
งานไฟฟ้าและถนน      ตั้งไว้ 8,787,000 บาท 

งบลงทุน       ตั้งไว้ 7,747,000 บาท 

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     ตั้งไว้ 7,747,000 บาท 

1. ประเภทอาคาร      ตั้งไว้   798,000  บาท 

   1.1 รายการค่าก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 2     ตั้งไว้  298,000  บาท   
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ชุมชน ขนาดพ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 48 ตารางเมตร    
        รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลต าบลดงคอน 

   1.2 รายการค่าก่อสร้างอาคารศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 10     ตั้งไว้  500,000  บาท   
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารศาลาประชาคมหมู่บ้าน ขนาดพ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 90 ตารางเมตร   
        รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลต าบลดงคอน 
 

2. ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค     ตั้งไว ้ 5,230,000  บาท 

   2.1 รายการค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเก้าโค้ง หมู่ที่ 1    ตั้งไว้  670,000  บาท   
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเก้าโค้ง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 268 เมตร  
        หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,072 ตารางเมตร   
        รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลต าบลดงคอน 

   2.2 รายการค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายจรูญ อ่วมสุข หมู่ที่ 5  ตั้งไว้  322,000  บาท   
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายจรูญ อ่วมสุข ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  
        ยาว 129 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 516  
        ตารางเมตร   
        รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลต าบลดงคอน 

   2.3 รายการค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายพยนต์ พลนิกร หมู่ที่ 5   ตั้งไว้  122,000  บาท   
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายพยนต์ พลนิกร ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร      
        ยาว 68 เมตร หนา 0.15 เมตร (ยกเว้นไหล่ทาง) หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 204 ตาราเมตร   
         รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลต าบลดงคอน 

   2.4 รายการค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเชื่อมต่อถนน คสล.เดิม-สะพาน คสล.คลองระบายน้ า หมู่ที่ 7   
        ตั้งไว้  530,000  บาท   
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเชื่อมต่อถนน คสล.เดิม-สะพาน คสล.คลองระบายน้ า  
        ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 212 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 0.30 เมตร  
        หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 848 ตารางเมตร   
        รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลต าบลดงคอน 

   2.5 รายการค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านผู้ใหญ่ส ารวม จั่นหนู หมู่ที่ 8  ตั้งไว้  625,000  บาท   



        เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านผู้ใหญ่ส ารวม จั่นหนู ขนาดผิวจราจรกว้าง  
        4.00 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
        1,000 ตารางเมตร  
        รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลต าบลดงคอน 
 

   2.6 รายการค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเชื่อมต่อถนน คสล.เดิมสายบ้านนายจ ารุญ อนุสาศนนันท์  
        หมู่ที่ 10  ตั้งไว้  40,000  บาท   
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเชื่อมต่อถนน คสล.เดิมสายบ้านนายจ ารุญ อนุสาศนนันท์    
        ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 16 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 0.30 เมตร หรือมี  
        พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 64 ตารางเมตร  
        รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลต าบลดงคอน 

   2.7 รายการค่าก่อสร้างถนนคคอนกรีตเสริมเหล็กสายเชื่อมต่อถนน คสล.เดิมบริเวณข้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน-  
        สะพานเหล็กข้ามคลองชลประทาน หมู่ที่ 11    ตั้งไว้  500,000  บาท   
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเชื่อมต่อถนน คสล.เดิมบริเวณข้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน- 
        สะพานเหล็กข้ามคลองชลประทาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร  
        ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร   
        รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลต าบลดงคอน 

   2.8 รายการค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเชื่อมต่อถนน คสล.เดิม-บ้านนางสายชล เสนาเก่า หมู่ที่ 14   

        ตั้งไว้  337,000  บาท   
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเชื่อมต่อถนน คสล.เดิม -บ้านนางสายชล เสนาเก่า  
        ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 0.30 เมตร หรือ   
        มีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 540 ตารางเมตร   
        รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลต าบลดงคอน 

   2.9 รายการค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเชื่อมต่อถนน คสล.เดิม-บ้านนายคลึง ยอดด าเนิน หมู่ที่ 14   
        ตั้งไว้  55,000  บาท   
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเชื่อมต่อถนน คสล.เดิม -บ้านนายคลึง  ยอดด าเนิน  
        ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 22 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 0.30 เมตร หรือมี 
        พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 88 ตารางเมตร   
        รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลต าบลดงคอน 

   2.10 รายการค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเชื่อมต่อถนน คสล.เดิม-ไปทางบ้านนายสามารถ มั่นปาน    
        หมู่ที่ 15     ตั้งไว้  400,000  บาท   
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเชื่อมต่อถนน คสล.เดิม-ไปทางบ้านนายสามารถ มั่นปาน  
        ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 0.30 เมตร หรือ 



        มีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร   
        รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลต าบลดงคอน 

   2.11 รายการค่าขยายผิวจราจร หมู่ที่ 3        ตั้งไว้  500,000  บาท   
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายผิวจราจรบริเวณไหล่ทางถนน คสล.สายดอนมะกอก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 150 เมตร  
        หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร โดยวางท่อ คสล.บริเวณด้านล่างผิวจราจรด้านบนถมดิน 
        อัดแน่นเรียบและลงลูกรังหนา 0.10 เมตร ปรับเกลี่ยแต่งเรียบ   
        รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลต าบลดงคอน 

 

 

 

   2.12 รายการค่าขยายผิวจราจร หมู่ที่ 4        ตั้งไว้  100,000  บาท   
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายผิวจราจรบริเวณไหล่ทางถนน คสล.สายหนองกร่าง ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 40 เมตร  
        หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 80 ตารางเมตร โดยวางท่อ คสล.บริเวณด้านล่างผิวจราจรด้านบนถมดิน 
       อัดแน่นเรียบและลงลูกรังหนา 0.10 เมตร ปรับเกลี่ยแต่งเรียบ   
       รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลต าบลดงคอน 

   2.13 รายการค่าขยายเขตบริการประปา หมู่ที่ 4       ตั้งไว้  110,000  บาท   

       เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตบริการประปาภายในหมู่บ้านโดยวางท่อเมน PVC ขนาด Ø 2" ชั้น 8.5  
          ระยะทางรวม 600 เมตร  
         รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลต าบลดงคอน 

   2.14 รายการค่าขยายเขตบริการประปา หมู่ที่ 6       ตั้งไว้  320,000  บาท   

       เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตบริการประปาภายในหมู่บ้านโดยวางท่อเมนประปาท่อ PVC ขนาด Ø 3" ชั้น 8.5  
        ระยะทางรวม 1,600 เมตร   
         รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลต าบลดงคอน 

   2.15 รายการค่าก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 9      ตั้งไว้  500,000  บาท   
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์โดยเทพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.10 เมตร ขนาดพ้ืนที่ไม่  
        น้อยกว่า 900 ตารางเมตร  

รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลต าบลดงคอน 

   2.16 รายการค่าขยายเขตบริการประปา หมู่ที่ 13      ตั้งไว้  99,000  บาท   

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตบริการประปาภายในหมู่บ้านโดยวางท่อเมนประปา PVC ขนาด Ø3" ชั้น 8.5  
          ระยะทางรวม 495 เมตร  

รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลต าบลดงคอน 
 



3. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง    ตั้งไว้ 1,719,000 บาท 

   3.1 รายการค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมถนนลาดยางสายทุ่งกระถิน หมู่ที่ 6    ตั้งไว้  100,000  บาท   
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมถนนลาดยางสายทุ่งกระถิน 

   3.2 รายการค่าซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกผิวจราจร หมู่ที่ 2     ตั้งไว้  151,000  บาท   
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทางรวม 1,080 เมตร  
        หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมปรับเกลี่ยแต่ง  จ านวน 2 สายทาง  ดังนี้ 
        สายที่ 1   เริ่มต้นจากที่นานายประสาน รอดย้อย ไปทางคลองระบายน้ า ระยะทาง 830 เมตร 
        สายที ่2   เริ่มต้นจากที่นานางสมควร รอดย้อย ไปทางคลองระบายน้ าระยะทาง 250 เมตร 
        รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลต าบลดงคอน 

   3.3 รายการค่าซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกผิวจราจร หมู่ที่ 6     ตั้งไว้  196,000  บาท    
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกผิวจราจรขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทางรวม 1,400 เมตร  
        หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมปรับเกลี่ยแต่ง สายข้างบ้านนายเฉลิม  พลวัตร ไปทางสะพาน คสล.ข้ามคลอง 
        ระบายน้ า 
 
 
 
 

   3.4 รายการค่าซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกผิวจราจร หมู่ที่ 12     ตั้งไว้  392,000  บาท    
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกผิวจราจรขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทางรวม 2,800 เมตร  
        หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมปรับเกลี่ยแต่ง จ านวน 4 สายทาง ดังนี้ 
        สายที่ 1 สายบ้านนายผ่าน เสาเงิน ไปทางนานายสมพงษ์ กันภูมิ ระยะทาง 800 เมตร 

        สายที่ 2 สายนานายวรวิทย์ ยิ้มแจ้ง ไปทางนานายอ้อย โตเรือง ระยะทาง 500 เมตร 

        สายที่ 3   สายสระนายวรวิทย์ ยิ้มแจ้ง ไปทางนานายไพบูลย์ เพ็ชรจั่น ระยะทาง 700 เมตร 

        สายที่ 4  สายบ้านนายเทิ้ม ยอดด าเนิน ไปทางนานายเหว่า เนียมจ านง ระยะทาง 800 เมตร 
        รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลต าบลดงคอน 

   3.5 รายการค่าซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกผิวจราจร หมู่ที่ 13     ตั้งไว้  250,000  บาท    
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกผิวจราจรขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทางรวม 1,790 เมตร  
        หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมปรับเกลี่ยแต่ง จ านวน 2 สายทาง ดังนี้ 

        สายที่ 1 สายนานายพรชัย ชูมก ระยะทาง 1,280 เมตร 

        สายที่ 2 สายนานายบังเอิญ  ไปทางบึงน้ าเขียว (ต่อหินคลุกเดิมสายข้างวัดป่าลาน) ระยะทาง 510 เมตร 
        รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลต าบลดงคอน 
 



   3.6 รายการค่าปรับปรุงอาคารศาลาประชาคม หมู่ที่ 1      ตั้งไว้  30,000  บาท   
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารศาลาประชาคมหมู่บ้าน   
        รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลต าบลดงคอน 

   3.7 รายการค่าต่อเติมอาคารศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 16     ตั้งไว้  500,000  บาท   
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าต่อเติมอาคารศาลาประชาคมหมู่บ้านขนาดพ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 90 ตารางเมตร   
        รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลต าบลดงคอน   

   3.8 รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ า คสล.ภายในหมู่บ้าน   ตั้งไว้  100,000  บาท   
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ า คสล.ภายในหมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลดงคอนที่ช ารุด  
        เสียหาย    
        รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลต าบลดงคอน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานบ าบัดน้ าเสีย       ตั้งไว้ 155,000 บาท 

งบลงทุน       ตั้งไว้ 155,000 บาท 

หมวดค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง      

1. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง    ตั้งไว้ 155,000  บาท 

   1.1 รายการค่าขุดลอกคูส่งน้ าเพ่ือการเกษตร หมู่ที่ 2      ตั้งไว้  51,000  บาท   
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคูส่งน้ าเพ่ือการเกษตรสายนานายพุฒ แสงมณี ไปทางคลองระบายน้ า ระยะทาง 1,280 เมตร   
         รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลต าบลดงคอน  

   1.2 รายการค่าขุดลอกคูส่งน้ าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 12     ตั้งไว้  104,000  บาท   
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคูส่งน้ าเพื่อการเกษตรระยะทางรวม 2,600 เมตร จ านวน 2 สาย ดังนี้ 
        สายที่ 1  เริ่มต้นจากถนนลาดยางสายร่องแห้วไปทางนานายประทีป เอี่ยมฉ่ า ระยะทาง 1,300 เมตร 



        สายที่ 2   เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3251 ข้างศาลาประชาคมหมู่บ้านไปสิ้นสุดที่ระยะทาง 1,300 เมตร   
          รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลต าบลดงคอน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบอุดหนุน       ตั้งไว้ 1,040,000 บาท 

หมวดเงินอุดหนุน      

1. ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ     ตั้งไว้ 1,040,000  บาท 

   1.1 รายการค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 4       ตั้งไว้  290,000  บาท   
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะโดยติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน  



        ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสรรคบุรี   

   1.2 รายการค่าขยายเขตบริการไฟฟ้า หมู่ที่ 13       ตั้งไว้  150,000  บาท   
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตบริการไฟฟ้าภายในหมู่บ้านให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสรรคบุรี   

    1.3 รายการค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงภายนอกบริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาลต าบลดงคอน 
         แห่งใหม ่         ตั้งไว้  600,000  บาท   
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงภายนอกบริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาลต าบลดง 
         คอนแห่งใหมใ่ห้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสรรคบุรี 

 


