่วไหล
• ระบบ Stabillzer ปรับแรงดันไฟอัตโนมัติ (AVR)
• ควบคุมระบบการทํางานของเครื่องด้วย MICRO PROCESSOR
• หน้าจอ LCD แสดงสถานะ Battery Mode , Low Battery 
และ Fault
• สามารถแสดงระดับประจุของแบตเตอรี่ ( Battery Level )
• สามารถแสดงระดับปริมาณโหลด ( Load Level )
• มี Outlet ป้องกัน Surge สําหรับเครื่องพิมพ์
• มี USB Port สําหรับเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
• สํารองไฟฟ้าได้ปริมาณ 10-30 นาที (ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์)
• สามารถประจุแบตเตอรี่ให้พร้อมใช้งานได้เร็วขึ้นกว่าปกติ
• สามารถแสดงค่าแรงดันไฟฟ้าขาเข้าและขาออก

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาและ/หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ของราชการ
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 120,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างฐานที่ตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่บริเวณสํานักงานเทศบาลตําบลดง
คอน (แห่งใหม่)

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฐานที่ตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่บริเวณสํานักงานเทศบาล
ตําบลดงคอน (แห่งใหม่) โดยก่อสร้างฐานที่ตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่พร้อมศาล
พระภูมิเจ้าที่ ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9  ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบ
แปลนของกองช่างเทศบาลตําบลดงคอน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ 5 แผนงาน 5.2

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์ด้านหน้าสํานักงานเทศบาล
ตําบลดงคอน(แห่งใหม่)

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์ด้านหน้าสํานักงานเทศบาล
ตําบลดงคอน (แห่งใหม่) รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาล
ตําบลดงคอน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ 5 แผนงาน 5.2

งานไฟฟ้าถนน รวม 9,167,000 บาท
งบลงทุน รวม 8,977,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 8,977,000 บาท
อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถดับเพลิง ,รถกระเช้า และบรรทุกอื่นๆ ภายใน
พื้นที่สํานักงานเทศบาลตําบลดงคอน (แห่งใหม่)

จํานวน 960,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโรงจอดรถดับเพลิง ,รถกระเช้า และบรรทุก
อื่นๆ ภายในพื้นที่สํานักงานเทศบาลตําบลดงคอน (แห่งใหม่) โดยก่อสร้าง
โรงจอดรถขนาดพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 192  ตารางเมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนของกองช่างเทศบาลตําบลดงคอน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ 5 แผนงาน 5.2

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 10 จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ถนน คสล.สายข้างบ้านนายณรงค์ บุญพร ไปทาง
บ้านนายสําราญ โพธิ กว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 50 ม. ไหล่
ทางลงลูกรังเฉลี่ย ข้างละ 0.20 ม.หรือมีพื้นที่ คสล.150 ตร.ม.
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ 3 แผนงาน 3.1

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่13 จํานวน 647,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางประสงค์ ทับ
บุรี (เริ่มจากถนนลาดยาง)ไปทางบ้านนายเขียว ยิ้มจันทร์ ผิวจราจร
กว้า 4.00 เมตร ยาว 289 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงข้างลูกรัง
ข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 1,156 ตาราง
เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลตําบลดงคอน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ 3 แผนงาน 3.1
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่14 จํานวน 500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบุญธรรม  ภู่
ขวัญ (เริ่มจากถนน3125) ผิวจราจรกว้า 3.00 เมตร ยาว 298
 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงข้างลูกรังข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้น
ที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 894 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนของ
กองช่างเทศบาลตําบลดงคอน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ 3 แผนงาน 3.1

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่16 จํานวน 500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่แยกบ้านนายชัย
นันท์  ศรีโมรา ไปทางนานายสํารวม  ศรีโมรา  ผิวจราจรกว้า 4.00
 เมตร ยาว 224 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงข้างลูกรังข้างละ 0.20
 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า  1,200 ตารางเมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนของกองช่างเทศบาลตําบลดงคอน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ 3 แผนงาน 3.1

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่5 จํานวน 500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายธวัชชัย  ชู
มก ไปทางบ้านนายจาง  มั่นทับ  ผิวจราจรกว้า 3.00 เมตร ยาว 300
  เมตร หนา 0.15 เมตร    ไหล่ทางลงข้างลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.20
  เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า  900 ตารางเมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนของกองช่างเทศบาลตําบลดงคอน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ 3 แผนงาน 3.1

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่6 จํานวน 499,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางไพเราะ  ตุ้ม
ศรียา (ต่อถนนคสล.เดิม) ผิวจราจรกว้า 4.00 เมตร ยาว 223
 เมตร หนา 0.15 เมตร    ไหล่ทางลงข้างลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.20
  เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 892 ตารางเมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนของกองช่างเทศบาลตําบลดงคอน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ 3 แผนงาน 3.1

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่9 จํานวน 380,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาย
ลําพวน  แย้มสําอาง  ไปทางบ้าน นางสาวสังวาล ) ผิวจราจรกว้า 4.00
 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร    ไหล่ทางลงข้างลูกรังข้าง
ละ 0.20  เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตร ราย
ละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลตําบลดงคอน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ 3 แผนงาน 3.1

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่11 จํานวน 279,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 2 สาย
สายที่1 บ้านนายหวน (ต่อถนนคสล.เดิม) ไปทางบ้านนายประภัทณ์ ผิว
จราจรกว้า 3.00 เมตร ยาว 104 เมตร หนา 0.15  เมตร ไหล่ทางลงข้าง
ลูกรังข้างละ 0.20 เมตร  หรือมีพื้นที่ คสล.  ไม่น้อยกว่า 312 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลตําบลดงคอน
 สายที่2 บ้านนายปั้น  นุ่มดี  ผิวจราจรกว้า 3.00 เมตร ยาว 63
 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงข้างลูกรังข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้น
ที่ คสล. ไม่น้อยกว่า  189 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ
กองช่างเทศบาลตําบลดงคอน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ 3 แผนงาน 3.1
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่15 จํานวน 226,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางเครือ  ลํา
เทียน (ต่อถนนคสล.เดิม)ไปทางบ้านนายม่วง มั่นปาน  ผิวจราจร
กว้า 3.00 เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงข้างลูกรัง
ข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า  405 ตารางเมตร ราย
ละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลตําบลดงคอน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ 3 แผนงาน 3.1

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่8 จํานวน 604,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายมานพ  อ่วม
สะอาด(เริ่มต้นจากถนนคสล.เดิม)ไปทางบ้านนายวิเวก อ่วมสะอาด) ผิว
จราจรกว้า 4.00 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.15 เมตร    ไหล่ทางลงข้าง
ลูกรังข้างละ 0.20  เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 1,080 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลตําบลดงคอน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ 3 แผนงาน 3.1

โครงการก่อสร้างท่อระบาย หมู่ที่2 จํานวน 667,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายนํ้า คสล.dia.0.60 ม. พร้อมบ่อพัก คสล.
สายที่1บ้านนายสวิง ขํามา ไปทางบ้านนายไพฑูรย์ นิลวรรณ
ระยะทาง 155 เมตร
สายที่2 บ้านนางกําจาย สุภาราญ ไปทางบ้านนายไพฑูรย์นิลวรรณ และ
แยกไปทางบ้านนายน่วม ระยะทางรวม 97 เมตร
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ 3 แผนงาน 3.2

โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลภายในพื้นที่สํานักงานเทศบาลตําบลดง
คอน (แห่งใหม่)

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปาบาดาลภายในพื้นที่สํานักงานเทศบาล
ตําบลดงคอน (แห่งใหม่) โดยก่อสร้างระบบประปาบาดาลแบบถังเหล็ก
ทรงแชมเปญ ขนาดสูง 12.00 เมตร  ความจุนํ้า 10 ลบ.ม. พร้อมถังกรอง
สนิมเหล็กและวางท่อเมนประปา PVC  รายละเอียดตามแบบแปลนของ
กองช่างเทศบาลตําบลดงคอน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ 5 แผนงาน 5.2

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า หมู่ที่10 จํานวน 420,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล. จํานวน 2 สาย
 สายที่1 บ้านนางนิธินา ชูทอง  ระยะทาง 125 ม.
 สายที่2 บ้านนายณรงค์ สุขสําราญ ไปทางบ้านนางฉลวย  แจ้งอรุณ  ระยะ
ทาง 85 ม.
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ 3 แผนงาน 3.2

โครงการขยายเขตท่อจ่ายนํ้าประปา  หมู่ที่12 จํานวน 337,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตท่อจ่ายนํ้าประปา  สายบ้านนายสอน ชูเถื่อนไป
ทางบ้านนายผ่านเสาเงิน เดินท่อเมน PVC dia 3” ชั้น 8.5  ระยะทาง
รวม 1,550 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลตําบล
ดงคอน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ 3 แผนงาน 3.2

โครงการขยายเขตท่อจ่ายนํ้าประปา  หมู่ที่4 จํานวน 375,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตท่อจ่ายนํ้าประปา  เริ่มจากท่อเดิม  เรียบถนนลาด
ยาง 3180 ไปทางชุมชนหนองกร่าง ท่อเมน PVC dia 3” ชั้น 8.5  ระยะ
ทางรวม 1,700 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาล
ตําบลดงคอน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ 3 แผนงาน 3.2
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โครงการขยายผิวจราจร บริเวณไหล่ทางถนน คสล. หมู่ที่3 จํานวน 500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างการขยายผิวจราจร บริเวณไหล่ทางถนน คสล. สาย
ดอนมะกอก (ต่อจากของเดิม) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 150
  เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  450 ตารางเมตร โดยวาง
ท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.บริเวณด้านล่าง ด้านบนเป็นผิวจราจร
ลูกรัง หนา 0.10 เมตร ปรับเกลี่ยแต่งแน่น รายละเอียดตามแบบแปลน
ของกองช่างเทศบาลตําบลดงคอน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ 3 แผนงาน 3.1

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจร  หมู่ที่1 จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนผิวจราจร คสล.สายสามแยกวัดศรีมหา
โภชน์ ไปทางศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 โดยปูทับผิวจราจร
ด้วย Asphaltic Concrete   ผิวจราจรกว้า 5.00 เมตร ระยะทาง  250
  เมตร  หนา 0.05 เมตร  หรือมีพื้นที่ผิวจราจร Asphaltic Concrete   
ไม่น้อยกว่า 1,250 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่าง
เทศบาลตําบลดงคอน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ 3 แผนงาน 3.1

โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจร หมู่ที่7 จํานวน 499,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนผิวจราจร คสล.เริ่มจากซุ้มประตูวัดอารีย์ฝั่ง
ซ้ายไปทางบ้านนายแจ้ง โตนํ้าขาว โดยปูทับผิวจราจร
ด้วย AsPhaltic C0ncrete  หนา 0.05 เมตร กว้าง 4.00 เมตร  ระยะ
ทาง 312  เมตร  หรือมีพื้นที่ผิวจราจร AsPhaltic C0ncrete   ไม่น้อย
กว่า  1,248 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาล
ตําบลดงคอน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ 3 แผนงาน 3.1

งบเงินอุดหนุน รวม 190,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 190,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 190,000 บาท

รายการค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 4   ตั้งไว้      190,000.-บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะโดยติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในหมู่บ้าน ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาสรรคบุรี จํานวน 4 สาย
1.สายบ้านนายบุญธรรม  ยอดดําเนิน  40,000 บาท
2.สายบ้านนายสําเริง  โพโต              60,000 บาท
3.สายบ้านนายไพฑูรย์  ชูมก             50,000 บาท
4.สายบ้านนายใหญ่  ยอดดําเนิน        40,000 บาท

งานสวนสาธารณะ รวม 950,000 บาท
งบลงทุน รวม 950,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 950,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่สํานักงานเทศบาลตําบลดงคอน 
(แห่งใหม่)

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่สํานักงานเทศบาล
ตําบลดงคอน(แห่งใหม่) โดยปลูกต้นไม้และจัดสวน รายละเอียดตามแบบ
แปลนของกองช่างเทศบาลตําบลดงคอน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ 5 แผนงาน 5.2
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โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสนามหน้าอาคารสํานักงานเทศบาลตําบล
ดงคอน (แห่งใหม่)

จํานวน 450,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสนามหน้าอาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลดงคอน (แห่งใหม่) โดยถมดินพร้อมปลุกหญ้าขนาดพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 5,775 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่าง
เทศบาลตําบลดงคอน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ 5 แผนงาน 5.2

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 2,074,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,024,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,024,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 908,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 116,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง   
งบดําเนินงาน รวม 1,050,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 600,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่าง  ๆ  เช่น  จ้างเหมาแรง
งานทําของ  ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ  ค่าบริการรับใช้  ค่าธรรมเนียม
และลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมทิ้งขยะ ฯลฯ (ที่ไม่เกี่ยวกับค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ) และค่าจ้างทําความสะอาดอาคารสํานักงาน
เทศบาล ฯลฯ  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาและ/หรือซ่อมแซมทรัพย์สินของ
ราชการ  เช่น  วัสดุ  ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ ใน
ราชการของเทศบาล
(วงเงินไม่เกิน5,000บาท)

ค่าวัสดุ รวม 450,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จ้างทําสิ่งของ  เช่น ค่ายางนอก ยางใน หัว
เทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  ค่านํ้ามันดีเซล 
นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเครื่อง   ฯลฯ

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ / จ้างทําสิ่งของ เช่น เสื้อ กางเกง รองเท้า หมวก ฯลฯ
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 420,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 330,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 330,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชนโดยการมีส่วนร่วมและศึกษาดู
งาน

จํานวน 160,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมฝึกอบรมของผู้นําชุมชนและคณะ
กรรมการชุมชน โดยจ่าย เป็นค่าเอกสาร ค่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากรค่า
จัดกิจกรรมเพื่อการมีส่วนร่วม ค่าอาหารและ เครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่า
ของที่ระลึก ค่าร่วมกิจกรรมหน่วยงานภายนอก ค่ากิจกรรมการ
พัฒนา ของชุมชน    
ค่าทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ 5 แผนงาน 5.1

โครงการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคม การจัดทําแผนชุมชน
การพัฒนาผู้นําชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน เช่น ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายอื่นตามความจําเป็น ฯลฯ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ 5 แผนงาน 5.1

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมหรือกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด กิจกรรมการบําบัดฟื้นฟูผู้ติดยา/ผู้เสพยาเสพติด
การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนเพื่อห่างไกลยาเสพติด
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ 1 แผนงาน 1.2

โครงการอบรมอาชีพระยะสั้น จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับชุมชน
ในเขตเทศบาล เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากรค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ 3 แผนงาน 3.3

งบเงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 90,000 บาท

โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ     
เพื่อจ่ายอุดหนุนโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ 
ตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ 1 แผนงาน 1.2

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 190,000 บาท

งบบุคลากร รวม 160,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 160,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 136,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แกพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง   
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งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ  เช่น  ค่าจ้าง
เหมาบริการ  
ค่าเย็บหนังสือ  หรือเข้าปก ค่าโฆษณาหรือเผยแพร่  ค่าธรรมเนียมและลง
ทะเบียนต่างๆ (ที่ไม่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ)  ฯลฯ 
ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายจําเป็นหรือเกี่ยวเนื่องในการปฏิบัติราชการของเทศบาล 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ/
หรือนอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ  ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่ได้รับ
คําสั่งให้เดินทางไปราชการ  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการปฏิบัติ
ราชการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 460,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 400,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานขุนสรรค์วีรบุรุษแห่งลุ่มแม่นํ้าน้อย จํานวน 250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดริ้วขบวนงานขุนสรรค์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ 2 แผนงาน 2.2

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์  เช่น  ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม  ค่าเสื้อผ้าเปลี่ยนอาบนํ้าผู้สูงอายุ ค่าสนับสนุนการจัดขบวน
แห่ ค่ามหรสพ ค่าใช้จ่ายอื่นตามความจําเป็น ฯลฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ 2 แผนงาน 2.2

โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเข้าพรรษา เช่น ค่าเทียนพรรษา 
ค่าจัดขบวนแห่ ฯลฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ 2 แผนงาน 2.2

งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 60,000 บาท

การจัดงานเฉลิมฉลองอนุสาวรีย์ขุนสรรค์  วีรบุรุษแห่งลุ่มแม่นํ้าน้อย   
ตั้งไว้     40,000.-บาท
เพื่อจ่ายอุดหนุนในการจัดงานเฉลิมฉลองอนุสาวรีย์ขุนสรรค์วีรบุรุษแห่ง
ลุ่มแม่นํ้าน้อย
การจัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
ตั้งไว้        20,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ 2 แผนงาน 2.2
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 650,000 บาท

งบบุคลากร รวม 360,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 360,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แกพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง   
งบดําเนินงาน รวม 280,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาและ/หรือซ่อมแซมทรัพย์สินของ
ราชการ  เช่น  วัสดุ  ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ ใน
ราชการของเทศบาล
(วงเงินไม่เกิน5,000บาท)

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืช จัดซื้อพันธุ์พืช ปุ๋ย ฯลฯ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 250,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสวนสาธารณะเทศบาลตําบลดงคอน ฯลฯ
งบลงทุน รวม 10,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและ/หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ของหน่วยงาน เพื่อ
ให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติและจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
ปรับปรุงเครื่องตัดวัชพืชฯลฯ

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 27,840,000 บาท

งบกลาง รวม 27,840,000 บาท
งบกลาง รวม 27,840,000 บาท
ค่าชําระหนี้เงินต้น จํานวน 1,100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชําระหนี้เงินต้นตามสัญญาเงินกู้ก่อสร้างสํานัก
งาน จํานวน11,000,000 บาท

ค่าชําระดอกเบี้ย จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชําระดอกเบี้ยตามสัญญาเงินกู้ก่อสร้างสํานักงาน 
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 320,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบประกันสังคมของพนักงานจ้าง ตามระเบียบ ฯลฯ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 18,910,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้กับผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ 1 แผนงาน 1.1
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 4,512,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการให้กับผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ 1 แผนงาน 1.1

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน  30 คน ๆ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ 1 แผนงาน 1.1

สํารองจ่าย จํานวน 1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทา 
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม  ฯลฯ

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 460,000 บาท
1.เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น  
  ตังไว้      400,000.-บาท 
        เพื่อสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพตามระเบียบ  ฯลฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ 1 แผนงาน 1.3
 2. ค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย      
  ตั้งไว้   35,000.-บาท 
       เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดย
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯลฯ.
3.ค่าเช่าที่ธรณีสงฆ์      ตั้งไว้ 5,000 บาท 
        เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ธรณีสงฆ์วัดโคกดอกไม้ จํานวน    7-3-45 ไร่
4.ทุนการศึกษาสําหรับครูผู้ดูแลเด็ก     ตั้งไว้ 20,000 บาท
         เพื่อจ่ายเป็น ค่าธรรมเนียมการศึกษาซึ่งเป็นไปตามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 558,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 ตามระเบียบฯลฯ กําหนด (26,662,000 X 2% =533,240)
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