
 
 
 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

 
 
 

ของ 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า 
อำเภอศรีมหาโพธิ     จังหวัดปราจีนบุรี 

 
 



องคการบริหารสวนตําบลหัวหวา
เขต/อําเภอ ศรีมหาโพธิ    จังหวัดปราจีนบุรี

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13  ซอย-  ถนนสุวินทวงศ  แขวง/ตําบล หัวหวา
  เขต/อําเภอ ศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี  25140

พื้นที่ 98.50 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 10,469 คน
ชาย 5,148 คน

หญิง 5,321 คน

ขอมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2564



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลหัวหวา
อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหัวหวา

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลหัวหวา จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลหัวหวาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทอง
ถิ่นองคการบริหารสวนตําบลหัวหวา จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง 
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 166,228,970.93 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 211,097,296.24 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 48,924,211.79 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 6 โครงการ รวม 
67,862.02 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 21 โครงการ รวม 13,703,762.81 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จํานวน 73,233,388.28 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 4,500,727.32 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 1,165,244.90 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 1,056,374.43 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 285,494.44 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 81,763.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 39,552,805.19 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 26,590,979.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 417,795.92 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 48,002,752.20 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 18,619,596.11 บาท

งบบุคลากร จํานวน 12,618,069.80 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 6,004,627.01 บาท

งบลงทุน จํานวน 8,341,418.46 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 2,419,040.82 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 417,795.92 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 36,124,000.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลหัวหวา
อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 4,500,727.32 20,504,760.00 19,339,750.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

1,165,244.90 1,922,190.00 1,164,730.00

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 1,056,374.43 1,227,760.00 1,056,370.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 285,494.44 153,800.00 285,470.00

หมวดรายไดจากทุน 81,763.00 5,000.00 81,760.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 7,089,604.09 23,813,510.00 21,928,080.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 39,552,805.19 48,036,690.00 39,552,890.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

39,552,805.19 48,036,690.00 39,552,890.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 26,590,979.00 28,672,000.00 26,590,030.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

26,590,979.00 28,672,000.00 26,590,030.00

รวม 73,233,388.28 100,522,200.00 88,071,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลหัวหวา
อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 18,619,596.11 23,097,762.00 23,694,345.00

งบบุคลากร 12,618,069.80 19,930,710.00 21,032,574.00

งบดําเนินงาน 6,004,627.01 15,335,028.00 14,366,896.00

งบลงทุน 8,341,418.46 37,932,200.00 25,387,085.00

งบเงินอุดหนุน 2,419,040.82 4,226,500.00 3,590,100.00

รวมจายจากงบประมาณ 48,002,752.20 100,522,200.00 88,071,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลหัวหว้า

อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารส่วนตําบลหัวหว้า
อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 20,140,080

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,199,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 6,599,570

แผนงานสาธารณสุข 2,569,220

แผนงานสังคมสงเคราะห 867,000

แผนงานเคหะและชุมชน 3,485,550

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 114,500

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 365,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 26,945,735

แผนงานการเกษตร 91,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 23,694,345

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 88,071,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลหัวหวา

อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 23,694,345 23,694,345
    งบกลาง 23,694,345 23,694,345

หนา : 1/9



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 8,034,540 660,060 3,158,240 222,240 12,075,080
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 4,148,520 0 0 0 4,148,520

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,886,020 660,060 3,158,240 222,240 7,926,560

งบดําเนินงาน 4,211,360 133,520 1,831,500 88,520 6,264,900
    คาตอบแทน 1,356,660 113,520 844,500 78,520 2,393,200

    คาใชสอย 1,772,700 0 567,000 0 2,339,700

    คาวัสดุ 478,000 20,000 280,000 10,000 788,000

    คาสาธารณูปโภค 604,000 0 140,000 0 744,000

งบลงทุน 1,544,600 0 248,000 7,500 1,800,100
    คาครุภัณฑ 1,544,600 0 248,000 7,500 1,800,100

รวม 13,790,500 793,580 5,237,740 318,260 20,140,080

หนา : 2/9



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 1,394,000 0 1,394,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,394,000 0 1,394,000

งบดําเนินงาน 750,000 755,000 1,505,000
    คาตอบแทน 160,000 35,000 195,000

    คาใชสอย 470,000 60,000 530,000

    คาวัสดุ 120,000 660,000 780,000

งบลงทุน 300,000 0 300,000
    คาครุภัณฑ 300,000 0 300,000

รวม 2,444,000 755,000 3,199,000

หนา : 3/9



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 937,660 915,454 1,853,114
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 937,660 915,454 1,853,114

งบดําเนินงาน 437,000 1,840,756 2,277,756
    คาตอบแทน 127,000 70,000 197,000

    คาใชสอย 260,000 419,625 679,625

    คาวัสดุ 50,000 1,266,131 1,316,131

    คาสาธารณูปโภค 0 85,000 85,000

งบลงทุน 7,500 0 7,500
    คาครุภัณฑ 7,500 0 7,500

งบเงินอุดหนุน 0 2,461,200 2,461,200
    เงินอุดหนุน 0 2,461,200 2,461,200

รวม 1,382,160 5,217,410 6,599,570

หนา : 4/9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 918,900 0 918,900
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 918,900 0 918,900

งบดําเนินงาน 904,320 185,000 1,089,320
    คาตอบแทน 298,000 0 298,000

    คาใชสอย 182,600 185,000 367,600

    คาวัสดุ 423,720 0 423,720

งบลงทุน 121,000 0 121,000
    คาครุภัณฑ 121,000 0 121,000

งบเงินอุดหนุน 440,000 0 440,000
    เงินอุดหนุน 440,000 0 440,000

รวม 2,384,220 185,000 2,569,220

หนา : 5/9



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 586,000 0 586,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 586,000 0 586,000

งบดําเนินงาน 230,000 51,000 281,000
    คาตอบแทน 150,000 0 150,000

    คาใชสอย 80,000 51,000 131,000

รวม 816,000 51,000 867,000

หนา : 6/9



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานไฟฟ้าและประปา
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบบุคลากร 0 1,551,900 1,551,900
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 1,551,900 1,551,900

งบดําเนินงาน 0 1,059,750 1,059,750
    คาตอบแทน 0 105,750 105,750

    คาใชสอย 0 454,000 454,000

    คาวัสดุ 0 500,000 500,000

งบลงทุน 0 300,000 300,000
    คาครุภัณฑ 0 300,000 300,000

งบเงินอุดหนุน 573,900 0 573,900
    เงินอุดหนุน 573,900 0 573,900

รวม 573,900 2,911,650 3,485,550

หนา : 7/9



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 64,500 64,500
    คาใชสอย 64,500 64,500

งบเงินอุดหนุน 50,000 50,000
    เงินอุดหนุน 50,000 50,000

รวม 114,500 114,500
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 50,000 250,000 300,000
    คาใชสอย 50,000 250,000 300,000

งบเงินอุดหนุน 20,000 45,000 65,000
    เงินอุดหนุน 20,000 45,000 65,000

รวม 70,000 295,000 365,000

หนา : 8/9



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 2,653,580 2,653,580
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,653,580 2,653,580

งบดําเนินงาน 1,433,670 1,433,670
    คาตอบแทน 333,670 333,670

    คาใชสอย 340,000 340,000

    คาวัสดุ 760,000 760,000

งบลงทุน 22,858,485 22,858,485
    คาครุภัณฑ 299,400 299,400

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 22,559,085 22,559,085

รวม 26,945,735 26,945,735
แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 61,000 30,000 91,000
    คาใชสอย 50,000 30,000 80,000

    คาวัสดุ 11,000 0 11,000

รวม 61,000 30,000 91,000
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องคการบริหารสวนตําบลหัวหวา

อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี
 

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

หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 19,608,602.30 7,961.00 20,000.00 -50.00 % 10,000.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 218,082.04 4,411.49 5,000.00 -18.00 % 4,100.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 3,574,978.83 19,608,600.00 -6.10 % 18,412,350.00
     ภาษีป้าย 887,230.00 913,376.00 871,160.00 4.84 % 913,300.00

รวมหมวดภาษีอากร 20,713,914.34 4,500,727.32 20,504,760.00 19,339,750.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 3,336.80 3,598.70 3,330.00 7.81 % 3,590.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 407,040.00 495,340.00 407,040.00 21.68 % 495,300.00
     คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่
จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร

0.00 500.00 0.00 0.00 % 0.00

     คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อ
การโฆษณา

440.00 420.00 440.00 -4.55 % 420.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,245,903.70 309,782.70 1,245,900.00 -75.14 % 309,780.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 1,280.00 600.00 1,280.00 -53.13 % 600.00
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 0.00 0.00 700.00 -90.00 % 70.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 99,062.50 98,962.50 99,060.00 -0.13 % 98,930.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 3,000.00 2,000.00 3,000.00 -33.33 % 2,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข 4,980.00 7,000.00 4,980.00 40.56 % 7,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 10,940.00 101,771.00 10,940.00 830.26 % 101,770.00
     คาปรับอื่น ๆ 1,640.00 0.00 1,640.00 -100.00 % 0.00
     คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 25,000.00 30,000.00 25,000.00 20.00 % 30,000.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

108,300.00 104,800.00 108,300.00 -3.23 % 104,800.00

     คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

7,000.00 6,500.00 7,000.00 -7.14 % 6,500.00

     คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 1,000.00 1,500.00 1,000.00 50.00 % 1,500.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 2,080.00 2,450.00 2,080.00 17.79 % 2,450.00
     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 0.00 20.00 500.00 -96.00 % 20.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,921,003.00 1,165,244.90 1,922,190.00 1,164,730.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 1,227,969.01 1,056,374.43 1,227,760.00 -13.96 % 1,056,370.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,227,969.01 1,056,374.43 1,227,760.00 1,056,370.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผูอุทิศให 22,605.00 23,694.44 22,600.00 4.73 % 23,670.00
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 130,600.00 260,000.00 130,600.00 99.08 % 260,000.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 600.00 1,800.00 600.00 200.00 % 1,800.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 153,805.00 285,494.44 153,800.00 285,470.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 14,650.00 81,763.00 5,000.00 1,535.20 % 81,760.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 14,650.00 81,763.00 5,000.00 81,760.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 781,390.62 788,120.58 781,390.00 0.86 % 788,120.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 10,619,250.42 9,865,780.71 10,619,250.00 -7.10 % 9,865,780.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 7,886,929.65 7,599,263.69 7,886,900.00 -3.65 % 7,599,260.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 239,870.03 588,654.43 239,170.00 146.12 % 588,650.00
     ภาษีสรรพสามิต 8,977,480.17 7,822,882.38 8,977,480.00 -12.86 % 7,822,880.00
     คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยป่าไม 13,922.25 11,917.00 13,920.00 -14.44 % 11,910.00
     คาภาคหลวงแร 96,090.89 84,163.63 96,090.00 -12.42 % 84,160.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 79,094.27 69,460.77 79,090.00 -12.04 % 69,570.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

19,337,816.00 12,712,442.00 19,337,000.00 -34.26 % 12,712,440.00

     คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 6,410.00 10,120.00 6,400.00 58.13 % 10,120.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 48,038,254.30 39,552,805.19 48,036,690.00 39,552,890.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 26,233,505.00 26,590,979.00 28,672,000.00 -7.26 % 26,590,030.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 26,233,505.00 26,590,979.00 28,672,000.00 26,590,030.00
รวมทุกหมวด 98,303,100.65 73,233,388.28 100,522,200.00 88,071,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลหัวหวา

อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 88,071,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 19,339,750 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการเทาปงบประมาณที่ลวงมา

ภาษีบํารุงทองที่ จํานวน 4,100 บาท

ประมาณการเทาปงบประมาณที่ลวงมา

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 18,412,350 บาท

ประมาณการเทาปงบประมาณที่ลวงมา

ภาษีป้าย จํานวน 913,300 บาท

ประมาณการเทาปงบประมาณที่ลวงมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 1,164,730 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 3,590 บาท

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 495,300 บาท

คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 420 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 309,780 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 600 บาท

คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 70 บาท

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 98,930 บาท

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 2,000 บาท

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข จํานวน 7,000 บาท
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คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 101,770 บาท

คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 30,000 บาท

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 104,800 บาท

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 6,500 บาท

คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ จํานวน 1,500 บาท

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,450 บาท

คาใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 20 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 1,056,370 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 1,056,370 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 285,470 บาท
เงินที่มีผูอุทิศให จํานวน 23,670 บาท

คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 260,000 บาท

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 1,800 บาท

หมวดรายได้จากทุน รวม 81,760 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 81,760 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 39,552,890 บาท

ภาษีรถยนต จํานวน 788,120 บาท

ประมาณการเทาปงบประมาณที่ลวงมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,865,780 บาท

ประมาณการเทาปงบประมาณที่ลวงมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 7,599,260 บาท

ประมาณการเทาปงบประมาณที่ลวงมา
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ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 588,650 บาท

ประมาณการเทาปงบประมาณที่ลวงมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 7,822,880 บาท

ประมาณการเทาปงบประมาณที่ลวงมา

คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยป่าไม จํานวน 11,910 บาท

ประมาณการเทาปงบประมาณที่ลวงมา

คาภาคหลวงแร จํานวน 84,160 บาท

ประมาณการเทาปงบประมาณที่ลวงมา

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 69,570 บาท

ประมาณการเทาปงบประมาณที่ลวงมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 12,712,440 บาท

ประมาณการเทาปงบประมาณที่ลวงมา

คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล จํานวน 10,120 บาท

ประมาณการเทาปงบประมาณที่ลวงมา
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 26,590,030 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 26,590,030 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจ
ถายโอนเลือกทํา จํานวน 26,590,030 บาท
-ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ลวงมาจํานวน 6,080,075
 บาท จากเงินอุดหนุนทั่วไป
-คาเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 15,358,800 บาท ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไปกําหนดวัตถุประสงค
-คาเบี้ยความพิการตามนโยบายของรัฐบาล จํานวน 4,200,000
 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปกําหนดวัตถุประสงค
-คาเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 134,000 บาท ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไปกําหนดวัตถุประสงค
-คาเงินเดือนผูชวยครูผูดูแลเด็ก จํานวน 180,720 บาท ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไปกําหนดวัตถุประสงค
-คาเงินเดือนผูดูแลเด็ก จํานวน 468,986 บาท ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไปกําหนดวัตถุประสงค
-คาครองชีพผูดูแลเด็ก จํานวน 24,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไปกําหนดวัตถุประสงค
-เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจาง ตําแหนง ผูดูแล
เด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหัวซา จํานวน 23,449 บาท ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไปกําหนดวัตถุประสงค
-เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนคาป่วยการสําหรับนักบริบาลทองถิ่น
เพื่อคาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นเงินอุดหนุนเพื่อสนับ
สนุนคาป่วยการสําหรับนักบริบาลทองถิ่น จํานวนเงิน 120,000
 บาท
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 175,735 188,158 280,144 0.31 % 281,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 7,020 7,464.45 15,000 0 % 15,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 13,289,600 13,447,200 14,906,400 3.03 % 15,358,800

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,436,800 3,490,400 4,041,600 3.92 % 4,200,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 78,000 79,000 134,400 0 % 134,400

เงินสํารองจาย 67,260 182,862.16 1,517,759 32.22 % 2,006,774

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 1,229,146

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 0 0 0 100 % 100,000

รายจายตามข้อผูกพัน 833,492.5 232,312.5 337,965 0.37 % 339,225

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารสวนตําบลหัวหว้า

อําเภอศรีมหาโพธิ    จังหวัดปราจีนบุรี
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

649,567 603,999 1,436,494 -100 % 0

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 0 388,200 388,000 -100 % 0

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้าราชการ/พนักงาน 0 0 0 100 % 10,000

เงินชวยคาทําศพลูกจ้างประจํา 0 0 0 100 % 10,000

เงินชวยคาทําศพพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 10,000

เงินชวยพิเศษ 0 0 40,000 -100 % 0

รวมงบกลาง 18,537,474.5 18,619,596.11 23,097,762 23,694,345
รวมงบกลาง 18,537,474.5 18,619,596.11 23,097,762 23,694,345
รวมงบกลาง 18,537,474.5 18,619,596.11 23,097,762 23,694,345

รวมแผนงานงบกลาง 18,537,474.5 18,619,596.11 23,097,762 23,694,345
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

532,080 556,320 556,320 -100 % 0

คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 556,320

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 45,600 48,000 48,000 0 % 48,000
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 45,600 48,000 48,000 0 % 48,000

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

90,720 95,040 95,040 0 % 95,040

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

3,099,624 3,044,760 3,401,160 0 % 3,401,160

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,813,624 3,792,120 4,148,520 4,148,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 2,094,800.74 2,405,635.81 4,000,800 -26.56 % 2,938,320

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

6,922.49 18,600 24,000 375 % 114,000

เงินประจําตําแหนง 228,000 222,000 312,000 -40.38 % 186,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 223,620 0 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 781,800 704,100 750,389 -22.94 % 578,280

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 48,000 51,533.33 60,000 15.7 % 69,420

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,383,143.23 3,401,869.14 5,147,189 3,886,020
รวมงบบุคลากร 7,196,767.23 7,193,989.14 9,295,709 8,034,540

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 830,000 5.02 % 871,660
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คาเบี้ยประชุม 0 0 15,000 0 % 15,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 100 % 10,000

คาเชาบ้าน 162,500 205,500 576,000 -30.56 % 400,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น 0 0 0 100 % 30,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 30,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 22,500 6,300 50,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 185,000 211,800 1,476,000 1,356,660
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 70,550.14 145,575.55 497,800 -43.75 % 280,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 27,225 28,200 60,000 33.33 % 80,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาจัดซื้อหรือคาจ้างเหมาจัดทําอาหาร คา
จัดซื้อน้ําดื่ม คาจัดซื้ออาหารวาง ฯลฯ

732 385 5,000 -100 % 0

คาใช้จายในการดําเนินการเลือกตั้งนายก
องค์การบริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารสวนตําบล

0 0 600,000 0 % 600,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 552 6,500 60,000 0 % 60,000
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คาใช้จายในการศึกษาดูงานและฝึกอบรม 0 0 0 100 % 200,000

คาธรรมเนียมศาล 0 0 30,000 -100 % 0

คาธรรมเนียมออกเอกสารสิทธิหนังสือ
สําคัญที่หลวง (นสล.)

8,580 23,080 60,000 -100 % 0

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
พวงมาลัย ฯลฯ

1,000 0 2,000 -100 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 200,000

โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชนตําบล
หัวหว้า

0 0 30,000 -24.33 % 22,700

โครงการกิจกรรมจิตอาสาตําบลหัวหว้า 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการฝึกอบรมกรรมการประจําหนวย
เลือกตั้ง

0 0 0 100 % 100,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์การบริหารสวนตําบลหัว
หว้า

0 92,497 130,000 -61.54 % 50,000

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจ้าง

7,732 0 90,000 -44.44 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 32,020 17,022 100,000 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 148,391.14 313,259.55 1,694,800 1,772,700
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 61,372 196,905 120,000 0 % 120,000
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 8,240 18,065 20,000 0 % 20,000

วัสดุกอสร้าง 10,000 790 10,000 0 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 9,100 9,200 90,000 0 % 90,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 46,802.55 38,283.5 100,000 0 % 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 8,000 0 % 8,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 89,520 80,060 100,000 0 % 100,000

วัสดุอื่น 1,150 0 355,000 -97.18 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 226,184.55 343,303.5 823,000 478,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 364,464.53 488,303.64 500,000 0 % 500,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 24,985 18,355 40,000 0 % 40,000

คาบริการโทรศัพท์ 156.22 66.34 7,000 0 % 7,000

คาบริการไปรษณีย์ 5,013 4,980 10,000 0 % 10,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 12,341.8 11,988 47,000 0 % 47,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 406,960.55 523,692.98 604,000 604,000
รวมงบดําเนินงาน 966,536.24 1,392,056.03 4,597,800 4,211,360
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้บุนวม (เก้าอี้จัดเลี้ยง) 
0 184,000 0 0 % 0

เก้าอี้สํานักงาน 8,400 0 0 100 % 7,500

ตู้เก็บเอกสารแฟ้มแขวน แบบ 4 ลิ้นชัก 0 0 4,000 72.5 % 6,900

ตู้บานเลื่อนกระจกสูง 0 0 20,000 -100 % 0

ตู้สาขาโทรศัพท์แบบตอบรับอัตโนมัติ 0 0 20,000 -100 % 0

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 0 0 0 100 % 22,000

โต๊ะทํางานหน้าเหล็ก PVC ขนาด 7 ลิ้นชัก 23,700 0 0 100 % 15,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) 0 0 854,000 25.88 % 1,075,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

กล้องถายรูป 0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ แบบลากจูง 0 10,300 0 0 % 0

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 13,000 0 0 0 % 0

จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จํานวน 1 
จอ

0 0 15,300 -100 % 0
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดแตงพุมไม้ ขนาด 22 นิ้ว 0 16,000 0 0 % 0

เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 0 27,000 0 100 % 28,500

เครื่องทําน้ําร้อน - น้ําเย็น 0 0 0 100 % 10,000

เตาอบไมโครเวฟ 0 0 0 100 % 5,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) 

109,500 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว)

0 0 0 100 % 22,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง

0 21,900 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก( 
Inkjet )

45,000 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED สี

0 0 0 100 % 30,000

โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) 
พร้อมติดตั้ง

0 0 0 100 % 242,700

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 80,000 0 % 80,000
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รวมค่าครุภัณฑ์ 199,600 259,200 1,015,300 1,544,600
รวมงบลงทุน 199,600 259,200 1,015,300 1,544,600

รวมงานบริหารทั่วไป 8,362,903.47 8,845,245.17 14,908,809 13,790,500
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 642,060

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 18,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 660,060
รวมงบบุคลากร 0 0 0 660,060

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 53,520

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 10,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 40,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 113,520
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 133,520

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 0 793,580
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 352,740 438,780 1,626,840 4.16 % 1,694,520

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 43,200 11.11 % 48,000

เงินประจําตําแหนง 0 7,000 42,000 0 % 42,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 238,560 250,150 271,920 4.63 % 284,520

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 476,040 498,480 902,626 14.02 % 1,029,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 31,800 18,840 26,660 125.06 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,099,140 1,213,250 2,913,246 3,158,240
รวมงบบุคลากร 1,099,140 1,213,250 2,913,246 3,158,240
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

173,000 268,950 650,000 -7.69 % 600,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 13,368 10,000 50 % 15,000

คาเชาบ้าน 0 0 216,000 0 % 216,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 13,500

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 34,900 9,170 41,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 207,900 291,488 917,000 844,500
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 10,439.65 17,339.65 127,000 -70.87 % 37,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 2,400 40,000 0 % 40,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 90,000

โครงการจัดการอบรมด้านคอมพิวเตอร์งาน
แผนที่ภาษีและทรัพย์สิน

0 17,170 20,000 0 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทรัพย์สิน

0 290,000 300,000 0 % 300,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 35,008.1 23,754.71 80,000 0 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 45,447.75 350,664.36 567,000 567,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 79,300 79,750 80,000 0 % 80,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 40,000 0 % 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 34,970 33,532.14 60,000 0 % 60,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 99,870 97,610 100,000 0 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 214,140 210,892.14 280,000 280,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 14,641 34,420.04 50,000 -20 % 40,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 82,032.06 78,195.6 100,000 0 % 100,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 96,673.06 112,615.64 150,000 140,000
รวมงบดําเนินงาน 564,160.81 965,660.14 1,914,000 1,831,500

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0 16,000 0 100 % 7,500

ตู้ 2 บาน มือจับเขาควาย 0 27,500 0 0 % 0
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ตู้บานเลื่อนกระจกสูง 0 22,500 0 0 % 0

ตู้บานเลื่อนทึบ 0 9,000 0 0 % 0

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 0 0 0 100 % 59,000

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จัดเก็บ 3 ชั้น 0 0 0 100 % 11,000

ตู้เอกสารแฟ้มแขวน 0 3,800 0 0 % 0

โต๊ะทํางานหน้าเหล็กPVC ขนาด 7 ลิ้นชัก 0 0 0 100 % 22,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) 

65,700 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 (จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

29,900 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 0 100 % 88,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง

0 21,900 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที่ 2 (33 
หน้า/นาที)

29,000 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA 15,000 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 60,000 0 % 60,000
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รวมค่าครุภัณฑ์ 139,600 100,700 60,000 248,000
รวมงบลงทุน 139,600 100,700 60,000 248,000

รวมงานบริหารงานคลัง 1,802,900.81 2,279,610.14 4,887,246 5,237,740
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 222,240

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 222,240
รวมงบบุคลากร 0 0 0 222,240

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 18,520

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 10,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 40,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 78,520
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 88,520

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โต๊ะทํางานหน้าเหล็ก PVC 7 ลิ้นชัก 0 0 0 100 % 7,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 7,500
รวมงบลงทุน 0 0 0 7,500

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 318,260
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 10,165,804.28 11,124,855.31 19,796,055 20,140,080

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 272,460 288,540 313,440 7.2 % 336,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 3,000 0 % 3,000
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง 570,886.67 1,027,172.05 908,626 1.58 % 923,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 86,773.33 156,384.74 132,000 0 % 132,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 930,120 1,472,096.79 1,357,066 1,394,000
รวมงบบุคลากร 930,120 1,472,096.79 1,357,066 1,394,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 140,000 -14.29 % 120,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 20,000 0 % 20,000

คาเชาบ้าน 0 0 10,000 0 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 9,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 179,000 160,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 19,328.48 30,832.05 146,000 -4.11 % 140,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 20,000 -50 % 10,000
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 74,825 131,176.5 200,000 50 % 300,000

รวมค่าใช้สอย 94,153.48 162,008.55 366,000 470,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 10,000 8,659 10,000 0 % 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 298,400 299,990 300,000 -96.67 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 42,000 86,464 150,000 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 198,164.76 238,733.13 300,000 -100 % 0

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 100 % 90,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 8,380 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 548,564.76 642,226.13 770,000 120,000
รวมงบดําเนินงาน 642,718.24 804,234.68 1,315,000 750,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0 2,800 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด 
36,000 บืทียู จํานวน 1 เครื่อง

0 47,000 0 0 % 0

ตู้บานเลื่อนทึบ 0 4,500 0 0 % 0

ตู้เส้ืือผ้า มือจับเขาควาย 0 5,500 0 0 % 0
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ตู้เสื้อผ้า มือจับผัง 0 5,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) 0 0 854,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

แทนปนฉีดน้ําพร้อมหัวฉีดลําตรง 0 14,500 15,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

ชุดกลองเสียง ขนาด 200 วัตต์ พร้อม
ลําโพง

0 1,900 1,900 -100 % 0

สัญญาณไฟเลน (วาบวาบ) 0 7,500 7,500 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 42,000 500,000 -40 % 300,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 131,200 1,378,400 300,000
รวมงบลงทุน 0 131,200 1,378,400 300,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 1,572,838.24 2,407,531.47 4,050,466 2,444,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 35,000 0 % 35,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 35,000 35,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ 0 2,850 30,000 -66.67 % 10,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลตางๆ

1,804 1,422 40,000 -50 % 20,000

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย

0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 1,804 4,272 70,000 60,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 150,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 300,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000 20,000 100,000 20 % 120,000

วัสดุจราจร 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุอื่น 212,850 135,000 945,000 -97.88 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 232,850 155,000 1,045,000 660,000
รวมงบดําเนินงาน 234,654 159,272 1,150,000 755,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่ืองสูบน้ํา เครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ําได้ 
1,000 ลิตรตอนาที ขนาด 7 แรงม้า

0 0 40,200 -100 % 0

ปมน้ําหอยโขง ขนาด 5 แรงม้า ขนาดทอ 3 
x 3 นิ้ว ชนิดปริมาตรน้ํามาก ไฟฟ้า 220 
โวลล์

0 0 15,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 55,200 0
รวมงบลงทุน 0 0 55,200 0

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 234,654 159,272 1,205,200 755,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,807,492.24 2,566,803.47 5,255,666 3,199,000

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 228,000 239,520 608,640 17.96 % 717,960

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 10,000 0 % 10,000

เงินประจําตําแหนง 0 0 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 146,407 -0.09 % 146,280
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 14,280 50 % 21,420

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 228,000 239,520 821,327 937,660
รวมงบบุคลากร 228,000 239,520 821,327 937,660

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 50,000 40 % 70,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 10,000

คาเชาบ้าน 0 0 37,000 0 % 37,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 97,000 127,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 34,000 60,000 -50 % 30,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 100 % 10,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดงานวันเด็กตําบลหัวหว้า 69,050 77,780 0 100 % 80,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 1,072 10,000 500 % 60,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

โครงการเด็กตําบลหัวหว้าโตไปไมโกง 0 22,040 40,000 0 % 40,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 69,050 134,892 140,000 260,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 13,804 28,656 30,000 0 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 13,804 28,656 50,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 82,854 163,548 287,000 437,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 5,600 0 0 0 % 0

ตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บาน เลื่อนกระจกสูง 0 0 12,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ แบบลากจูง 0 10,300 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

43,800 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง

0 21,900 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก( 
Inkjet )

15,000 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunctionแบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 0 0 100 % 7,500

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 64,400 32,200 32,000 7,500
รวมงบลงทุน 64,400 32,200 32,000 7,500

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 375,254 435,268 1,140,327 1,382,160
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 180,720 14.84 % 207,540

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 24,000
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง 496,800 576,546.35 665,511 -0.84 % 659,914

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 2,040 19,935 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 498,840 596,481.35 870,231 915,454
รวมงบบุคลากร 498,840 596,481.35 870,231 915,454

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 72,000 -2.78 % 70,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 72,000 70,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการตางๆ 0 0 10,000 400 % 50,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 100 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 54,400 66,300 68,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 30,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

คาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หัวซา

199,500 210,480 220,500 0.33 % 221,235
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

11,300 26,180 45,200 106.62 % 93,390

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 265,200 302,960 353,700 419,625
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 39,000 30,000 0 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 7,223 6,861 20,000 5,930.66 % 1,206,131

คาอาหารเสริม (นม) 1,111,209.72 1,026,496.14 1,217,843 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 1,118,432.72 1,072,357.14 1,267,843 1,266,131
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 25,194.84 16,565.58 50,000 0 % 50,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0 2,453 15,000 0 % 15,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 25,194.84 19,018.58 65,000 85,000
รวมงบดําเนินงาน 1,408,827.56 1,394,335.72 1,758,543 1,840,756
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อื่น

เครื่องเลนสนามกลางแจ้งสําหรับเด็กเล็ก
แบบพลาสติกชนิดโพลีเอทธีลีน

0 0 200,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 200,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 200,000 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษาคาอาหารกลางวัน

2,310,000 2,011,280 2,384,000 3.24 % 2,461,200

รวมเงินอุดหนุน 2,310,000 2,011,280 2,384,000 2,461,200
รวมงบเงินอุดหนุน 2,310,000 2,011,280 2,384,000 2,461,200

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 4,217,667.56 4,002,097.07 5,212,774 5,217,410
รวมแผนงานการศึกษา 4,592,921.56 4,437,365.07 6,353,101 6,599,570

วันที่พิมพ์ : 1/9/2564  09:14 หน้า : 26/87



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

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 79,328 794.01 % 709,200

เงินประจําตําแหนง 0 0 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 957,240 1,105,009.38 1,347,586 -89.15 % 146,280

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 81,600 85,703.14 98,600 -78.28 % 21,420

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,038,840 1,190,712.52 1,567,514 918,900
รวมงบบุคลากร 1,038,840 1,190,712.52 1,567,514 918,900

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 268,748 -36.74 % 170,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 -50 % 5,000

คาเชาบ้าน 0 0 144,000 -20.83 % 114,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 9,000
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 8,100 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 430,848 298,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 109,119.28 70,191.49 170,608 -63.31 % 62,600

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

5,457 0 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 10,000 200 % 30,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 40,000

โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปญหา
สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก Pm 2.5

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 52,505 67,272 100,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด - 19)

0 0 50,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์คัดแยกขยะกอนทิ้ง 124,062 0 150,000 -100 % 0
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 120,137.26 88,586.31 350,000 -85.71 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 411,280.54 226,049.8 880,608 182,600
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 10,730 25,788 30,000 0 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 149,800 149,800 200,000 -85 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 32,800 23,880 200,000 -90 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 194,311.47 209,347.38 300,000 -80 % 60,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 135,450 184,000 267,040 -4.99 % 253,720

วัสดุเครื่องแตงกาย 8,000 7,480 8,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 531,091.47 600,295.38 1,035,040 423,720
รวมงบดําเนินงาน 942,372.01 826,345.18 2,346,496 904,320

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 5,600 0 0 0 % 0

ตู้บานเลื่อนกระจกสูง 0 0 12,000 0 % 12,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) 0 0 854,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 1/9/2564  09:14 หน้า : 29/87



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

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพนหมอกควัน 0 0 0 100 % 59,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ แบบลากจูง 0 10,300 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

43,800 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง

0 21,900 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก( 
Inkjet ) 15,000 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครภัณฑ์ 0 0 300,000 -83.33 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 64,400 32,200 1,166,000 121,000
รวมงบลงทุน 64,400 32,200 1,166,000 121,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการป้องกันและแก้ไขปญหายาเสพติด
อําเภอศรีมหาโพธิ

0 0 0 100 % 100,000
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เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการตามพระราชดําริด้านสาธาณสุข 0 0 0 100 % 340,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

โครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข 0 180,000 340,000 -100 % 0

โครงการสาธารณสุขมูลฐานเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน

0 0 127,500 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 180,000 467,500 440,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 180,000 467,500 440,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 2,045,612.01 2,229,257.7 5,547,510 2,384,220
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการชวยเหลือประชาชน 0 0 0 100 % 15,000

โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 0 0 0 100 % 15,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปญหายาเสพติด 0 0 0 100 % 20,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปญหา
สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

0 0 0 100 % 10,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 0 0 0 100 % 95,000
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โครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19)

0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 185,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 185,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 0 0 0 185,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 2,045,612.01 2,229,257.7 5,547,510 2,569,220

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 363,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 223,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 586,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 586,000
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 60,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 20,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 150,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 80,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 230,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 816,000
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการชวยเหลือประชาชน 0 0 0 100 % 15,000

โครงการเยาวชนวัยใส  รักดี ไมมีเสพ ไมมี
ท้อง

0 0 0 100 % 12,000

โครงการสงเสริมการพัฒนาสตรีตําบลหัว
หว้า

0 0 0 100 % 12,000

โครงการเสริมสร้างพลังใจผู้สูงอายุในภาวะ
การณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)

0 0 0 100 % 12,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 51,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 51,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 51,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 867,000
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 325,920 649,860 1,305,440 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 20,160 72,000 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 28,000 42,000 60,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 881,765 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 107,779 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 353,920 712,020 2,426,984 0
รวมงบบุคลากร 353,920 712,020 2,426,984 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 122,250 -100 % 0

คาเชาบ้าน 0 0 55,239 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 7,043 12,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 7,043 189,489 0
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 16,733.65 52,319.35 136,700 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 1,336 20,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 18,443.41 10,000 150,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 35,177.06 63,655.35 306,700 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 54,732 79,956 80,000 -100 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 150,000 -100 % 0

วัสดุกอสร้าง 0 3,860 20,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 21,100 0 80,000 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 28,631.51 37,224.91 200,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 59,900 59,720 80,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 164,363.51 180,760.91 610,000 0
รวมงบดําเนินงาน 199,540.57 251,459.26 1,106,189 0
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0 14,000 0 0 % 0

โต๊ะทํางานหน้าเหล็กPVC ขนาด 7 ลิ้นชัก 0 37,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว)

0 59,800 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงาน
ประมวลผล

0 21,900 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
สาหรับกระดาษขนาด A3 

0 6,200 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด 
Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที)

0 9,900 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (480 
Watts)

0 0 10,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 200,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 149,300 210,000 0
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง

คาออกแบบ คาควบคุมงาน 0 0 100,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 100,000 0
รวมงบลงทุน 0 149,300 310,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 553,460.57 1,112,779.26 3,843,173 0
งานไฟฟ้าและประปา

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กอสร้าง

เครื่องเจาะพื้นคอนกรีต 0 0 55,000 -100 % 0

ชุดทดสอบความข้นเหลวของ
คอนกรีต(SLUMP TEST)

0 0 7,000 -100 % 0

แบบหลอคอนกรีตพร้อมอุปกรณ์ 0 0 7,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 69,000 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

วันที่พิมพ์ : 1/9/2564  09:14 หน้า : 38/87



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

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนอง
ไฮ หมู 17 จากที่นางทองยศ เถื่อนแดง ถึงที่ 
นายวิชัย ปาจันทร์

121,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างเจาะบอบาดาล Dia.6" 
บ้านหนองนก หมู 10 บริเวณที่ดินของนาย
สมควร บุญเรือง

0 0 85,100 -100 % 0

โครงการกอสร้างติดตั้งไฟสองสวางรายทาง
และขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําบ้านโคกอุดมดี 
หมู 12 จากตลาดปรือวาย ถึงหมูบ้านบุจัน
ทน

0 0 263,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างติดตั้งไฟสองแสงสวางราย
ทางบ้านดอนสับฟาก หมู 14 จากเขตบ้าน
เกาะสมอ หมู 2ถึงบ้านนายสําราญ เกษมสุข
สันต์

0 0 455,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างติดตั้งไฟสองแสงสวางราย
ทางบ้านดอนสับฟาก หมู 14 จากถนนทาง
หลวงหมายเลข 3070 ถึงบ้านสมศักดิ์ งาม
วงษ์ และบ้านนายสํารวม  สมอพันธ์

0 0 803,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างติดตั้งไฟสองแสงสวางราย
ทางบ้านดอนสับฟาก หมู 14 จากบ้านนาง
มล ปรืองามถึงบ้านนายจันทร์  ขุนเภา

0 0 314,000 -100 % 0
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โครงการกอสร้างติดตั้งเสียงตามสายบ้าน
โคกอุดมดี หมู 12 จากถนนหมายเลข 3039 
ถึงบ้านนายบุญเทียม  สัปฝาง

0 0 212,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านคลองสมบูรณ์ หมูที่ 13 จากวัดคลอง
สมบูรณ์ ถึงที่ถนนสี่เลน 

0 306,800 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโคกอุดมดี หมูที่ 12 จากบ้านนาง
กัญญาณัฏฐ์ วงษ์ปน ถึงที่นายเสาร์ ดอน
ทอง 

0 354,400 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านดอนสับฟาก หมูที่ 14 จากทางหลวง
หมายเลข  3070 ถึงที่นางสาวศิดาวรรณ 
สุมเหม 

0 333,211 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านดอนสับฟาก หมูที่ 14 จากที่นาย
วรรณา ดวงดี ถึงที่นางวารุณี พระแทน 

0 267,100 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสีเสียดไทรงาม หมู 16 จากที่นายราชัย 
วงษ์พา ถึงที่สระน้ํานิคมอุตสาหกรรมโรจนะ

0 0 97,400 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสีเสียดไทรงาม หมูที่ 16 จากบ้านนาย
วอง เขียวชอุม ถึงที่นายราชัย วงษ์พา 

0 330,429 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 1/9/2564  09:14 หน้า : 40/87



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

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองกาน้ํา หมู 7 จากบ้านนายสุเวท 
มีศิลป์ ถึงที่บ้านนายกิติคุณ โทวงษ์

0 0 254,400 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองนก หมู 10 จากบ้านนางบรรทม 
รินทา ถึงที่นายอาคม รินทา

0 0 134,800 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองนก หมูที่ 10 จากบ้านนาง
บรรทม รินทา ถึงที่นางบรรทม รินทา 

0 135,169 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองนก หมูที่ 10 จากบ้านนางเสถียร 
สุวรรณวงค์ ถึงที่นายสังวาล บิณฑะ 

0 76,500 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองปรือน้อย หมู 9 จากบ้านนาง
อํานวย ขยันกิจ ถึงบ้านนายบุญสง วุฒิแสง

0 0 140,200 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองปรือน้อย หมู 9 จากบ้านนายบุญ
สง หาดอน ถึงบ้านนางแสวง คําผุย

0 0 81,800 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองปรือน้อย หมูที่ 9 จากที่นางเตือน 
เกาะจันทร์ ถึงบริเวณถังน้ําประปาหมูบ้าน 

0 98,900 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองระเนตร หมู 11 จากถนนสี่เลนถึง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 143 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาด 0.60 x 1.00 เมตร จํานวน 6 ทอน

0 0 417,200 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองระเนตร หมู 11 จากบ้านนาง
ถนอม ดอนทอง ถึงบ้านนางทองเนียน สา
ดา

0 0 238,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองระเนตร หมู 11 จากห้าแยก
หนองระเนตร ถึงถนนสี่เลน

0 0 462,800 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองหูช้าง หมูที่ 8 จากแยกถังประปา 
ถึงที่นางฮั้ว จันทร์สระ 

0 237,200 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองไฮ หมู 17 จากบ้านนางทองยศ 
เถื่อนแดง ถึงถนนลูกรังภายในหมูบ้าน 
จํานวน 3 ชวง
-ชวงที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 433 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไม
น้อยกวา 2,165 ตร.ม.
-ชวงที่ 2 กว้าง 1.00 เมตร ยาว 143 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไม
น้อยกวา 143 ตร.ม.
-ชวงที่ 3 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 31 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไม
น้อยกวา 155 ตร.ม.

0 0 1,307,100 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหัวซา หมู 5 จากทางเข้าวัดหัวซา ถึง
บ้านนางทัด สิงห์ทน

0 0 77,600 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหัวซา หมูที่ 5 จากปากทางเข้าวัดป่า
โพธิ์แก้ว 1 ถึงสวนนางสุพรรษา วิจิตรสกุล
สูง

0 411,300 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหัวซา หมูที่ 6 จากบ้านร้อยตรีไพบูลย์ 
งามวงษ์ ถึงบ้านนางแดง นพคุณ 

0 37,939 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหัวหว้า หมู 1 จากบ้านนางสาวทอง
เปลว อักษร ถึงที่นายโกมล ทับทิม

0 0 329,200 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหายโศก หมู 4 จากบ้านนายฮ้วง รวม
ทรัพย์ ถึงบ้านนางพรทิพย์ เตาจันทร์

0 0 120,800 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหายโศก หมู 4 จากวัดเกาะแก้วสถาวร 
(จุดเริ่มต้นโครงการ) ถึงจุดวัดเกาะแก้ว
สถาวร (จุดสิ้นสุดโครงการ)

0 0 243,500 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหายโศก หมูที่ 4 จากข้างวัดเกาะแก้ว
สถาวร ถึงเขตวัดเกาะแก้วสถาวร

0 481,800 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหายโศก หมูที่ 4 จากบ้านนางขันทอง 
ค้ําชู ถึงที่นายสุเนตร สังอรดี

0 326,900 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหายโศก หมูที่ 4 จากบ้านนางพรรณี 
ประครองถึงที่นางเกสร สิลสร้อย 

0 50,770.46 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
Dia. 0.60 เมตร บ้านหนองไฮ หมู 17 จาก
บ้านนายสังเวียน บุญทํา ถึงที่นายชํานาญ 
ปญญา

0 0 444,200 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านคลองสมบรูณ์ หมู 13 จากบ้านนาง
เกสร  ชํานิ ถึงบ้านนางบุญเยี่ยม  แสนสุข

0 0 219,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านคลองสมบรูณ์ หมู 13 จากสามแยก
ศาลาประชาคม ถึงบ้านนายขจรศักดิ์  ใจดี

0 0 230,400 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโคกอุดมดี หมู 12 จากที่นายมานิต ไอ
ยรัตน์ ถึงที่ นางสาวปิยภรณ์ จําพานิชย์

249,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโคกอุดมดี หมู 12 จากที่นายสมบัติ 
อุดมปลั่ง ถึงที่ นายอุดร อุดมปลั่ง

62,200 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโคกอุดมดี หมู 12 จากที่บ้านนาย
ประคอง  ไชยบัวถึงที่นายอํานวย ขุนเภา

0 0 302,500 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 1/9/2564  09:14 หน้า : 45/87



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

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านดอนสับฟาก หมู 14 จากบ้านนางสาว
จุรีรัตน์ วรวิชญ์เรืองเดช ถึงที่นายสมบัติ 
แย้มพลับ

0 0 103,700 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านดอนสับฟาก หมู 14 จากบ้านนาย
จันทร์ ขุนเภาถึงทีถนนสี่เลน

0 0 1,363,900 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านสีเสียดไทรงาม หมู 16 จากศาลา
ประชาคมหมูบ้าน ถึงที่ นางนารี ยะสาวงษ์

55,100 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองกาน้ํา หมู 7 จากที่นางจําเรียง 
วงษ์เสนา ถึงที่ นางสุพัตรา ศรเพชร

157,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองกาน้ํา หมู 7 จากที่นายพิชิต มี
ศิลป์ ถึงที่นางบุญอบ มีศิลป์

61,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองกาน้ํา หมู 7 จากที่นายไพบูลย์  
มีชัยถึงที่นางสาวศิริรัตน์  วงษ์เสนา
 

0 0 167,900 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองกาน้ํา หมู 7 จากที่นายไพบูลย์ มี
ชัย  ถึงที่ นายสุชาติ วงษ์เสนา

119,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 1/9/2564  09:14 หน้า : 46/87



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

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองปรือน้อย หมู 9 จากที่นางปราณี 
เภาเนือง ถึงที่นางลําใย เภาเนือง

88,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองปรือน้อย หมู 9 จากบ้านนาง
เจรียร รวมทรัพย์ ถึงบ้านนางสมควร  ระลี

0 0 173,500 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองปรือน้อย หมู 9 จากบ้านนางแสง
ดาว คงเพียร ถึงที่นายบุญทิม เหลาเคน

0 0 131,800 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองปรือน้อย หมู 9 จากบ้านนาย
สามารถ  งามวงษ์ ถึงบ้านนางสุดใจ  พอใจ 

0 0 348,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองหูช้าง หมู 8 จากทางสาธารณ
ประโยชน์ถึงบ้านนางริ้ว มีชัย

0 0 989,500 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองหูช้าง หมู 8 จากที่นายสํานอง 
รักษาพล ถึงที่นายวีระ รักษาพล

46,600 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองหูช้าง หมู 8 จากที่นายสุเทพ สุ
พล ถึงที่ นายบุญ แซโล้

392,000 0 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองหูช้าง หมู 8 จากบ้านนางสํารวย 
ศรเพชร ถึงที่นายสมศักดิ์  บุญนาม

0 0 74,600 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหัวซา หมู 5 จากที่นางเจียร ทาหอม 
ถึงที่นายวิรัตน์ กัลยาหัตถ์

320,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหัวซา หมู 5 จากที่นายรําเพย ปราบ
พาล ถึงที่ นายสมบัติ ต้นวงษ์

163,200 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหัวซา หมู 5 จากบ้านนายกิตติ  วงษ์ภา 
ถึงที่บ้านนายเฉลิม  ตรีกลาง

0 0 338,100 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหัวซา หมู 5 จากบ้านนายธานี หมวดดี 
ถึงที่นางไพบูลย์ งามวงษ์

0 0 804,400 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหัวซา หมู 6 จากซุ้มประตูวัดทางเข้า
หมูบ้านถึงสะพานข้ามคลอง หมู 15 

0 0 876,800 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหัวซา หมู 6 จากที่นายปรีชา สวัสดี ถึง
ที่นางสาวนภัส แก้วดี

300,500 0 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหัวหว้า หมู 1 จากบ้านนางวาสนา  
สุพรรณ ถึงที่บ้านนางพล กลิ่นศิริ

0 0 319,700 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหัวหว้า หมูที่ 1 จากที่นางกันภัย สม
ทรง ถึงที่ นางมณฑล สิงห์ทอง

218,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหายโศก หมู 4 จากที่นางอําพร สุข
หอม ถึงที่ นายไพฑูรย์ แก้วแสน

91,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหายโศก หมู 4 จากที่นายสุเนตร สัง
อรดี ถึงที่ นางสมนึก ค้ําชู

70,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหายโศก หมู 4 จากแยกวัดหลวง
ตามหาบัว ถึงบอน้ําประปา หมู 4 

0 0 1,443,800 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองไฮ หมู 17 จากบ้านนายเดือน 
พันธ์หว้า ถึงบ้านนางเสมอ อ้นสิริ

0 0 1,058,400 -100 % 0
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โครงการกอสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แบบ Asphaltic Concrete บ้านเกาะสมอ 
หมู 2 จากบ้านนายกิมเคี้ยง โพธิกําจร ถึง
บ้านนางเฉลา เนตรสุวรรณ

0 0 170,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แบบ Asphaltic Concrete บ้านเกาะสมอ 
หมู 2 จากบ้านนายกิมเชียง งามวงษ์ ถึง
บ้านนางสําเนียง กลับชัย

0 0 448,900 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แบบ Asphaltic Concrete บ้านเกาะสมอ 
หมู 3 จากร้านปราณี ปราบพาล ถึงสะพาน
สุสานนิมิตรธรรม

0 0 2,277,700 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แบบ Asphaltic Concrete บ้านหัวหว้า 
หมูที่ 1 จากที่นางสมคิด แสงเดือน ถึงที่นาย
ธนสินธ์ เลิศพิพัฒน์มงคลสกุล 

0 624,800 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แบบ Asphaltic Concrete บ้านหัวหว้า 
หมูที่ 1 จากที่นายนาวิน กิมเต็ก ถึงที่
นางกนกพร พิมแพง 

0 522,800 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แบบAsphatic Cocrete บ้านหัวหว้า หมู 1 
จากบ้านนายไพบูลย์ มาทา ถึงที่นาย
ประมาณ  โชติแสง

0 0 241,900 -100 % 0
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โครงการกอสร้างถนนลูกรัง บ้านเกาะสมอ 
หมู 2 จากบ้านนายจงกล วงษ์อุดม ถึงบ้าน
นายจรูญ จันทร์หอม

0 0 11,200 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนลูกรัง บ้านเกาะสมอ 
หมู 3 จากทางหลวงชนบทสายบ้านดง
กระทงยาม ถึงหนองสองห้อง

0 0 334,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนลูกรัง บ้านเกาะสมอ 
หมู 3 จากทางหลวงหมายเลข 3070 ถึง
หนองปลาตู้

0 0 253,200 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนลูกรัง บ้านเกาะสมอ 
หมู 3 จากศาลากํานันสมบุญ สุพล ถึงหนอง
บัวปลาขาว

0 0 212,500 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนลูกรัง บ้านเกาะสมอ 
หมูที่ 2 จากบ้านนางณัฏฐิณี ซื่อตรง ถึงโนน
เตาปูน 

0 19,600 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนลูกรัง บ้านเกาะสมอ 
หมูที่ 3 จากบ้านนางเซ็ง เอื้อเฟ้อ ถึงที่นายสุ
รศักดิ์ ซื่อตรง 

0 46,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนลูกรัง บ้านคลอง
สมบูรณ์ หมู 13 จากวัดคลองสมบูรณ์ ถึง
ถนนสี่เลน

0 0 446,300 -100 % 0
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โครงการกอสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองกา
น้ํา หมู 7 จากบ้านนางชัยยุทธ  แปลนวงษ์
ถึงที่นางสาวธัญลักษณ์  แปลนวงษ์ 

0 0 55,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองกา
น้ํา หมู 7 จากบ้านนายมาโนช ชํานิ ถึงที่
นายวิชัย แก้วพิลา

0 0 49,800 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองกา
น้ํา หมูที่ 7 จากที่นางสาวสุพัตรา ศรเพชร  
ถึงที่นายสอน มาสี 

0 238,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองนก 
หมู 10 จากถนนบ้านหนองปรือน้อย ถึงที่
นายฉลาด วงษ์เสนา

0 0 114,800 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองปรือ
น้อย หมู 9 จากถนนสี่เลน ถึงเขตติดตอหมู 
4 พร้อมวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด 0.60 เมตร จํานวน 3 จุด

0 0 1,018,200 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองปรือ
น้อย หมูที่ 9 จากถนนหมายเลข 3039 ถึง
สวนนางหรอง บริโภค 

0 439,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองปรือ
น้อย หมูที่ 9 จากที่นางสํารวย นิ่มนวล ถึงที่
นายสุมิตร ขุนเภา 

0 92,000 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองปรือ
น้อย หมูที่ 9 จากที่นายประจวบ โพธิ์ศรี ถึง
ที่นางนงเยาว์ หงส์สมศรี 

0 39,500 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองระ
เนตร หมูที่ 11 จากบ้านนางสุทิน ปตสะ ถึง
ที่บ้านนางนุน สอนเพ็ชร 

0 150,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองหู
ช้าง หมูที่ 8 จากบ้านนางสํารวย ศรเพชร 
ถึงที่นายสมศักดิ์ บุญนาม 

0 14,800 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองไฮ 
หมู 17 จากที่นายบุญมี แปนวงษ์ ถึงแนว
เขตติดตอหมู 10 บ้านหนองนก

0 0 874,200 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนลูกรัง บ้านหัวซา หมู 
5 จากบ้านนางวิภารัตน์ งามวงษ์ ถึงถนน
ทางเข้าวัดป่าโพธิ์แก้ว

0 0 119,900 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนลูกรัง บ้านหัวหว้า หมู 
1 จากสี่แยกที่นายวีระวงศ์ ชินสร้อย ถึงแนว
เขตบ้านเกาะสมอ หมู 2

0 0 122,200 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนลูกรัง บ้านหัวหว้า หมู
ที่ 1 จากที่นางมณฑล สิงห์ทอง ถึงที่นางพล 
กลิ่นศิริ 

0 40,700 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 1/9/2564  09:14 หน้า : 53/87



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

โครงการกอสร้างถนนลูกรัง บ้านหายโศก 
หมูที่ 4 จากที่นางอําพร สุขหอม ถึงบ้าน
นางมาลัย สืบจันทร์ 

0 123,800 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนลูกรัง บ้านหายโศก 
หมูที่ 4 จากวัดเกาะแก้วสถาวร ถึงปากทาง
หน้าวัดหัวซาธรรมิการาม

0 336,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนลูกรังบ้านโคกอุดมดี 
หมู 12 จากที่บ้านนางสาวกาญจนา  อุดม
ปลั่ง ถึงเขตบ้านนายมะยม  หมื่นประเสริฐ

0 0 54,300 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนลูกรังบ้านสีเสียดไทร
งาม หมู 16 จากที่นางวารี  บุญสุขถึงทีนาย
โกมินทร์  งามวงษ์

0 0 87,200 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนลูกรังบ้านสีเสียดไทร
งาม หมู 16 จากที่นางอนงค์  เชาว์เจริญถึง
ทีนางสาวสาคร  มีผล

0 0 249,100 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนลูกรังบ้านหนองนก 
หมู 10 จากถนนสายหัวหว้า - หนอง
นก(บ้านไรยาว) ถึงที่ สาธารณ
ประโยชน์(หนองเสือตาย) พร้อมวางทอ
คอนกรีตเสริมเหล็ก

460,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนลูกรังบ้านหนองระ
เนตร หมู 11 จากที่นางสาวประภาวรรณ  
สร้อยคําสิงห์ถึงที่นายทวี วงศ์สวัสดิ์

0 0 153,800 -100 % 0
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โครงการกอสร้างถนนลูกรังบ้านหัวหว้า หมู 
1 จากที่นายจรัญ  มีเชาว์ ถึงที่นายสุวรรณ 
กิมเต็ก

0 0 92,200 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนลูกรังบ้านหัวหว้า หมู 
1 จากที่นายเปียก ถึงแนวเขตบ้านเกาะสมอ 
หมู 2

0 0 498,900 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนลูกรังบ้านหัวหว้า หมู 
1 จากบ้านนายประยูร ยอพันธ์ ถึงทางหลวง
หมายเลข 3070

0 0 94,900 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนลูกรังบ้านหัวหว้า หมู 
1 จากสี่แยกที่นายวีระวงศ์ ถึงแนวเขตตําบล
หนองโพรง

0 0 316,900 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนลูกรังพร้อมวางทอ
ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก DIA.0.60 
เมตร บ้านหนองกาน้ํา หมู 7 จากที่นางพิกุล
แก้ว มีชัย ถึงซอยข้างโรงเรียนวัดเนินผาสุก

0 0 382,300 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนลูกรังพร้อมวางทอ
ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคลองสม
บรูณ์ หมู 13 จากบ้านนายกิตติคุณ  สืบ
จันทร์ ถึงบ้านนายอานนท์  พุทธา

0 0 115,900 -100 % 0
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โครงการกอสร้างถนนลูกรังพร้อมวางทอ
ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคก
อุดมดี หมู 12 จากบ้านนางส้มลิ้ม  เภาเนือง
ถึงเขตติดตอบ้านคลองสมบรูณ์ หมู 13

0 0 455,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนลูกรังพร้อมวางทอ
ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนสับ
ฟาก หมู 14 จากที่นางหนูคํา รวมทรัพย์ ถึง
ที่นางวันทอง ทนสิงห์

0 0 147,900 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนลูกรังพร้อมวางทอ
ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองกา
น้ํา หมู 7 จากถนนสายหนองกาน้ํา - บ้าน
หนองหูช้าง ถึงบ้านนางสุพัตรา  สอนเพชร

0 0 534,800 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนลูกรังพร้อมวางทอ
ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองกา
น้ํา หมู 7 จากที่นางสมทรง  พรมกลอมถึง
บ้านนางมาริน  โอบอ้อม

0 0 440,800 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนลูกรังพร้อมวางทอ
ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัวซา หมู 
5  จากบ้านร้อยตรีสุวัฒน์ วงษ์ภา ถึงที่นาย
ประมวล วงษ์ภา

0 0 108,600 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนแอสฟลติคคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหัวซา หมู 6 จากบ้านนาง
ทานตะวัน ประเสริฐสุข ถึงที่บ้านนางสาว
อนงค์ เดชศรี

0 0 241,300 -100 % 0
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โครงการกอสร้างถนนแอสฟลติคคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหัวซา หมู 6 จากบ้านนาง
สํารวม ธรรมะเกษร ถึงเขตหมูบ้านหัวซา 
หมู 5

0 0 115,300 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนแอสฟลติคคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหัวซา หมู 6 จํานวน 2 ชวง 
ดังนี้
ชวงที่ 1 จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซา 
ถึงบ้านนางชอทิพย์ ใจกล้า กว้าง 4 เมตร 
ยาว 675 เมตร
ชวงที่ 2 จากบ้านนางชอทิพย์ ใจกล้า ถึง
ทางสาธารณประโยชน์ กว้าง 3 เมตร ยาว 
65 เมตร

0 0 958,200 -100 % 0

โครงการกอสร้างถมสนามกีฬาหมูบ้าน บ้าน
ดอนสับฟาก หมูที่ 14 บริเวณรอบสนาม
กีฬาหมูบ้าน

0 355,200 0 0 % 0

โครงการกอสร้างทอประปาหมูบ้าน บ้าน
โคกอุดมดี หมูที่ 12

0 189,700 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. บ้าน
หัวซา หมู 5 จากวัดหัวซาธรรมมิการามถึง
ถนนวัดหัวซาธรรมมิการาม

0 401,300 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด 0.40x1.00 เมตร พร้อม
บอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนสับฟาก 
หมู 14 รอบลานตากพืชผลทางการเกษตร

0 0 451,700 -100 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านเกาะสมอ หมู 2 จากบ้าน
นางดอน กองสี ถึงบ้านนางศิดาวรรณ สุม
เหม

0 0 1,294,500 -100 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านเกาะสมอ หมู 15 จากบ้าน
นายบุญเชิด นาคลอง ถึงบ้านนายมนตรี 
รวมทรัพย์

0 0 1,436,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านเกาะสมอ หมู 15 จากบ้าน
นายมนตรี รวมทรัพย์ ถึงบ้านนายสมวย ซื่อ
ตรง

0 0 1,178,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างวางทอประปาบ้านหนองหู
ช้าง หมู 8 จากถังน้ําประปาหมูบ้านถึงแนว
เขตหมูบ้าน หมู 8

0 0 220,400 -100 % 0

โครงการกอสร้างวางทอประปาบ้านหนองหู
ช้าง หมู 8 จากถังน้ําประปาหมูบ้านถึงร้าน
เทพประทาน

0 0 723,900 -100 % 0
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โครงการกอสร้างเสริมผิวจราจรแอลฟลติก
คอนกรีตบ้านเกาะสมอ หมู 15 จากที่นาย
สมวย ซื่อตรง ถึงที่ นายมนตรี รวมทรัพย์

246,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างเสริมผิวจราจรแอลฟลติก
คอนกรีตบ้านเกาะสมอ หมู 15 จํานวน 2 
ชวง

580,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างเสริมผิวจราจรแอลฟลติก
คอนกรีตบ้านเกาะสมอ หมู 3 จากที่นางวัน
เพ็ญ จันทร์กระจาง ถึง บ้านครูวิเชียร ซื่อ
ตรง

264,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างเสริมผิวจราจรแอลฟลติก
คอนกรีตบ้านสีเสียดไทรงาม หมู 16 จากที่
นายเต็ม จันทรรังสี ถึงที่นายวอง เขียวชอุม

270,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างเสริมผิวจราจรแอลฟลติก
คอนกรีตบ้านหนองไฮ หมู 17  จากที่ทองดี 
แปนวงค์ ถึงที่ นางสังเวียน บุญทํา

447,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างเสริมผิวจราจรแอลฟลติก
คอนกรีตบ้านหัวซา หมู 5 จากที่นายวัฒนา 
เวชศิลปครอง ถึงที่นายสมพงษ์ โพนงาม

76,000 0 0 0 % 0

โครงการกอส้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหัวซา หมู5 จากที่นายทองเมี้ยน รุง
สวาง ถึงที่ นางวิไล หล้าสมบูรณ์

186,500 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 1/9/2564  09:14 หน้า : 59/87



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

โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
หนองระเนตร หมู 11 จากที่บ้านนายสมเจต 
แสนเงินถึงที่นางนุน สอนเพชร

0 0 154,100 -100 % 0

โครงการขุดเจาะบอบาดาลบ้านหนองกาน้ํา 
หมู 7 บริเวณที่ดินนางสาวสมทรง พรม
กลอม 

0 0 106,000 -100 % 0

โครงการเจาะบอบาดาล บริเวณที่สาธารณ
ประโยชน์ (ถังน้ําแชมเปญ) บ้านหนองระ
เนตร หมูที่ 11

0 85,000 0 0 % 0

โครงการตอกบอบาดาล บ้านหนองกาน้ํา 
หมูที่ 7

0 170,000 0 0 % 0

โครงการติดตั้งถังน้ําแชมเปญพร้อมอุปกรณ์ 
ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร 
บริเวณศาลากลางบ้าน บ้านหนองนก หมู 
10

0 0 497,300 -100 % 0

โครงการติดตั้งไฟฟ้าสองแสงสวางรายทาง
บ้านสีเสียดไทรงาม หมู 16 จากบ้านนาง
ล้วน แสงพันธ์ ถึงบ้านนางวารี บุญสุข

0 0 42,000 -100 % 0

โครงการติดตั้งไฟสองสวางรายทางบ้าน
หนองนก หมู 10 จากถนนหนองนก-หนอง
ปรือน้อย ถึงที่นายทรงศักดิ์ อุปถัมภ์ 

0 0 323,000 -100 % 0
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โครงการติดตั้งไฟสองสวางรายทางบ้าน
หนองนก หมู 10 จากศาลาประชาคมหมู
บ้าน ถึงสี่แยกถนนสี่เลน

0 0 464,000 -100 % 0

โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายภายใน
หมูบ้านจํานวน 1 จุด บ้านหัวซา หมู 5 จาก
ที่นายประภาส  บุญเชิด ถึงซอยบ้านเหนือ

0 0 431,000 -100 % 0

โครงการวางทอประปาหมูบ้านสีเสียดไทร
งาม หมูที่ 16 จากเขตติดตอหมูที่ 9 บ้าน
หนองปรือน้อย ถึงหมูที่ 16 บ้านสีเสียดไทร
งาม

0 300,000 0 0 % 0

โครงการสร้างถนนลูกรังบ้านหนองนก หมู 
10 จากถนนสายหัวหว้า - หนองนก ถึงที่
นางสมคิด บุญเรือง จํานวน 2 ชวง พร้อม
วางทอคอนกรีตเสริมเหล็ก

385,000 0 0 0 % 0

โครงการสร้างถนนลูกรังบ้านหนองนก หมู 
10 จํานวน 2 ชวง

50,200 0 0 0 % 0

โครงการสร้างถนนลูกรังบ้านหัวซา หมู 6 
จากที่นางสาวนภัทร แก้วดี ถึงที่ นางส้มโอ 
เดชสอน พร้อมวางทอคอนกรีตเสริมเหล็ก

183,800 0 0 0 % 0
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โครงการเสริมถนนลูกรังบ้านเกาะสมอ หมู 
2 จากที่นายขวัญชัย ชัยสิทธิ์ ถึง ถนนสาย
เกาะสมอ-บ้านดงกระทงยาม (ศาลากํานัน
สมบุญ สุพล).

461,000 0 0 0 % 0

โครงการเสริมถนนลูกรังบ้านเกาะสมอ หมู 
3 จากที่นายทวี แพงมา ถึง สะพานหนอง
ปลาตู้

246,000 0 0 0 % 0

โครงการเสริมถนนลูกรังบ้านเกาะสมอ หมู 
3 ศาลากํานันสมบุญ สุพล ถึง หนองบัวขาว

299,000 0 0 0 % 0

โครงการเสริมถนนลูกรังบ้านดอนสับฟาก 
หมู 14 จากที่นางนวลลออ ดวงดี ถึงที่  
นายบ๊วย ขุนเภา

130,000 0 0 0 % 0

โครงการเสริมถนนลูกรังบ้านดอนสับฟาก 
หมู 14 จากที่นางประยูร เมฑโสภณ ถึงที่ 
นางสงวน ปาละกะวงศ์

42,000 0 0 0 % 0

โครงการเสริมถนนลูกรังบ้านดอนสับฟาก 
หมู 14 จากที่นางมล ปรืองาม ถึงที่นางนวล
ลออ ดวงดี

69,000 0 0 0 % 0

โครงการเสริมถนนลูกรังบ้านหนองปรือน้อย 
หมู 9 จากถนนสี่เลน ถึงที่นายเจรียร รวม
ทรัพย์ พร้อมวางทอคอนกรีตเสริมเหล็ก

361,000 0 0 0 % 0
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โครงการเสริมถนนลูกรังบ้านหนองปรือน้อย 
หมู 9 จากที่นางทองคํา ไชยบัว ถึงที่ นาง
กิม สกุลพราหม์

25,600 0 0 0 % 0

โครงการเสริมถนนลูกรังบ้านหนองหูช้าง 
หมู 8 จากที่นางฝ้าย อินทะโชติ ถึงที่ นาง
ริ้ว มีชัย (ติดถนนลาดยางแอสฟลติกสาย 
3281)

479,000 0 0 0 % 0

โครงการเสริมถนนลูกรังบ้านหัวหว้า หมู 1 
จากที่นายนิพนธ์ อินทร์มานะ ถึงที่ นายทอง
พูล นาทุม

164,800 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 7,939,500 7,636,618.46 34,546,200 0
รวมงบลงทุน 7,939,500 7,636,618.46 34,615,200 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิถาคอําเภอศรีมหา
โพธิ บ้านหนองกาน้ํา หมู 7 เพื่อดําเนินการ
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําบ้านหนองกาน้ําจากที่
นายสอน มาสี ถึงน้ําดื่มเทพประทาน 

0 0 270,000 -100 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอศรีมหา
โพธิ (หมู 10 บ้านหนองนก) 77,221.9 0 0 0 % 0
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อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอศรีมหา
โพธิ (หมู 11 บ้านหนองระเนตร)

61,889.87 0 0 0 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอศรีมหา
โพธิ (หมู 11 บ้านหนองระเนตร.)

260,271.08 0 0 0 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอศรีมหา
โพธิ (หมู 13 บ้านคลองสมบูรณ์)

57,889.14 0 0 0 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอศรีมหา
โพธิ (หมู 14 บ้านดอนสับฟาก)

86,155.33 0 0 0 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอศรีมหา
โพธิ (หมู 14 บ้านดอนสับฟาก).

224,280.56 0 0 0 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอศรีมหา
โพธิ (หมู 16 บ้านสีเสียดไทรงาม)

72,650.86 0 0 0 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอศรีมหา
โพธิ (หมู 17 บ้านหนองไฮ)

124,978.14 0 0 0 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอศรีมหา
โพธิ (หมู 6 บ้านหัวซา)

82,629.68 0 0 0 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอศรีมหา
โพธิ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําบ้าน
หนองปรือน้อย หมู 9 จากบ้านนายสํารวย 
วุฒิแสง ถึงบ้านนายยนต์ เอื้อเฟ้อ 

0 0 60,000 -100 % 0
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อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอศรีมหา
โพธิ เพื่อขยายเขตระบบจําหนายและติดตั้ง
หม้อแปลงเฉพาะรายให้กับประปาบ้าน
หนองปรือน้อย หมู 9

634,287.55 0 0 0 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอศรีมหา
โพธิ เพื่อดําเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา 
หมู 10 บ้านหนองนก จากบ้านนาย
ประจวบ พระเกตุ ถึงที่นางสมกิจ จุลวงษ์

0 0 90,000 -100 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอศรีมหา
โพธิ เพื่อดําเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา 
หมู 16 บ้านสีเสียดไทรงาม จากสามแยก
หนองสีเสียด ถึงที่นายเพิ่ม ดานดี

0 0 190,000 -100 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอศรีมหา
โพธิ เพื่อดําเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา 
หมู 7 บ้านหนองกาน้ํา จากที่นางสาวสุพัต
รา ศรเพ็ชร ถึงที่นายสอน มาสี

0 0 197,342 -100 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอศรีมหา
โพธิ เพื่อดําเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา 
หมู 9 บ้านหนองปรือน้อย จากบ้านนาย
สามารถ งามวงษ์ ถึงที่นางสุดใจ พอใจ

0 0 120,000 -100 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอศรีมหา
โพธิ สําหรับเพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา
ประปาหมูบ้านหัวซา หมู 6

43,862.51 0 0 0 % 0
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อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอศรีมหา
โพธิโครงการกอสร้างขยายเขตระบบ
จําหนายไฟฟ้าให้กับประปาบ้านหนองไฮ 
หมูที่ 17

0 12,760.82 0 0 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอศรีมหา
โพธิเพื่อดําเนินการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณ
แรงต่ํา บ้านหนองกาน้ํา หมู 7 จากที่บ้าน
นางอุไร  แปลนวงษ์ถึงที่นายสมัย หงส์
จันทร์

0 0 80,000 -100 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอศรีมหา
โพธิเพื่อดําเนินการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณ
แรงต่ํา บ้านหนองกาน้ํา หมู 7 จากที่บ้าน
นายจําแลง  ศรเพชรถึงที่นายสุชาติ  วงษ์
เสนา

0 0 250,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

1. อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอศรี
มหาโพธิ เพื่อดําเนินการขยายไฟฟ้าแรงต่ํา 
หมู 1 บ้านหัวหว้า จากแยกบ้านนายวีระ
วงศ์ ชินสร้อย ถึงบ้านนายวิน นาสิงห์

0 0 0 100 % 271,000

2. อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอศรี
มหาโพธิ  เพื่อดําเนินการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ํา หมู 6 บ้านหัวซา จากที่ร.ต.ต. จิโรจ 
สามารถ ถึงที่นางทานตะวัน ประเสริฐสุข

0 0 0 100 % 120,000
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5. อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอศรี
มหาโพธิ  เพื่อดําเนินการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ํา หมู 7 บ้านหนองกาน้ํา จากที่นาย
บุญเทียม นาสี ถึงที่นานางสุวรรณา แสง
สุวิมล

0 0 0 100 % 56,000

6. อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอศรี
มหาโพธิ  เพื่อดําเนินการขยายไฟฟ้าแรงต่ํา 
หมู 8 บ้านหนองหูช้าง จากบ้านนายสวัสดิ์ 
บุญเปี่ยม ถึงบ้านนางปอน บุญล้อม

0 0 0 100 % 34,000

8. อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอศรี
มหาโพธิ  เพื่อดําเนินการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ํา หมู 13 บ้านคลองสมบูรณ์ จากบ้าน
นางสุดารัตน์ โพธิกุล ถึงบ้านนางสายน 
ประสบบุญ

0 0 0 100 % 92,900

รวมเงินอุดหนุน 1,726,116.62 12,760.82 1,257,342 573,900
รวมงบเงินอุดหนุน 1,726,116.62 12,760.82 1,257,342.24 573,900

รวมงานไฟฟ้าและประปา 9,665,616.62 7,649,379.28 35,872,542.24 573,900
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 1,232,700
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 319,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,551,900
รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,551,900

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 102,750

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 3,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 105,750
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 144,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 5,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 5,000

โครงการรณรงค์คัดแยกขยะกอนทิ้ง 0 0 0 100 % 150,000
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 454,000
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 200,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 300,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 500,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 1,059,750

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 100 % 300,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 300,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 300,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0 0 0 2,911,650
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 10,219,077.19 8,762,158.54 39,715,715.24 3,485,550
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 0 0 0 100 % 31,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปญหายาเสพติด 1,102 7,776 50,000 -100 % 0

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 0 0 0 100 % 33,500

รวมค่าใช้สอย 1,102 7,776 50,000 64,500
รวมงบดําเนินงาน 1,102 7,776 50,000 64,500

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการป้องกันและแก้ไขปญหายาเสพติด
อําเภอศรีมหาโพธิ ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2563

0 100,000 0 0 % 0
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โครงการป้องกันและแก้ไขปญหายาเสพติด
อําเภอศรีมหาโพธิ ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2564

0 0 100,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาบทบาทหน้าที่ผู้นําท้องถิ่น
ท้องที่ และบุคลากร สังกัดกระทรวง
มหาดไทยอําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัด
ปราจีนบุรี

0 0 0 100 % 50,000

รวมเงินอุดหนุน 0 100,000 100,000 50,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 100,000 100,000 50,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 1,102 107,776 150,000 114,500
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,102 107,776 150,000 114,500

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
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งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬากํานัน ผู้ใหญบ้าน 
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอลตําบลหัวหว้า
ต้านยาเสพติด

0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 80,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 80,000 50,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการเลนกีฬาออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
และป้องกันแก้ไขปญหายาเสพติด อําเภอ
ศรีมหาโพธิ

0 0 0 100 % 20,000
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โครงการเลนกีฬาออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
และป้องกันแก้ไขปญหายาเสพติดอําเภอศรี
มหาโพธิ ประจําปีงบประมาณ 2563

0 20,000 20,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 20,000 20,000 20,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 20,000 20,000 20,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 20,000 100,000 70,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการงานรัฐพิธีของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูหัว (รัชการที่ 9) และโครงการเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ
บรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

4,450 0 0 0 % 0

โครงการงานรัฐพิธีและพระราชพิธีตาง 0 6,456 210,000 -52.38 % 100,000

โครงการงานรัฐพิธีและพระราชพิธีตางๆ 6,856 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง 17,228 17,228 60,000 0 % 60,000
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โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูหัว (รัชการที่ 10)

37,443 0 0 0 % 0

โครงการมาฆปูรมีศรีปราจีน 12,006 16,256 0 100 % 30,000

โครงการหลอเทียนพรรษา 0 0 20,000 -50 % 10,000

โครงการอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ตําบล
หัวหว้า

48,650 0 11,391 338.95 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 126,633 39,940 301,391 250,000
รวมงบดําเนินงาน 126,633 39,940 301,390.76 250,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธีของ
สถาบันสําคัญหลักของชาติ อําเภอศรีมหา
โพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563

0 45,000 0 0 % 0
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โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธีของ
สถาบันสําคัญหลักของชาติ อําเภอศรีมหา
โพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564

0 0 45,000 -100 % 0

โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธีของ
สถาบันสําคัญหลักของชาติ อําเภอศรีมหา
โพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565

0 0 0 100 % 45,000

รวมเงินอุดหนุน 0 45,000 45,000 45,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 45,000 45,000 45,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 126,633 84,940 346,390.76 295,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 126,633 104,940 446,390.76 365,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 1,485,640

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 72,000
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เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 60,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 909,280

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 126,660

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 2,653,580
รวมงบบุคลากร 0 0 0 2,653,580

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 199,570

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 8,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 102,100

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 24,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 333,670
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 125,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 25,000
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 60,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 130,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 340,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 80,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 100,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 180,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 300,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 80,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 760,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 1,433,670

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถจักรยานยนต์ 0 0 0 100 % 44,400

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

กล้องถายรูป 0 0 0 100 % 20,000

ครุภัณฑ์สํารวจ

เทปวัดระยะล้อเลื่อน 0 0 0 100 % 10,000
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ไม้สต๊าฟ 0 0 0 100 % 3,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 0 0 0 100 % 22,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาซอมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 100 % 200,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 299,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านเกาะสมอ หมูที่ 15 จากบ้านนายดง 
ประคอง ถึงบ้านนางสมบูรณ์ วัฒนสาคร

0 0 0 100 % 23,900

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านคลองสมบูรณ์ หมูที่ 13 จากบ้านนาง
บานเย็น บุญสืบ ถึงสวนอตุสาหกรรมโรจนะ

0 0 0 100 % 1,684,700

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านโคกอุดมดี หมูที่ 12 จากสวน
อุตสาหกรรมโรจนะ(Honda) ถึงโรงเหล็ก

0 0 0 100 % 1,988,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านดอนสับฟาก หมูที่ 14 จากบ้านนาย
รังสรรค์ แก้วศรี ถึงบ้านนายเหล็ง จุระ
กรรณ์

0 0 0 100 % 77,300

วันที่พิมพ์ : 1/9/2564  09:14 หน้า : 78/87



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

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านเกาะสมอ หมูที่ 3 จากถนนทางหลวง
หมายเลข 3070 ถึงบ้านนายเนือง สีทุม

0 0 0 100 % 1,104,500

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านคลองสมบูรณ์ หมูที่ 13 จากบ้านนาย
ประเสริฐ พุทธา ถึงเขตติดตอ หมูที่ 11

0 0 0 100 % 272,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสีเสียดไทรงาม หมูที่ 16 จากบ้านนาง
วารี บุญสุข ถึงนางจุฑามณี งามวงษ์

0 0 0 100 % 306,600

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองปรือน้อย หมูที่ 9 จากบ้านนาย
ปรีชา วุฒิแสง ถึงบ้านนายสน จันทรอากร

0 0 0 100 % 145,800

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองหูช้าง หมูที่ 8 จากบ้านนางกง
หลา กลมกลอม ถึงบ้านนางนารินทร์ ชํานิ

0 0 0 100 % 687,400

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองหูช้าง หมูที่ 8 จากบ้านนายบุญ
เสง มีชัย ถึงบ้านนางอลังการ หงศ์จันทร์

0 0 0 100 % 199,300

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหายโศก หมูที่ 4  จํานวน 2 ชวง จาก
แยกบ้านนายอ๊อด ปรืองาม ถึงที่นานางทอง
ติ๋ม ประครอง

0 0 0 100 % 498,300
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จํานวน 2 ชวง บ้านหนองไฮ หมูที่ 17 จาก
บ้านนางลั่นทม สมทรง ถึงที่นายทวี วงศ์
สวัสดิ์

0 0 0 100 % 707,100

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองไฮ หมูที่ 17 จากบ้านนางลั่ง ศรี
ลัย ถึงบ้านนายสุรพล อินทร์พรหม

0 0 0 100 % 970,600

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 9 จากบ้านนายไวพจน์ ปิ่นจ้อย ถึง
บ้านนางแก้ว สุภาพูน

0 0 0 100 % 369,900

โครงการกอสร้างถนนลาดยางแบบ 
Asphaltic Concrete พร้อมรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 2 ชวง บ้านหัว
ซา หมูที่ 5 จากบ้านนายเจิ้น ภูผา ถึงบ้าน
นางสมชัย โยยรัมย์

0 0 0 100 % 784,000

โครงการกอสร้างถนนลาดยางแบบ 
Asphaltic Concrete พร้อมรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวซา หมูที่ 5 จาก
บ้านนางถั่ว ตันแพง ถึงบ้านนายสมคิด ทา
หอม

0 0 0 100 % 472,900
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โครงการกอสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แบบ Asphaltic Concrete บ้านหนองกา
น้ํา หมูที่ 7 จากทางหลวงขนบทหมายเลข 
ปจถ. 69-001 ถึงบ้านนายสงคราม วงษ์ษา

0 0 0 100 % 449,500

โครงการกอสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แบบ Asphaltic Concrete บ้านหนองกา
น้ํา หมูที่ 7 จากบ้านนางคํากอง สมศรี ถึง
บ้านนายบุญมี โอบอ้อม

0 0 0 100 % 802,900

โครงการกอสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แบบ Asphaltic Concrete บ้านหนองนก 
หมูที่ 10 จากศาลาประชาคม ถึงบ้านนาย
ทรงศักดิ์ อุปถัมภ์

0 0 0 100 % 286,500

โครงการกอสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แบบ Asphaltic Concrete บ้านหนองปรือ
น้อย หมูที่ 9 จากบ้านนางอรนุช เภาเนือง 
ถึงบ้านนางสังเวียน ซื่อตรง

0 0 0 100 % 628,200

โครงการกอสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แบบ Asphaltic Concrete หมู 1 บ้านหัว
หว้าจากทางหลวงหมายเลข 3070 ถึงบ้าน
นางวาสนา สุพรรณ

0 0 0 100 % 268,900

โครงการกอสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แบบ Asphaltic Concrete หมูที่ 1 จาก
บ้านนายประสิทธิ์ งามวงษ์ ถึงบ้านนายทอง
ย้อย อาสา

0 0 0 100 % 182,900
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โครงการกอสร้างถนนลูกรัง  บ้านหัวหว้า 
หมูที่ 1 จากบ้านนายหลาบ ดอนทอง ถึง
บ้านนายมงคล มาฑา

0 0 0 100 % 385,800

โครงการกอสร้างถนนลูกรัง บ้านเกาะสมอ 
หมูที่ 3 จากบ้านนางเซ็ง เอื้อเฟ้อ ถึงร้านค้า
ชุมชน

0 0 0 100 % 45,700

โครงการกอสร้างถนนลูกรัง บ้านโคกอุดมดี 
หมูที่ 12 จากบ้านนางประคอง ไชยบัว ถึง
บ้านนางแพรวลัดดา ไชยบัว

0 0 0 100 % 52,200

โครงการกอสร้างถนนลูกรัง บ้านสี่เสียดไทร
งาม หมูที่ 16 จากนางสมคิด ชินโน ถึงทาง
สาธารณะประโยชน์

0 0 0 100 % 56,300

โครงการกอสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองกา
น้ํา หมูที่ 7 จากบ้านนายสงคราม วงษ์ษา 
ถึงบ้านนายทองหลอ ครูสอน

0 0 0 100 % 44,200

โครงการกอสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองนก 
หมูที่ 10 จากถนน ปจถ. 69-001 ถึงสวน
กิตติ

0 0 0 100 % 155,500

โครงการกอสร้างถนนลูกรัง บ้านหัวซา หมู
ที่ 6 จากที่นางส้มโอ ถึงถังน้ําประปาสระ
บอระเพ็ด

0 0 0 100 % 653,300
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โครงการกอสร้างถนนลูกรัง บ้านหัวซา หมู
ที่ 6 จากบ้าน ร.ต.ต. วิโรจ สามารถ ถึงทาง
แยกวัดป่าพระธาตุโพธิ์ทอง

0 0 0 100 % 193,200

โครงการกอสร้างถนนลูกรัง บ้านหัวหว้า หมู
ที่ 1 จากบ้านนางจิต สิงห์ทอง ถึงบ้านนาย
ประดิษฐ์ ชุนหะภัทรกุล

0 0 0 100 % 39,700

โครงการกอสร้างทอระบายน้ํา บ้านเกาะ
สมอ หมูที่ 2 จากบ้านนายถนอม เสือเจริญ 
ถึงบ้านนางสําเนียง กลับชัย และทางแยก
ซอยบ้านนายสาโรจน์ กุลยดิษฐ์

0 0 0 100 % 779,900

โครงการกอสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านดอนสับฟาก หมูที่ 14 บริเวณที่
สาธารณะประโยชน์

0 0 0 100 % 1,243,000

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านเกาะสมอ หมูที่ 15 จาก
บ้านหมอเต้ว ถึงบ้านนางพา สุขหอม

0 0 0 100 % 64,800

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านเกาะสมอ หมูที่ 2 จากบ้าน
นางละมูล งามวงษ์ ถึงบ้านนายถนอม เสือ
เจริญ

0 0 0 100 % 68,700

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหัวหว้า หมูที่ 1 จากบ้าน
นางวาสนา สุพรรณ ถึงบ้านนางพล กลิ่นศิริ

0 0 0 100 % 346,000
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โครงการกอสร้างหอกระจายขาว บ้าน
สีเสียดไทรงาม หมูที่ 16 บริเวณที่สาธารณ
ประโยชน์ (ติดที่นางวรรณ)

0 0 0 100 % 61,385

โครงการกอสร้างอาคารศาลาเอนกประสงค์ 
บ้านเกาะสมอ หมูที่ 15

0 0 0 100 % 2,414,000

โครงการเจาะบอบาดาลพร้อมหอถังเหล็ก
รูปถ้วยแชมเปญขนาดความจุ 30.00 
ลูกบาศก์เมตร ความสูงไมน้อยกวา 20.00 
เมตร บ้านหนองระเนตร หมูที่ 11 บริเวณ
โรงเรียนโคกเจริญเนตร

0 0 0 100 % 531,100

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระน้ําหมู
บ้าน บ้านหนองนก หมูที่ 10

0 0 0 100 % 382,600

โครงการย้ายถังน้ําประปา พร้อมทําการติด
ตั้งใหม บ้านโคกอุดมดี หมูที่ 12 
จากบริเวณบ้านนายบุญเลิศ จุระกรรณ์ ถึง
วัดโคกอุดมดี

0 0 0 100 % 28,800

โครงการย้ายถังน้ําประปาเหล็กรูปถ้วย
แชมเปญพร้อมทําการติดตั้งใหม บ้าน
สีเสียดไทรงาม หมูที่ 16 จากบริเวณที่นาง
แกละ วางข้าว ไปที่สาธารณประโยชน์ (ติด
ที่นางวรรณ เข็มทอง)

0 0 0 100 % 99,800
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โครงการวางทอจายน้ําของระบบประปาหมู
บ้าน บ้านเกาะสมอ หมูที่ 3 จากบริเวณโรง
พยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหัวหว้า ถึง 
บริเวณโรงเรียนชุมชนบ้านเกาะสมอ 
(สามัคคีวิทยา)

0 0 0 100 % 1,277,900

โครงการวางทอจายน้ําของระบบประปาหมู
บ้าน บ้านหายโศก หมูที่ 4 จากประปาหมู
บ้าน หมูที่ 4 ถึงแนวเขตประปา(เดิม)

0 0 0 100 % 724,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 22,559,085
รวมงบลงทุน 0 0 0 22,858,485

รวมงานก่อสร้าง 0 0 0 26,945,735
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 26,945,735

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการคาใช้จายในการชวยเหลือ
ประชาชน

0 0 0 100 % 50,000
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โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูก
ป่าเฉลิมพระเกียรติตําบลหัวหว้า

0 0 100,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 100,000 50,000
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0 0 10,000 10 % 11,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 10,000 11,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 110,000 61,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการพัฒนาบทบาทหน้าที่ผู้นําท้องถิ่น 
ท้องที่ อําเภอศรีมหาโพธิ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2563

0 50,000 0 0 % 0

โครงการพัฒนาบทบาทหน้าที่ผู้นําท้องถิ่น 
ท้องที่ อําเภอศรีมหาโพธิ อําเภอศรีมหาโพธิ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

0 0 50,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 50,000 50,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 50,000 50,000 0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 50,000 160,000 61,000
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูก
ป่าเฉลิมพระเกียรติตําบลหัวหว้า

0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 30,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 30,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 0 0 30,000
รวมแผนงานการเกษตร 0 50,000 160,000 91,000

รวมทุกแผนงาน 47,496,116.78 48,002,752.2 100,522,200 88,071,000

วันที่พิมพ์ : 1/9/2564  09:14 หน้า : 87/87



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 15,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

281,000

เงินสํารองจาย 2,006,774

เบี้ยยังชีพความพิการ 4,200,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 134,400

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 15,358,800

เงินชวยพิเศษ

รายจายตามข้อผูกพัน 339,225

เงินชวยคาทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

10,000

เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจ้าง

10,000

เงินชวยคาทําศพลูกจ้าง
ประจํา

10,000

เงินบําเหน็จลูกจ้าง
ประจํา

100,000

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

1,229,146

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 15,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

281,000

เงินสํารองจาย 2,006,774

เบี้ยยังชีพความพิการ 4,200,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 134,400

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 15,358,800

เงินชวยพิเศษ

รายจายตามข้อผูกพัน 339,225

เงินชวยคาทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

10,000

เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจ้าง

10,000

เงินชวยคาทําศพลูกจ้าง
ประจํา

10,000

เงินบําเหน็จลูกจ้าง
ประจํา

100,000

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

1,229,146

วันที่พิมพ์ : 1/9/2564  09:14:59 หน้า : 2/52



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

48,000

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

3,401,160

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

48,000

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

556,320

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

95,040

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาจ้างลูกจ้างประจํา 284,520

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,607,480 923,000 806,194 146,280 223,000 1,232,700

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

5,497,140 336,000 925,500 709,200 363,000

เงินประจําตําแหนง 246,000 42,000 42,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

162,000 3,000 34,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

129,420 132,000 45,420 21,420 319,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

48,000

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

3,401,160

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

48,000

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

556,320

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

95,040

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาจ้างลูกจ้างประจํา 284,520

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 909,280 5,847,934

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

1,485,640 9,316,480

เงินประจําตําแหนง 60,000 390,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

72,000 271,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

126,660 774,120
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 696,000 10,000 37,000 114,000 60,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

45,000 20,000 10,000 5,000 20,000 3,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,543,700 155,000 140,000 170,000 60,000 102,750

คาเบี้ยประชุม 15,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

63,500 10,000 10,000 9,000 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้บริหารท้องถิ่น

30,000

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 180,000 300,000 40,000 50,000 150,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

80,000 15,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 317,000 140,000 30,000 62,600 20,000 144,000

คาจ้างเหมาบริการตางๆ 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 102,100 1,019,100

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

8,000 111,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

199,570 2,371,020

คาเบี้ยประชุม 15,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

24,000 126,500

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้บริหารท้องถิ่น

30,000

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 130,000 850,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

95,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 125,000 838,600

คาจ้างเหมาบริการตางๆ 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการจัดงาน
วันเด็กตําบลหัวหว้า

80,000

คาใช้จายในการดําเนิน
การเลือกตั้งนายก
องค์การบริหารและ
สมาชิกสภา
องค์การบริหารสวน
ตําบล

600,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

100,000 10,000 90,000 30,000 10,000 5,000

คาใช้จายในการศึกษาดู
งานและฝึกอบรม

200,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

290,000 20,000 20,000 40,000 50,000 5,000

คาอาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัว
ซา

221,235

โครงการ อบต.เคลื่อน
ที่พบประชาชนตําบลหัว
หว้า

22,700

โครงการกิจกรรมจิต
อาสาตําบลหัวหว้า

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการจัดงาน
วันเด็กตําบลหัวหว้า

80,000

คาใช้จายในการดําเนิน
การเลือกตั้งนายก
องค์การบริหารและ
สมาชิกสภา
องค์การบริหารสวน
ตําบล

600,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

25,000 270,000

คาใช้จายในการศึกษาดู
งานและฝึกอบรม

200,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

60,000 485,000

คาอาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัว
ซา

221,235

โครงการ อบต.เคลื่อน
ที่พบประชาชนตําบลหัว
หว้า

22,700

โครงการกิจกรรมจิต
อาสาตําบลหัวหว้า

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการแขงขันกีฬา
ฟุตบอลตําบลหัวหว้า
ต้านยาเสพติด

โครงการคาใช้จายใน
การชวยเหลือประชาชน

โครงการงานรัฐพิธีและ
พระราชพิธีตาง

โครงการจัดการอบรม
ด้านคอมพิวเตอร์งาน
แผนที่ภาษีและทรัพย์สิน

20,000

โครงการจัดงานสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง

โครงการชวยเหลือ
ประชาชน

15,000 15,000

โครงการเด็กตําบลหัว
หว้าโตไปไมโกง

40,000

โครงการต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง

31,000

โครงการปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติ

10,000

โครงการปรับปรุงข้อมูล
แผนที่ภาษีและทรัพย์สิน

300,000

โครงการป้องกันควบคุม
โรคไข้เลือดออก

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการแขงขันกีฬา
ฟุตบอลตําบลหัวหว้า
ต้านยาเสพติด

50,000 50,000

โครงการคาใช้จายใน
การชวยเหลือประชาชน

50,000 50,000

โครงการงานรัฐพิธีและ
พระราชพิธีตาง

100,000 100,000

โครงการจัดการอบรม
ด้านคอมพิวเตอร์งาน
แผนที่ภาษีและทรัพย์สิน

20,000

โครงการจัดงานสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง

60,000 60,000

โครงการชวยเหลือ
ประชาชน

30,000

โครงการเด็กตําบลหัว
หว้าโตไปไมโกง

40,000

โครงการต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง

31,000

โครงการปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติ

10,000

โครงการปรับปรุงข้อมูล
แผนที่ภาษีและทรัพย์สิน

300,000

โครงการป้องกันควบคุม
โรคไข้เลือดออก

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

20,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสถานการณ์
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 
2.5

10,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

95,000

โครงการป้องกันและ
ระงับโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (โควิด-19)

30,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลตางๆ

20,000

โครงการฝึกอบรม
กรรมการประจําหนวย
เลือกตั้ง

100,000

โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย

30,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์การ
บริหารสวนตําบลหัว
หว้า

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

20,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสถานการณ์
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 
2.5

10,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

95,000

โครงการป้องกันและ
ระงับโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (โควิด-19)

30,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลตางๆ

20,000

โครงการฝึกอบรม
กรรมการประจําหนวย
เลือกตั้ง

100,000

โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย

30,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์การ
บริหารสวนตําบลหัว
หว้า

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการมาฆปูรมีศรี
ปราจีน

โครงการเยาวชนวัยใส  
รักดี ไมมีเสพ ไมมีท้อง

12,000

โครงการรณรงค์คัดแยก
ขยะกอนทิ้ง

150,000

โครงการและกิจกรรม
ปลูกต้นไม้และปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติตําบล
หัวหว้า

โครงการสงเสริมการ
พัฒนาสตรีตําบลหัวหว้า

12,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

93,390

โครงการเสริมสร้างพลัง
ใจผู้สูงอายุในภาวะ
การณ์ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)

12,000

โครงการหลอเทียน
พรรษา
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการมาฆปูรมีศรี
ปราจีน

30,000 30,000

โครงการเยาวชนวัยใส  
รักดี ไมมีเสพ ไมมีท้อง

12,000

โครงการรณรงค์คัดแยก
ขยะกอนทิ้ง

150,000

โครงการและกิจกรรม
ปลูกต้นไม้และปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติตําบล
หัวหว้า

30,000 30,000

โครงการสงเสริมการ
พัฒนาสตรีตําบลหัวหว้า

12,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

93,390

โครงการเสริมสร้างพลัง
ใจผู้สูงอายุในภาวะ
การณ์ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)

12,000

โครงการหลอเทียน
พรรษา

10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอนุรักษ์
ประเพณีสงกรานต์
ตําบลหัวหว้า

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจ้าง

50,000

โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ

33,500

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 10,000 50,000

วัสดุการเกษตร

วัสดุคอมพิวเตอร์ 215,000 10,000 20,000 30,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 120,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 90,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 8,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 1,206,131 30,000

วัสดุจราจร 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 160,000 300,000 60,000 300,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000 10,000 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 130,000 150,000 20,000 200,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

253,720

วัสดุสํานักงาน 215,000 10,000 60,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอนุรักษ์
ประเพณีสงกรานต์
ตําบลหัวหว้า

50,000 50,000

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจ้าง

50,000

โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ

33,500

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 20,000 80,000

วัสดุการเกษตร 11,000 11,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 80,000 355,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 120,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 90,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 8,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,256,131

วัสดุจราจร 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 300,000 1,120,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000 160,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 180,000 680,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

253,720

วัสดุสํานักงาน 80,000 395,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ วัสดุอื่น 10,000 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 40,000 15,000

คาบริการโทรศัพท์ 7,000

คาบริการไปรษณีย์ 50,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

147,000 20,000

คาไฟฟ้า 500,000 50,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ครุภัณฑ์สํารวจ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

140,000 300,000 300,000

กล้องถายรูป

เก้าอี้สํานักงาน 15,000

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สําหรับงานประมวลผล
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ วัสดุอื่น 30,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 55,000

คาบริการโทรศัพท์ 7,000

คาบริการไปรษณีย์ 50,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

167,000

คาไฟฟ้า 550,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ครุภัณฑ์สํารวจ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

740,000

กล้องถายรูป 20,000 20,000

เก้าอี้สํานักงาน 15,000

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สําหรับงานประมวลผล

22,000 22,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

คาซอมแซมและปรับ
ปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงครภัณฑ์

50,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ
ขนาดไมน้อยกวา 19 
นิ้ว)

22,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล

88,000

เครื่องตัดหญ้า แบบข้อ
แข็ง

28,500

เครื่องทําน้ําร้อน - น้ํา
เย็น

10,000

เครื่องพนหมอกควัน 59,000

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED สี

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

คาซอมแซมและปรับ
ปรุงครุภัณฑ์

200,000 200,000

คาบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงครภัณฑ์

50,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ
ขนาดไมน้อยกวา 19 
นิ้ว)

22,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล

88,000

เครื่องตัดหญ้า แบบข้อ
แข็ง

28,500

เครื่องทําน้ําร้อน - น้ํา
เย็น

10,000

เครื่องพนหมอกควัน 59,000

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED สี

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องพิมพ์ 
Multifunctionแบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

7,500

โครงการจัดซื้อ
กล้องวงจรปิด (CCTV) 
พร้อมติดตั้ง

242,700

ตู้เก็บเอกสารแฟ้มแขวน 
แบบ 4 ลิ้นชัก

6,900

ตู้บานเลื่อนกระจกสูง 12,000

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 59,000

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 22,000

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 
จัดเก็บ 3 ชั้น

11,000

เตาอบไมโครเวฟ 5,000

โต๊ะทํางานหน้าเหล็ก 
PVC 7 ลิ้นชัก

7,500

โต๊ะทํางานหน้าเหล็ก 
PVC ขนาด 7 ลิ้นชัก

15,000

โต๊ะทํางานหน้า
เหล็กPVC ขนาด 7 
ลิ้นชัก

22,500

เทปวัดระยะล้อเลื่อน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องพิมพ์ 
Multifunctionแบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

7,500

โครงการจัดซื้อ
กล้องวงจรปิด (CCTV) 
พร้อมติดตั้ง

242,700

ตู้เก็บเอกสารแฟ้มแขวน 
แบบ 4 ลิ้นชัก

6,900

ตู้บานเลื่อนกระจกสูง 12,000

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 59,000

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 22,000

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 
จัดเก็บ 3 ชั้น

11,000

เตาอบไมโครเวฟ 5,000

โต๊ะทํางานหน้าเหล็ก 
PVC 7 ลิ้นชัก

7,500

โต๊ะทํางานหน้าเหล็ก 
PVC ขนาด 7 ลิ้นชัก

15,000

โต๊ะทํางานหน้า
เหล็กPVC ขนาด 7 
ลิ้นชัก

22,500

เทปวัดระยะล้อเลื่อน 10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ไม้สต๊าฟ

รถจักรยานยนต์

รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) 1,075,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านเกาะสมอ หมูที่ 15 
จากบ้านนายดง 
ประคอง ถึงบ้านนาง
สมบูรณ์ วัฒนสาคร

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านคลองสมบูรณ์ หมูที่ 
13 จากบ้านนางบาน
เย็น บุญสืบ ถึงสวนอตุ
สาหกรรมโรจนะ

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านโคกอุดมดี หมูที่ 12 
จากสวนอุตสาหกรรม
โรจนะ(Honda) ถึงโรง
เหล็ก

วันที่พิมพ์ : 1/9/2564  09:14:59 หน้า : 23/52



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ไม้สต๊าฟ 3,000 3,000

รถจักรยานยนต์ 44,400 44,400

รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) 1,075,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านเกาะสมอ หมูที่ 15 
จากบ้านนายดง 
ประคอง ถึงบ้านนาง
สมบูรณ์ วัฒนสาคร

23,900 23,900

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านคลองสมบูรณ์ หมูที่ 
13 จากบ้านนางบาน
เย็น บุญสืบ ถึงสวนอตุ
สาหกรรมโรจนะ

1,684,700 1,684,700

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านโคกอุดมดี หมูที่ 12 
จากสวนอุตสาหกรรม
โรจนะ(Honda) ถึงโรง
เหล็ก

1,988,000 1,988,000

วันที่พิมพ์ : 1/9/2564  09:14:59 หน้า : 24/52



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านดอนสับฟาก หมูที่ 
14 จากบ้านนาย
รังสรรค์ แก้วศรี ถึงบ้าน
นายเหล็ง จุระกรรณ์

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านเกาะสมอ หมูที่ 3 
จากถนนทางหลวง
หมายเลข 3070 ถึงบ้าน
นายเนือง สีทุม

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านคลองสมบูรณ์ หมูที่ 
13 จากบ้านนาย
ประเสริฐ พุทธา ถึงเขต
ติดตอ หมูที่ 11

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสีเสียดไทรงาม หมู
ที่ 16 จากบ้านนางวารี 
บุญสุข ถึงนางจุฑามณี 
งามวงษ์

วันที่พิมพ์ : 1/9/2564  09:14:59 หน้า : 25/52



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านดอนสับฟาก หมูที่ 
14 จากบ้านนาย
รังสรรค์ แก้วศรี ถึงบ้าน
นายเหล็ง จุระกรรณ์

77,300 77,300

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านเกาะสมอ หมูที่ 3 
จากถนนทางหลวง
หมายเลข 3070 ถึงบ้าน
นายเนือง สีทุม

1,104,500 1,104,500

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านคลองสมบูรณ์ หมูที่ 
13 จากบ้านนาย
ประเสริฐ พุทธา ถึงเขต
ติดตอ หมูที่ 11

272,000 272,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสีเสียดไทรงาม หมู
ที่ 16 จากบ้านนางวารี 
บุญสุข ถึงนางจุฑามณี 
งามวงษ์

306,600 306,600

วันที่พิมพ์ : 1/9/2564  09:14:59 หน้า : 26/52



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองปรือน้อย หมู
ที่ 9 จากบ้านนายปรีชา 
วุฒิแสง ถึงบ้านนายสน 
จันทรอากร

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองหูช้าง หมูที่ 8 
จากบ้านนางกงหลา 
กลมกลอม ถึงบ้านนาง
นารินทร์ ชํานิ

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองหูช้าง หมูที่ 8 
จากบ้านนายบุญเสง มี
ชัย ถึงบ้านนางอลังการ 
หงศ์จันทร์

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหายโศก หมูที่ 4  
จํานวน 2 ชวง จากแยก
บ้านนายอ๊อด ปรืองาม 
ถึงที่นานางทองติ๋ม ประ
ครอง

วันที่พิมพ์ : 1/9/2564  09:14:59 หน้า : 27/52



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองปรือน้อย หมู
ที่ 9 จากบ้านนายปรีชา 
วุฒิแสง ถึงบ้านนายสน 
จันทรอากร

145,800 145,800

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองหูช้าง หมูที่ 8 
จากบ้านนางกงหลา 
กลมกลอม ถึงบ้านนาง
นารินทร์ ชํานิ

687,400 687,400

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองหูช้าง หมูที่ 8 
จากบ้านนายบุญเสง มี
ชัย ถึงบ้านนางอลังการ 
หงศ์จันทร์

199,300 199,300

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหายโศก หมูที่ 4  
จํานวน 2 ชวง จากแยก
บ้านนายอ๊อด ปรืองาม 
ถึงที่นานางทองติ๋ม ประ
ครอง

498,300 498,300

วันที่พิมพ์ : 1/9/2564  09:14:59 หน้า : 28/52



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมวางทอระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จํานวน 2 ชวง บ้าน
หนองไฮ หมูที่ 17 จาก
บ้านนางลั่นทม สมทรง 
ถึงที่นายทวี วงศ์สวัสดิ์

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมวางทอระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองไฮ หมูที่ 17 
จากบ้านนางลั่ง ศรีลัย 
ถึงบ้านนายสุรพล อินทร์
พรหม

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 9 จากบ้านนาย
ไวพจน์ ปิ่นจ้อย ถึงบ้าน
นางแก้ว สุภาพูน

วันที่พิมพ์ : 1/9/2564  09:14:59 หน้า : 29/52



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมวางทอระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จํานวน 2 ชวง บ้าน
หนองไฮ หมูที่ 17 จาก
บ้านนางลั่นทม สมทรง 
ถึงที่นายทวี วงศ์สวัสดิ์

707,100 707,100

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมวางทอระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองไฮ หมูที่ 17 
จากบ้านนางลั่ง ศรีลัย 
ถึงบ้านนายสุรพล อินทร์
พรหม

970,600 970,600

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 9 จากบ้านนาย
ไวพจน์ ปิ่นจ้อย ถึงบ้าน
นางแก้ว สุภาพูน

369,900 369,900

วันที่พิมพ์ : 1/9/2564  09:14:59 หน้า : 30/52



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
ลาดยางแบบ Asphaltic 
Concrete พร้อมราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก จํานวน 2 ชวง 
บ้านหัวซา หมูที่ 5 จาก
บ้านนายเจิ้น ภูผา ถึง
บ้านนางสมชัย โยยรัมย์

โครงการกอสร้างถนน
ลาดยางแบบ Asphaltic 
Concrete พร้อมราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหัวซา หมูที่ 
5 จากบ้านนางถั่ว ตัน
แพง ถึงบ้านนายสมคิด 
ทาหอม

โครงการกอสร้างถนน
ลาดยางผิวจราจรแบบ 
Asphaltic Concrete 
บ้านหนองกาน้ํา หมูที่ 7 
จากทางหลวงขนบท
หมายเลข ปจถ. 69-001 
ถึงบ้านนายสงคราม 
วงษ์ษา

วันที่พิมพ์ : 1/9/2564  09:14:59 หน้า : 31/52



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
ลาดยางแบบ Asphaltic 
Concrete พร้อมราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก จํานวน 2 ชวง 
บ้านหัวซา หมูที่ 5 จาก
บ้านนายเจิ้น ภูผา ถึง
บ้านนางสมชัย โยยรัมย์

784,000 784,000

โครงการกอสร้างถนน
ลาดยางแบบ Asphaltic 
Concrete พร้อมราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหัวซา หมูที่ 
5 จากบ้านนางถั่ว ตัน
แพง ถึงบ้านนายสมคิด 
ทาหอม

472,900 472,900

โครงการกอสร้างถนน
ลาดยางผิวจราจรแบบ 
Asphaltic Concrete 
บ้านหนองกาน้ํา หมูที่ 7 
จากทางหลวงขนบท
หมายเลข ปจถ. 69-001 
ถึงบ้านนายสงคราม 
วงษ์ษา

449,500 449,500

วันที่พิมพ์ : 1/9/2564  09:14:59 หน้า : 32/52



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
ลาดยางผิวจราจรแบบ 
Asphaltic Concrete 
บ้านหนองกาน้ํา หมูที่ 7 
จากบ้านนางคํากอง สม
ศรี ถึงบ้านนายบุญมี 
โอบอ้อม

โครงการกอสร้างถนน
ลาดยางผิวจราจรแบบ 
Asphaltic Concrete 
บ้านหนองนก หมูที่ 10 
จากศาลาประชาคม ถึง
บ้านนายทรงศักดิ์ 
อุปถัมภ์

โครงการกอสร้างถนน
ลาดยางผิวจราจรแบบ 
Asphaltic Concrete 
บ้านหนองปรือน้อย หมู
ที่ 9 จากบ้านนางอรนุช 
เภาเนือง ถึงบ้านนาง
สังเวียน ซื่อตรง

วันที่พิมพ์ : 1/9/2564  09:14:59 หน้า : 33/52



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
ลาดยางผิวจราจรแบบ 
Asphaltic Concrete 
บ้านหนองกาน้ํา หมูที่ 7 
จากบ้านนางคํากอง สม
ศรี ถึงบ้านนายบุญมี 
โอบอ้อม

802,900 802,900

โครงการกอสร้างถนน
ลาดยางผิวจราจรแบบ 
Asphaltic Concrete 
บ้านหนองนก หมูที่ 10 
จากศาลาประชาคม ถึง
บ้านนายทรงศักดิ์ 
อุปถัมภ์

286,500 286,500

โครงการกอสร้างถนน
ลาดยางผิวจราจรแบบ 
Asphaltic Concrete 
บ้านหนองปรือน้อย หมู
ที่ 9 จากบ้านนางอรนุช 
เภาเนือง ถึงบ้านนาง
สังเวียน ซื่อตรง

628,200 628,200

วันที่พิมพ์ : 1/9/2564  09:14:59 หน้า : 34/52



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
ลาดยางผิวจราจรแบบ 
Asphaltic Concrete 
หมู 1 บ้านหัวหว้าจาก
ทางหลวงหมายเลข 
3070 ถึงบ้านนาง
วาสนา สุพรรณ

โครงการกอสร้างถนน
ลาดยางผิวจราจรแบบ 
Asphaltic Concrete 
หมูที่ 1 จากบ้านนาย
ประสิทธิ์ งามวงษ์ ถึง
บ้านนายทองย้อย อาสา

โครงการกอสร้างถนน
ลูกรัง  บ้านหัวหว้า หมู
ที่ 1 จากบ้านนายหลาบ 
ดอนทอง ถึงบ้าน
นายมงคล มาฑา

โครงการกอสร้างถนน
ลูกรัง บ้านเกาะสมอ หมู
ที่ 3 จากบ้านนางเซ็ง 
เอื้อเฟื้อ ถึงร้านค้าชุมชน

วันที่พิมพ์ : 1/9/2564  09:14:59 หน้า : 35/52



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
ลาดยางผิวจราจรแบบ 
Asphaltic Concrete 
หมู 1 บ้านหัวหว้าจาก
ทางหลวงหมายเลข 
3070 ถึงบ้านนาง
วาสนา สุพรรณ

268,900 268,900

โครงการกอสร้างถนน
ลาดยางผิวจราจรแบบ 
Asphaltic Concrete 
หมูที่ 1 จากบ้านนาย
ประสิทธิ์ งามวงษ์ ถึง
บ้านนายทองย้อย อาสา

182,900 182,900

โครงการกอสร้างถนน
ลูกรัง  บ้านหัวหว้า หมู
ที่ 1 จากบ้านนายหลาบ 
ดอนทอง ถึงบ้าน
นายมงคล มาฑา

385,800 385,800

โครงการกอสร้างถนน
ลูกรัง บ้านเกาะสมอ หมู
ที่ 3 จากบ้านนางเซ็ง 
เอื้อเฟื้อ ถึงร้านค้าชุมชน

45,700 45,700

วันที่พิมพ์ : 1/9/2564  09:15:00 หน้า : 36/52



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
ลูกรัง บ้านโคกอุดมดี 
หมูที่ 12 จากบ้านนาง
ประคอง ไชยบัว ถึงบ้าน
นางแพรวลัดดา ไชยบัว

โครงการกอสร้างถนน
ลูกรัง บ้านสี่เสียดไทร
งาม หมูที่ 16 จากนาง
สมคิด ชินโน ถึงทาง
สาธารณะประโยชน์

โครงการกอสร้างถนน
ลูกรัง บ้านหนองกาน้ํา 
หมูที่ 7 จากบ้านนาย
สงคราม วงษ์ษา ถึงบ้าน
นายทองหลอ ครูสอน

โครงการกอสร้างถนน
ลูกรัง บ้านหนองนก หมู
ที่ 10 จากถนน ปจถ. 
69-001 ถึงสวนกิตติ

โครงการกอสร้างถนน
ลูกรัง บ้านหัวซา หมูที่ 6 
จากที่นางส้มโอ ถึงถัง
น้ําประปาสระบอระเพ็ด

วันที่พิมพ์ : 1/9/2564  09:15:00 หน้า : 37/52



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
ลูกรัง บ้านโคกอุดมดี 
หมูที่ 12 จากบ้านนาง
ประคอง ไชยบัว ถึงบ้าน
นางแพรวลัดดา ไชยบัว

52,200 52,200

โครงการกอสร้างถนน
ลูกรัง บ้านสี่เสียดไทร
งาม หมูที่ 16 จากนาง
สมคิด ชินโน ถึงทาง
สาธารณะประโยชน์

56,300 56,300

โครงการกอสร้างถนน
ลูกรัง บ้านหนองกาน้ํา 
หมูที่ 7 จากบ้านนาย
สงคราม วงษ์ษา ถึงบ้าน
นายทองหลอ ครูสอน

44,200 44,200

โครงการกอสร้างถนน
ลูกรัง บ้านหนองนก หมู
ที่ 10 จากถนน ปจถ. 
69-001 ถึงสวนกิตติ

155,500 155,500

โครงการกอสร้างถนน
ลูกรัง บ้านหัวซา หมูที่ 6 
จากที่นางส้มโอ ถึงถัง
น้ําประปาสระบอระเพ็ด

653,300 653,300

วันที่พิมพ์ : 1/9/2564  09:15:00 หน้า : 38/52



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
ลูกรัง บ้านหัวซา หมูที่ 6 
จากบ้าน ร.ต.ต. วิโรจ 
สามารถ ถึงทางแยกวัด
ป่าพระธาตุโพธิ์ทอง

โครงการกอสร้างถนน
ลูกรัง บ้านหัวหว้า หมูที่ 
1 จากบ้านนางจิต สิงห์
ทอง ถึงบ้านนาย
ประดิษฐ์ ชุนหะภัทรกุล

โครงการกอสร้างทอ
ระบายน้ํา บ้านเกาะ
สมอ หมูที่ 2 จากบ้าน
นายถนอม เสือเจริญ ถึง
บ้านนางสําเนียง กลับ
ชัย และทางแยกซอย
บ้านนายสาโรจน์ กุล
ยดิษฐ์

โครงการกอสร้างพื้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านดอนสับฟาก หมูที่ 
14 บริเวณที่สาธารณะ
ประโยชน์

วันที่พิมพ์ : 1/9/2564  09:15:00 หน้า : 39/52



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
ลูกรัง บ้านหัวซา หมูที่ 6 
จากบ้าน ร.ต.ต. วิโรจ 
สามารถ ถึงทางแยกวัด
ป่าพระธาตุโพธิ์ทอง

193,200 193,200

โครงการกอสร้างถนน
ลูกรัง บ้านหัวหว้า หมูที่ 
1 จากบ้านนางจิต สิงห์
ทอง ถึงบ้านนาย
ประดิษฐ์ ชุนหะภัทรกุล

39,700 39,700

โครงการกอสร้างทอ
ระบายน้ํา บ้านเกาะ
สมอ หมูที่ 2 จากบ้าน
นายถนอม เสือเจริญ ถึง
บ้านนางสําเนียง กลับ
ชัย และทางแยกซอย
บ้านนายสาโรจน์ กุล
ยดิษฐ์

779,900 779,900

โครงการกอสร้างพื้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านดอนสับฟาก หมูที่ 
14 บริเวณที่สาธารณะ
ประโยชน์

1,243,000 1,243,000

วันที่พิมพ์ : 1/9/2564  09:15:00 หน้า : 40/52



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านเกาะสมอ หมู
ที่ 15 จากบ้านหมอเต้ว 
ถึงบ้านนางพา สุขหอม

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านเกาะสมอ หมู
ที่ 2 จากบ้านนางละมูล 
งามวงษ์ ถึงบ้านนาย
ถนอม เสือเจริญ

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหัวหว้า หมูที่ 
1 จากบ้านนางวาสนา 
สุพรรณ ถึงบ้านนางพล 
กลิ่นศิริ

โครงการกอสร้าง
หอกระจายขาว บ้าน
สีเสียดไทรงาม หมูที่ 16 
บริเวณที่สาธารณ
ประโยชน์ (ติดที่นาง
วรรณ)

โครงการกอสร้างอาคาร
ศาลาเอนกประสงค์ 
บ้านเกาะสมอ หมูที่ 15

วันที่พิมพ์ : 1/9/2564  09:15:00 หน้า : 41/52



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านเกาะสมอ หมู
ที่ 15 จากบ้านหมอเต้ว 
ถึงบ้านนางพา สุขหอม

64,800 64,800

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านเกาะสมอ หมู
ที่ 2 จากบ้านนางละมูล 
งามวงษ์ ถึงบ้านนาย
ถนอม เสือเจริญ

68,700 68,700

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหัวหว้า หมูที่ 
1 จากบ้านนางวาสนา 
สุพรรณ ถึงบ้านนางพล 
กลิ่นศิริ

346,000 346,000

โครงการกอสร้าง
หอกระจายขาว บ้าน
สีเสียดไทรงาม หมูที่ 16 
บริเวณที่สาธารณ
ประโยชน์ (ติดที่นาง
วรรณ)

61,385 61,385

โครงการกอสร้างอาคาร
ศาลาเอนกประสงค์ 
บ้านเกาะสมอ หมูที่ 15

2,414,000 2,414,000

วันที่พิมพ์ : 1/9/2564  09:15:00 หน้า : 42/52



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการเจาะบอบาดาล
พร้อมหอถังเหล็กรูป
ถ้วยแชมเปญขนาด
ความจุ 30.00 ลูกบาศก์
เมตร ความสูงไมน้อย
กวา 20.00 เมตร บ้าน
หนองระเนตร หมูที่ 11 
บริเวณโรงเรียนโคก
เจริญเนตร

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์รอบสระน้ําหมูบ้าน 
บ้านหนองนก หมูที่ 10

โครงการย้ายถังน้ํา
ประปา พร้อมทําการติด
ตั้งใหม บ้านโคกอุดมดี 
หมูที่ 12 จากบริเวณ
บ้านนายบุญเลิศ จุระ
กรรณ์ ถึงวัดโคกอุดมดี

วันที่พิมพ์ : 1/9/2564  09:15:00 หน้า : 43/52



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการเจาะบอบาดาล
พร้อมหอถังเหล็กรูป
ถ้วยแชมเปญขนาด
ความจุ 30.00 ลูกบาศก์
เมตร ความสูงไมน้อย
กวา 20.00 เมตร บ้าน
หนองระเนตร หมูที่ 11 
บริเวณโรงเรียนโคก
เจริญเนตร

531,100 531,100

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์รอบสระน้ําหมูบ้าน 
บ้านหนองนก หมูที่ 10

382,600 382,600

โครงการย้ายถังน้ํา
ประปา พร้อมทําการติด
ตั้งใหม บ้านโคกอุดมดี 
หมูที่ 12 จากบริเวณ
บ้านนายบุญเลิศ จุระ
กรรณ์ ถึงวัดโคกอุดมดี

28,800 28,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการย้ายถังน้ํา
ประปาเหล็กรูปถ้วย
แชมเปญพร้อมทําการ
ติดตั้งใหม บ้านสีเสียด
ไทรงาม หมูที่ 16 
จากบริเวณที่นางแกละ 
วางข้าว ไปที่สาธารณ
ประโยชน์ (ติดที่นาง
วรรณ เข็มทอง)

โครงการวางทอจายน้ํา
ของระบบประปาหมู
บ้าน บ้านเกาะสมอ หมู
ที่ 3 จากบริเวณโรง
พยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลหัวหว้า ถึง 
บริเวณโรงเรียนชุมชน
บ้านเกาะสมอ (สามัคคี
วิทยา)

โครงการวางทอจายน้ํา
ของระบบประปาหมู
บ้าน บ้านหายโศก หมูที่ 
4 จากประปาหมูบ้าน 
หมูที่ 4 ถึงแนวเขต
ประปา(เดิม)

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

เงินอุดหนุนสวนราชการ

วันที่พิมพ์ : 1/9/2564  09:15:00 หน้า : 45/52



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการย้ายถังน้ํา
ประปาเหล็กรูปถ้วย
แชมเปญพร้อมทําการ
ติดตั้งใหม บ้านสีเสียด
ไทรงาม หมูที่ 16 
จากบริเวณที่นางแกละ 
วางข้าว ไปที่สาธารณ
ประโยชน์ (ติดที่นาง
วรรณ เข็มทอง)

99,800 99,800

โครงการวางทอจายน้ํา
ของระบบประปาหมู
บ้าน บ้านเกาะสมอ หมู
ที่ 3 จากบริเวณโรง
พยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลหัวหว้า ถึง 
บริเวณโรงเรียนชุมชน
บ้านเกาะสมอ (สามัคคี
วิทยา)

1,277,900 1,277,900

โครงการวางทอจายน้ํา
ของระบบประปาหมู
บ้าน บ้านหายโศก หมูที่ 
4 จากประปาหมูบ้าน 
หมูที่ 4 ถึงแนวเขต
ประปา(เดิม)

724,000 724,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

เงินอุดหนุนสวนราชการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

1. อุดหนุนการไฟฟ้า
สวนภูมิภาคอําเภอศรี
มหาโพธิ เพื่อดําเนินการ
ขยายไฟฟ้าแรงต่ํา หมู 1 
บ้านหัวหว้า จากแยก
บ้านนายวีระวงศ์ ชิน
สร้อย ถึงบ้านนายวิน 
นาสิงห์

271,000

2. อุดหนุนการไฟฟ้า
สวนภูมิภาคอําเภอศรี
มหาโพธิ  เพื่อดําเนิน
การขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ํา หมู 6 บ้านหัวซา 
จากที่ร.ต.ต. จิโรจ 
สามารถ ถึงที่นาง
ทานตะวัน ประเสริฐสุข

120,000

5. อุดหนุนการไฟฟ้า
สวนภูมิภาคอําเภอศรี
มหาโพธิ  เพื่อดําเนิน
การขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ํา หมู 7 บ้านหนองกา
น้ํา จากที่นายบุญเทียม 
นาสี ถึงที่นานางสุว
รรณา แสงสุวิมล

56,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

1. อุดหนุนการไฟฟ้า
สวนภูมิภาคอําเภอศรี
มหาโพธิ เพื่อดําเนินการ
ขยายไฟฟ้าแรงต่ํา หมู 1 
บ้านหัวหว้า จากแยก
บ้านนายวีระวงศ์ ชิน
สร้อย ถึงบ้านนายวิน 
นาสิงห์

271,000

2. อุดหนุนการไฟฟ้า
สวนภูมิภาคอําเภอศรี
มหาโพธิ  เพื่อดําเนิน
การขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ํา หมู 6 บ้านหัวซา 
จากที่ร.ต.ต. จิโรจ 
สามารถ ถึงที่นาง
ทานตะวัน ประเสริฐสุข

120,000

5. อุดหนุนการไฟฟ้า
สวนภูมิภาคอําเภอศรี
มหาโพธิ  เพื่อดําเนิน
การขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ํา หมู 7 บ้านหนองกา
น้ํา จากที่นายบุญเทียม 
นาสี ถึงที่นานางสุว
รรณา แสงสุวิมล

56,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

6. อุดหนุนการไฟฟ้า
สวนภูมิภาคอําเภอศรี
มหาโพธิ  เพื่อดําเนิน
การขยายไฟฟ้าแรงต่ํา 
หมู 8 บ้านหนองหูช้าง 
จากบ้านนายสวัสดิ์ บุญ
เปี่ยม ถึงบ้านนางปอน 
บุญล้อม

34,000

8. อุดหนุนการไฟฟ้า
สวนภูมิภาคอําเภอศรี
มหาโพธิ  เพื่อดําเนิน
การขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ํา หมู 13 บ้านคลอง
สมบูรณ์ จากบ้านนาง
สุดารัตน์ โพธิกุล ถึง
บ้านนางสายน ประสบ
บุญ

92,900

โครงการจัดงานรัฐพิธี
และงานพิธีของสถาบัน
สําคัญหลักของชาติ 
อําเภอศรีมหาโพธิ 
จังหวัดปราจีนบุรี 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2565

โครงการตามพระราช
ดําริด้านสาธาณสุข

340,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

6. อุดหนุนการไฟฟ้า
สวนภูมิภาคอําเภอศรี
มหาโพธิ  เพื่อดําเนิน
การขยายไฟฟ้าแรงต่ํา 
หมู 8 บ้านหนองหูช้าง 
จากบ้านนายสวัสดิ์ บุญ
เปี่ยม ถึงบ้านนางปอน 
บุญล้อม

34,000

8. อุดหนุนการไฟฟ้า
สวนภูมิภาคอําเภอศรี
มหาโพธิ  เพื่อดําเนิน
การขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ํา หมู 13 บ้านคลอง
สมบูรณ์ จากบ้านนาง
สุดารัตน์ โพธิกุล ถึง
บ้านนางสายน ประสบ
บุญ

92,900

โครงการจัดงานรัฐพิธี
และงานพิธีของสถาบัน
สําคัญหลักของชาติ 
อําเภอศรีมหาโพธิ 
จังหวัดปราจีนบุรี 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2565

45,000 45,000

โครงการตามพระราช
ดําริด้านสาธาณสุข

340,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
อําเภอศรีมหาโพธิ

100,000

โครงการพัฒนาบทบาท
หน้าที่ผู้นําท้องถิ่นท้องที่ 
และบุคลากร สังกัด
กระทรวงมหาดไทย
อําเภอศรีมหาโพธิ 
จังหวัดปราจีนบุรี

50,000

โครงการเลนกีฬาออก
กําลังกายเพื่อสุขภาพ
และป้องกันแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด อําเภอศรี
มหาโพธิ

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษาคาอาหารกลางวัน

2,461,200

รวม 23,694,345 20,140,080 3,199,000 6,599,570 2,569,220 867,000 3,485,550 114,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
อําเภอศรีมหาโพธิ

100,000

โครงการพัฒนาบทบาท
หน้าที่ผู้นําท้องถิ่นท้องที่ 
และบุคลากร สังกัด
กระทรวงมหาดไทย
อําเภอศรีมหาโพธิ 
จังหวัดปราจีนบุรี

50,000

โครงการเลนกีฬาออก
กําลังกายเพื่อสุขภาพ
และป้องกันแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด อําเภอศรี
มหาโพธิ

20,000 20,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษาคาอาหารกลางวัน

2,461,200

รวม 365,000 26,945,735 91,000 88,071,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลหัวหวา

อําเภอศรีมหาโพธิ   จังหวัดปราจีนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 88,071,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 23,694,345 บาท
งบกลาง รวม 23,694,345 บาท

งบกลาง รวม 23,694,345 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 281,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจางใน
อัตรารอยละ 5 ของรายจายคาตอบแทนพนักงานจางและเงินเพิ่ม
ตางๆของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจาง -ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต.ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลง
วันที่ 22 มกราคม 2557 เรื่อง การจายเงินเบี้ยประกันสังคมของ
พนักงานจาง -ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต.ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที1่0 กรกฎาคม 2557
 เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 3) -เพื่อจาย
เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจางตาม
ภารกิจ (ผูชวยครูผูดูแลเด็กและผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) สถ
.จัดสรรใหในสวนของลูกจางรอยละ 5 พรอมกับหักคาตอบแทน
ของพนักงานจาง ในอัตรารอยละ 5-ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0809.4/ว1875 ลงวันที่ 21
 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
(ตั้งจายจากเงินรายได 248,004 บาท และเงินอุดหนุนทั่ว
ไป 32,996 บาท)

วันที่พิมพ : 9/9/2564  09:29:03 หนา : 1/168



เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนทดแทนของพนักงานจาง ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวนที่สุด ที่ ปจ808.2/ว
 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง การตั้งงบประมาณเงิน
สมทบกองทุนเงินทดแทน 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 15,358,800 บาท

-ตามหนังสือกรมสงสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว5752 ลงวันที่ 25 กันยายน 2563 เรื่อง  ซักซอมแนว
ทางการรับลงทะเบียนผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณพ.ศ.2565ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นที่ มท 0810.6/ว2076 ลงวัน
ที่ 5 กรกฎาคม2561 เรื่อง การซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุด
หนุนสําหรับโครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการ
และทุพพลภาพโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผู
ดอยโอกาสทางสังคม และโครงการสรางหลักประกันดานราย
ไดแกผูสูงอายุ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564
 เรื่อง การซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับ
โครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและ
ทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก
ผูดอยโอกาสทางสังคม และโครงการสรางหลักประกันดาน
รายไดแกผูสูงอายุ   
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ)
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 4,200,000 บาท

ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นที่ มท 0810.6
/ว2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคมเรื่อง  การซักซอมแนวทางการตั้งงบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่ว
ไปเงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมให
แกผูพิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการ
ทางสังคมแกผูดอยโอกาสทางสังคม และโครงการสรางหลัก
ประกันรายไดแกผูสูงอายุ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว1430 ลงวันที่ 6
 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 เงินอุดหนุนทั่วไป 
เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผู
พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทาง
สังคมแกผูดอยโอกาสทางสังคม และโครงการสรางหลักประกัน
ดานรายไดแกผูสูงอายุ  
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ)

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 134,400 บาท

-เพื่อจายเป็นคายังชีพผูป่วยเอดสตําบลหัวหวา คนละ500
 บาท จํานวน 12 เดือนตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถิ่นที่ มท 0810.6/ว2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
เรื่อง  การซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายเงินอุดหนุน
สําหรับโครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและ
ทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผู
ดอยโอกาสทางสังคมและโครงการสรางหลักประกันดานรายไดแก
ผูสูงอายุ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การ
ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับ
โครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและ
ทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก
ผูดอยโอกาสทางสังคม และโครงการสรางหลักประกันดาน
รายไดแกผูสูงอายุ  
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ)
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เงินสํารองจาย จํานวน 2,006,774 บาท

 -เพื่อเป็นเงินสํารองจายกรณีเกิดเหตุสาธารณภัยในพื้นที่ ตั้งไว
เพื่อใชจายกรณีฉุกเฉิน เกิดเหตุอุทกภัย เกิดเหตุอัคคีภัย หรือ
บรรเทาปัญหาความเดือดรอนของประชาชน ฯลฯ
 ตามหนังสือ มท 0808.2/ว3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการใชจายงบประมาณเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่นน
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684
 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติ
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการชวยเหลือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัย ตามพระ
ราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
 ตามแนวทางตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(ตั้งจายจากเงินรายได)

รายจายตามขอผูกพัน

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา จํานวน 100,000 บาท

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยบําเหน็จลูกจางของหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2544 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552และ(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2555
ขอ 5 ในระเบียบนี้ "ลูกจางประจํา" หมายความวาลูกจางราย
เดือน รายวันและรายชั่วโมง -แนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปงบประมาณพ.ศ.2564 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ตามแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 
พ.ศ.2564 ดังนี้ ขอ 3.8.4 (3) กรณีบําเหน็จลูกจางประจําทุก
ประเภทไมสามารถนํามาหักจากเงินสงสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่นได ใหตั้งจายจากเงินรายไดของ
ทองถิ่นในงบกลางรายจายตามขอผูกพันประเภทเงินบําเหน็จ
ลูกจางประจํา 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 1,229,146 บาท

-เพื่อจายเป็นคาสมทบกองทุนบําเน็จบํานาญขาราชการสวน

วันที่พิมพ : 9/9/2564  09:29:03 หนา : 4/168



ทองถิ่น ในอัตรารอยละ 2 ของงบประมาณจากเงินรายไดที่นํามา
คํานวณไมรวมรายไดอื่น 88,071,000 บาท - 26,590,030 -
 23,670 = 61,457,300 บาท x 2 % = 1,229,146 บาท
 ตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว28 ลงวันที่ 21กรกฎาคม2559 เรื่อง 
ซักซอมการสงเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
 ตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว29 ลงวันที่ 21กรกฎาคม2559 เรื่อง 
ซักซอมการสงเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
 -ตามกฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบ
ประมาณรายจายประจําปสมทบเขาเป็นกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่นพ.ศ.2563 
- ตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น ที่ มท 0808.5/6153 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564 เรื่อง สง
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ประจําป
งบประมาณ 2564 แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขา
ราชการ สวนทองถิ่น พ.ศ.2500 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราช
บัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น(ฉบับที่ 7)
พ.ศ.2548 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวง
ไว ดังตอไปนี้ 
ขอ 1 กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1ตุลาคม พ.ศ.2563
 เป็นตนไป 
ขอ 2 ใหยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2542) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติ บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2500 
ขอ 3 ใหราชการสวนทองถิ่นหักเงินจากประมาณการรายรับในงบ
ประมาณรายจายประจําป เพื่อสมทบเขาเป็นกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่นในอัตรารอยละสอง เวนแตองคการ
บริหารสวนจังหวัด เทศบาลและเมืองพัทยาใหหักในอัตรารอยละ
สาม 
        การคํานวณสงเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น ถามีเศษของบาท ใหปัดทิ้ง 
        ใหไว ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563 พลเอก 
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อนุพงษ เผาจินดา รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

รายจายตามขอผูกพัน จํานวน 339,225 บาท

1. คาใชจายในการจัดการจราจรโดยพิจารณาจากการจายเงินคา
ปรับตามกฎหมายจราจรทางบก เพื่อคืนเงินคาปรับจํานวน 25
 เปอรเซ็นต จากจํานวนคาปรับทั้งหมดใหตํารวจ จํานวน 5,000
 บาท 
(ตั้งจายจากเงินรายได)  
2. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลหัวหวาเพื่อสมทบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลหัวหวารอยละ 50 ของงบ
ประมาณตามจํานวนรายหัวประชากรตําบลหัวหวา ณ วันที่ 11
กุมภาพันธ2564จํานวน 10,410 คนX45 บาท=468,450
 บาทX50%=234,225 บาท ตั้งงบประมาณจํานวน234,225
 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0891.3/ว1263 ลง
วันที่ 30พฤษภาคม2558 เรื่อง ประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑการ
ดําเนินงานและบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น
และพื้นที่ 
(ตั้งจายจากเงินรายได) 
3. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อตั้งจายสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบลหัวหวา โดยยึดหลักการประชาชน
ออม จํานวน 1 สวน และรัฐบาลจํานวน 1 สวนโดยยึดปฏิบัติ ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0891.3/ว2502 ลงวันที่ 20
สิงหาคม2553 เรื่อง แนวทางสนับสนุนการดําเนินงานกองทุน
สวัสดิการชุมชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 100,000 บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได)

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพขาราชการ/พนักงาน จํานวน 10,000 บาท
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 -เพื่อจายเป็นเงินชวยคาทําศพขาราชการ/พนักงานสวน
ตําบล -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30มิถุนายน2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

เงินชวยคาทําศพพนักงานจาง จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยคาทําศพพนักงานจาง -ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30
มิถุนายน2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปงบประมาณพ.ศ.2565ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
(ตั้งจายจากเงินรายได)

เงินชวยคาทําศพลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยคาทําศพลูกจางประจํา -ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30
มิถุนายน2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปงบประมาณพ.ศ.2565ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 13,790,500 บาท

งบบุคลากร รวม 8,034,540 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 4,148,520 บาท
คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 556,320 บาท

-คาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบล
-คาตอบแทนรองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน2คน 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 48,000 บาท

-คาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบล
-คาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวนตําบล
จํานวน 2 คน 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 48,000 บาท

-คาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวนตําบล
-คาตอบแทนพิเศษรองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
จํานวน 2 คน 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 95,040 บาท

-คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 3,401,160 บาท

-ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
-รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
-สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
-เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล
(ตั้งจายจากเงินรายได)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,886,020 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,938,320 บาท

-ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
-รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
-หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล
-หัวหนาฝ่ายบริหารงานทั่วไป
-นักจัดการงานทั่วไป
-นักทรัพยากรบุคคล
-นิติกร
-เจาพนักงานธุรการ
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 114,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว  เงินเพิ่มตามที่กฎหมาย
กําหนด เงินเพิ่มตามคุณวุฒิใหกับพนักงานสวนตําบลผูที่มีสิทธิ
ตามหลักเกณฑฯ และเงินคาตอบแทนรายเดือนใหกับปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล (ระดับกลาง)
(ตั้งจายจากเงินรายได)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 186,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหกับปลัดฯ/รองปลัดฯ/หัวหนา
สํานักปลัดฯ/หัวหนาฝ่ายบริหารงานทั่วไป ตามสิทธิ
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 578,280 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและพนักงาน
จางทั่วไป ดังนี้
-ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (ภ)
-คนสวน (ท)
-พนักงานขับรถยนต (ท) 
-คนงานทั่วไป (ท)
-แมบาน (ท)
ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 69,420 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพของพนักงานจางที่มีสิทธิ์ 
ตามหลักเกณฑ 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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งบดําเนินงาน รวม 4,211,360 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,356,660 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 871,660 บาท

-เงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจางเป็นกรณีพิเศษ  จํานวน 341,660 บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได)
-คาสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ  จํานวน 30,000 บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได)
-คาตอบแทนคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด จํานวน 200,000 บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได)
-คาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง  จํานวน 300,000
 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0818.2/ว
 4149 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การเตรียมการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นคาใชจายในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น  ตามหนังสือสํานักคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดวนที่สุด ที่ ลต
 0014/7536 ลงวันที่ 9กรกฎาคม2564เรื่อง การเตรียมการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปพ.ศ. 2565 เพื่อเป็นคาใขจายในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาเบี้ยประชุม จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประชุมใหแกคณะกรรมการตางๆ เชน ในการ
ประชุมตางๆ ที่เกี่ยวกับองคการบริหารสวนตําบลหัวหวา ตาม
ระเบียบราชการ ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวัน
หยุดราชการและนอกเวลาราชการสําหรับพนักงานสวน
ตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาเชาบาน จํานวน 400,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกคา
เชาบาน ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม
(ตั้งจายจากเงินรายได)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกขา
ราชการ พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา ที่มีสิทธิ  เป็นไปตาม
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2559 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูบริหารทองถิ่น จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรผูบริหารองคการ
บริหารสวนตําบล เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค
 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

ค่าใช้สอย รวม 1,772,700 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 280,000 บาท

-คาโฆษณา และเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยวกับการจาง
เหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสาร ประชาสัมพันธหรือ
สิ่งพิมพตาง ๆ) จํานวน 40,000 บาท 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
-คาธรรมเนียมตางๆ คาธรรมเนียมออกเอกสารสิทธิหนังสือสําคัญ

วันที่พิมพ : 9/9/2564  09:29:03 หนา : 11/168



ที่หลวง (นสล.) จํานวน 60,000 บาท  ตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภทรายรับ-ราย
จายงบประมาณประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
-คาเบี้ยประกัน เชน คาเบี้ยประกันรถยนตสวนกลาง คาเบี้ย
ประกันรถจักรยานยนต ฯลฯ จํานวน 40,000 บาท ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที่ 14
 สิงหาคม 2552 เรื่องซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการเบิกจายคา
ใชจายในการประกันรถราชการ 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
-คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา เพื่อจายเป็นคา
ธรรมเนียมศาลและคาธรรมเนียมอื่นๆ เกี่ยวกับการดําเนินการ
ฟ้องคดีที่องคการบริหารสวนตําบลหัวหวา ดําเนินการฟ้องคดีและ
ถูกฟ้องคดี ฯลฯ จํานวน 30,000 บาท 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
-คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจางที่ปรึกษา คา
จางออกแบบ, คารับรองแบบ,คาจางทําระบบแผนที่ภาษี, คาจาง
ทนายความ, คาจางผูเชี่ยวชาญบัญชี, คาตรวจวินิจฉัยโรค, คาทํา
หมันสัตว, คาจางเหมาบริการคาเชาเครื่องถายเอกสาร, คาจาง
เหมาถายเอกสาร, คาจางเหมาอาหารงานเลี้ยงตางๆ ฯลฯ
 จํานวน 100,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะ
คาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
(ตั้งจายจากเงินรายได) 
-คาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้าย
ประชาสัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ ที่ไมมีลักษณะ
เป็นสิ่งกอสราง จํานวน 10,000 บาท 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 80,000 บาท
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-คารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองในการประชุม
สภาองคการบริหารสวนตําบลและคาเลี้ยงรับรองตอนรับบุคคลที่
มาติดตอราชการ เชนคาอาหาร คาน้ําดื่ม, คาใชจายในพิธีเปด
อาคารตางๆ ฯลฯ จํานวน 60,000 บาท ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงินคารับรองหรือคา
เลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562   
(ตั้งจายจากเงินรายได) 
-คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี เชน คาพวงมาลัย ชอ
ดอกไม กระเชาดอกไม พวงมาลัยฯลฯ จํานวน 10,000 บาท ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562   
(ตั้งจายจากเงินรายได)
-คาใชจายในการประชุมราชการ การประชุมประชาคมเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อจายเป็นคาอาหารวาง เครื่องดื่ม และคา
อาหาร ฯลฯ จํานวน 10,000 บาท ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.8/ว0766 ลงวันที่ 5 ก.พ. 2563
 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 ใน
ขอ 2.1 (4) การประชุมประชาคมหมูบานเพื่อบูรณาการจัดทําแผน
ชุมชน หรือเรื่องอื่นที่กฏหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้งนายกองคการบริหารและสมาชิก
สภา
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 600,000 บาท

โครงการดําเนินการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลหัว
หวา และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหัวหวา  
-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้ง (ยกเวนคาตอบ
แทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง) เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ
ในการเลือกตั้งนายก อบต.และ ส.อบต. เชน คาบัตรเลือกตั้ง คา
ปากกา คากระดาษ คาอุปกรณในการเลือกตั้ง ฯลฯ  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0818.2/ว 4149
 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การเตรียมการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นคาใชจายในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
ตามหนังสือสํานักคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดวนที่สุด ที่ ลต
 0014/7536 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การเตรียมการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นคาใขจาย
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท

 -คาใชจายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจายเป็นคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ฯลฯ เพื่อเป็น
คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก และคาใชจายอื่นๆ ฯลฯ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติม
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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คาใชจายในการศึกษาดูงานและฝึกอบรม จํานวน 200,000 บาท

-คาใชจายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา เพื่อเป็นคาใชจายใน
การศึกษาดูงานและฝึกอบรมคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ประชาชน
และบุคคลที่เกี่ยวของ ฯลฯ เพื่อเป็นคาปากกา สมุด คาจาง
เหมารถยนต คาอาหาร คาวิทยากร คาที่พัก คารายจายอื่นๆ ฯลฯ
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใขจายในการ
จัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงตัวนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทอถิ่น พ.ศ. 2559  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
(ตั้งจายจากเงินรายได) 

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อเป็นคาคาลงทะเบียนฝึกอบรมสําหรับคณะผูบริหาร สมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง
และบุคคลที่เกี่ยวของ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคา
ใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชนตําบลหัวหวา จํานวน 22,700 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการเตรียมงานตาง ๆ เชนคาป้ายประชา
สัมพันธโครงการ คาน้ําดื่ม คาอาหารวาง คาใชจายตางๆ ฯลฯ
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงตัวนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 ปรากฏตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
ของ อบต.หัวหวา หนา 139 ลําดับที่ 2
(ตั้งจายจากเงินรายได) 
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โครงการกิจกรรมจิตอาสาตําบลหัวหวา จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเตรียมงานตางๆ เชนคาป้ายประชา
สัมพันธโครงการ คาน้ําดื่ม คาอาหารวาง คาใชจายตางๆ ฯลฯ
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงตัวนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการ
เขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
(ตั้งจายจากเงินรายได) 

โครงการฝึกอบรมกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดฝึกอบรมคณะกรรมการประจํา
หนวยเลือกตั้ง)  เชน คาป้าย คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาเชาหองประชุม คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ ทองถิ่น พ.ศ.2557
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ 0808.2
/ว 3717 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2563 เรื่องหารือการจัดเลี้ยงอาหาร
ใหกับเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้ง
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว252 ลงวันที่ 22
 มกราคม 2553 เรื่อง มาตรการประหยัด 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0818.2/ว 4149
 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การเตรียมการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นคาใชจายในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
ตามหนังสือสํานักคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดวนที่สุด ที่ ลต
 0014/7536 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การเตรียมการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นคาใขจาย
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการ
บริหารสวนตําบลหัวหวา

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
ประชาชนเกี่ยวกับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการ
บริหารสวนตําบลหัวหวา เชนคาอาหาร เครื่องดื่ม วิทยากร สถาน
ที่การฝึกอบรม อุปกรณการฝึกอบรม สมุด ปากกา คาจางเหมาจัด
ทําคูมือการอบรม คาป้ายไวนิล คาที่พัก คาจางเหมารถยนต ฯลฯ
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
(ตั้งจายจากเงินรายได) 

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจาง เพื่อเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับงานบริหาร
งานบุคคล งานการเงินและบัญชี งานวินัย ฯลฯ เพื่อเป็นคา
อาหาร คาเครื่องดื่ม คาวิทยากร สมุด ปากกา คาจางเหมาจัดทําคู
มือการอบรม คาป้ายไวนิล คาที่พัก คาจางเหมารถยนต ฯลฯ
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
ของ อบต.หัวหวา หนา 139 ลําดับที่ 3
(ตั้งจายจากเงินรายได) 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินขององคการบริหาร
สวนตําบล เพื่อใชในการซอมแซมแบบตามชนิดของอาการไม
จํากัดวงเงิน การซอมแซมมี 2 แบบ คือ 
1. การซอมแซมโดยอยูในสภาพเดิม 
2. การซอมแซมโดยการเปลี่ยน เชนเครื่องปรับ
อากาศ คอมพิวเตอร รถยนตสวนกลาง ฯลฯ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะ
คาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
(ตั้งจายจากเงินรายได)  
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ค่าวัสดุ รวม 478,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชของสํานักงานตางๆ 
รายละเอียด ดังนี้
-วัสดุคงทน เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก หนังสือ ตรายาง ตะแกรงวาง
เอกสาร กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปด
กระดาษ แผนป้ายชื่อ สํานักงาน หรือหนวยงาน แผนป้าย
จราจร หรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอผืน) พรม 
(ตอผืน) นาฬิกา กระเป๋า ฯลฯ 
-วัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายา
ลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอรค สมุด ซอง
เอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปริ้น แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติ
ขาราชการ แบบพิมพ ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจาง
พิมพ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายละเอียด ดังนี้
-วัสดุคงทน เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่อง
วัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจร
ไฟฟ้า เครื่องประจุไฟฟ้า ฯลฯ 
-วัสดุสิ้นเปลือง เชน ฟวส เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า เข็มขัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตไฟฟ้า หลอดวิทยุ
ทรานซิสเตอรและชิ้นสวนวิทยุ ลูกถวยสายอากาศ รีซิสเตอร
มูวิ่งคอนส คอนเดนเซอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรคเกอร สาย
อากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญานดาว
เทียม วัสดุอุปกรณวิทยุสื่อสาร เชน ถานวิทยุ เสาวิทยุ อุปกรณ
อื่นๆ ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว รายละเอียด ดังนี้
-วัสดุคงทน เชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอน สอม กระจก
เงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครี่องตีไขไฟฟ้า เครื่องป้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า รวมถึง
หมอหุงขาวไฟฟ้า กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง ถังแกส เตา ฯลฯ
-วัสดุสิ้นเปลือง เชน ผาหม ผาปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจาก
เอกชน แปรง ไมกวาด แกวน้ํา น้ํายาลางจาน น้ํายาถูพื้น สบู สาย
ฉีดน้ํา กอกน้ํา ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณ
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

-คาวัสดุกอสราง รายละเอียด
-วัสดุคงทน เชน ไมตางๆ คอน ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม ขวาน กบ
ไสไม เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับ
เมตร ลูกดิ่ง สวาน โถสวม อางลางมือ ราวพาดผา ฯลฯ 
-วัสดุสิ้นเปลือง เชน น้ํามันทาไม ทินเนอร สี ปูน
ซีเมนต ทราย อิฐ หรือซีเมนตบล็อค กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็ก
เสน แปรงทาสี ปูนขาว ทอน้ําพีวีซี ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภทรายรับ-ราย
จายงบประมาณประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 90,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  รายละเอียด
-วัสดุคงทน เชน ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจ
เลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตช กระจกโคงมน ล็อคพวง
มาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ 
-วัสดุสิ้นเปลือง เชน ยางรถยนต น้ํามันเบรค น็อตและสกรู 
สายไมล เพลา ฟลมกรองแสงฯลฯ 
-วัสดุอุปกรณประกอบอะไหล เชน เบาะรถยนต เครื่อง
ยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบ
พัด หมอน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟ
หนา ไฟเบรก ตลับลูกปืน กระจกมองขางรถยนต กันชนรถ
ยนต เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณ
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น รายละเอียด ดังนี้
-วัสดุสิ้นเปลือง เชน แกสหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดิเซล น้ํามัน
กาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาส ฯลฯ ใช
กับรถจักรยานยนต รถยนตสวนกลาง ทะเบียน กค 1200 ปจ รถ
จักรยานยนต ทะเบียน 1 กฌ 8874 ปจ และรถยนตสวนกลาง
ของสํานักปลัด ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช
จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค  และตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจายงบประมาณประจําปขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร รายละเอียด ดังนี้
-วัสดุคงทน เชน ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใส
ฟลมภาพยนต เครื่องกลอเทป เลนสซูม กระเป๋าใสกลองถาย
รูป ป้ายไฟแจงเตือนแบบลอลาก ป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ 
-วัสดุสิ้นเปลือง เชน พูกัน สี กระดาษโปสเตอร ฟลม  
เมมโมรี่การด  ฟลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือหรือ
ขาวดําที่ไดจากการลาง อัดขยาย ภาพถายดาวเทียม เอกสารเผย
แพรผลการดําเนินงาน ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณ
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

วันที่พิมพ : 9/9/2564  09:29:03 หนา : 21/168



วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร รายละเอียด ดังนี้
-วัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ 
-วัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณบันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ
แบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิ้ล ฯลฯ 
-วัสดุอุปกรณประกอบอะไหล เชน หนวยประมวลผล ฮารดดิสก
ไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ชิป คัตชีดฟดเตอร เมาส พรินเตอร
สวิตชิ่งบอกซ เครื่องกระจายสัญญาณ แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตาง ๆ เชนแบบ
ดิสเกตต แบบฮารดดิสต แบบซีดีรอม แบบออพติคอล เราเตอร
ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณประจําปขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่นๆ ที่ไมเขาลักษณะประเภทตามระเบียบวิธี
งบประมาณ ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณ
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 604,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 500,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าสํานักงานองคการบริหารสวน
ตําบล และอาคารที่อยูในความดูแลขององคการบริหารสวน
ตําบล ฯลฯ  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิก
จายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
(ตั้งจายจากเงินรายได) 
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา คาน้ําบาดาล สํานักงานองคการบริหาร
สวนตําบล 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาบริการโทรศัพท จํานวน 7,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทพื้นฐานในสํานักงาน คาโทรศัพท
เคลื่อนที่ ฯลฯ 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร 
คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)  
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 47,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต รวมถึง
อินเตอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่น ๆ เชนคาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชอง
สัญญาณดาวเทียม ฯลฯ  
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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งบลงทุน รวม 1,544,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,544,600 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 7,500 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 3 ตัว ๆ ละ 2,500
 บาท เป็นเงินจํานวน 7,500 บาท  รายละเอียดดังนี้
-ขนาดไมนอยกวา กวาง 58 x ลึก 62 x สูง 90-100  เซนติเมตร 
-มีพนักพิง  มีทาวแขนปรับระดับความสูง-ต่ํา และมีลอ 
เป็นครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ถือ
ปฏิบัติเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว 1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (จัดซื้อในราคาทองตลาดหรือราคาที่
เคยจัดซื้ออยางประหยัด)
โดยมีเหตุผลดังนี้
1 วัตุประสงค : เพื่อใหเจาหนาที่ไดมีเกาอี้ไวใชอยางเพียงพอและ
เหมาะสมตอการปฏิบัติราชการ
2. เหตุผลความจําเป็น : เกาอี้สํานักงานมีไมเพียงพอ
3. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ : สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
(ตั้งจายจากเงินรายได)

ตูเก็บเอกสารแฟ้มแขวน แบบ 4 ลิ้นชัก จํานวน 6,900 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก จํานวน 1 หลัง  เป็น
เงิน จํานวน 6,900 บาท รายละเอียดดังนี้ 
 1) มีหูลิ้นชัก
 2) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) 
(จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ เดือนธันวาคม 2563)
โดยมีเหตุผลดังนี้
1 วัตุประสงค : เพื่อใชในการจัดเก็บเอกสารใหเป็นระเบียบ
เรียบรอย
2. เหตุผลความจําเป็น : เนื่องจากตูเอกสารที่มีอยูไมเพียงพอ
3. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ : สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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ตูเหล็กบานเลื่อนกระจก จํานวน 22,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อนกระจก จัดเก็บ 3
 ชั้น จํานวน 4 หลังๆละ 5,500 บาท จํานวน 22,000 บาท 
รายละเอียด ดังนี้
1.ขนาดไมนอยกวา กวาง152xลึก40xสูง87เซนติเมตร
2.โครงตูผลิตจากเหล็กแผนหนาไมนอยกวา 0.60 มิลลิเมตร 
3.แผนชั้นทําจากเหล็กแผนหนาไมนอยกวา 0.50 มิลลิเมตร
4.แผนชั้นพรอมตะขอสามารถปรับระดับชั้นได
5.บานเลื่อนกระจก 2 ประตู
6.หนาบานมีกุญแจล็อค
เป็นครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ถือ
ปฏิบัติเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (จัดซื้อในราคา
ทองตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด)
โดยมีเหตุผลดังนี้
1 วัตุประสงค : เพื่อใชในการจัดเก็บเอกสารใหเป็นระเบียบ
เรียบรอย
2. เหตุผลความจําเป็น : เนื่องจากตูเอกสารที่มีอยูไมเพียงพอ
3. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ : สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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โตะทํางานหนาเหล็ก PVC ขนาด 7 ลิ้นชัก จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางานหนาเหล็ก PVC 7
 ลิ้นชัก  จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 7,500 บาท เป็นเงิน จํานวน 15,000
 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้
1. ชุดลิ้นชักซาย/ขวา มีกุญแจแบบล็อคพรอมกันทุกลิ้นชัก
 (แยกแตละฝั่ง) 
2. ลิ้นชักกลางมีกุญแจแยกตางหาก
3. หนาโตะเป็นแผนเหล็ก ปูทับหนาดวยแผน PVC 
มีขอบยาง / อลูมิเนียมสูงกวาหนาโตะ
4. ขนาดไมนอยกวา กวาง152xลึก76xสูง75เซนติเมตร 
เป็นครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ถือ
ปฏิบัติเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ 0808.2/ว 1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (จัดซื้อในราคาทองตลาดหรือราคาที่
เคยจัดซื้ออยางประหยัด)
โดยมีเหตุผลดังนี้
1 วัตุประสงค : เพื่อใหเจาหนาที่ไดมีโตะไวใชอยางเพียงพอและ
เหมาะสมตอการปฏิบัติราชการ
2. เหตุผลความจําเป็น : โตะทํางานมีไมเพียงพอ
3. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ : สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถยนตบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 1,075,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 1
 คัน จํานวน 1,075,000 บาท รายละเอียดดังนี้
-รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบ ไมต่ํา
กวา3,000 ซีซี. หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุด ไมต่ํากวา 80 กิโลวัตต
1) น้ําหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทุก ไมต่ํากวา 5,000 กิโลกรัม
2) พรอมกระบะ และเครื่องปรับอากาศ
(จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ เดือนธันวาคม 2563)
โดยมีเหตุผลดังนี้
1 วัตุประสงค : เพื่อใชในการขนยายโตะเกาอี้และอุปกรณตาง ๆ
 เมื่อมีกิจกรรมนอกสถานที่/หมูบานชุมชน
2. เหตุผลความจําเป็น : เนื่องจากการใชรถขนาดเล็กอาจจะไม
เพียงพอตอการบรรจุของสําหรับขนยายครั้งละมาก ๆ ทําใหตอง
เสียเวลาในการขนยายหลายเที่ยว
3. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ : สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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ครุภัณฑงานบานงานครัว

เครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง จํานวน 28,500 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน 3
 เครื่องๆละ 9,500 บาท  จํานวน 28,500 บาท รายละเอียดดังนี้
1) เป็นเครื่องตัดหญาแบบสะพาย
2) เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 1.4 แรงมา
3) ปริมาตรกระบอกสอบไมนอยกวา 30 ซีซี.
4) พรอมใบมีด
(จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ เดือนธันวาคม 2563)
โดยมีเหตุผลดังนี้
1 วัตุประสงค : เพื่อใชเป็นเครื่องมือในการตัดหญา ปรับปรุงภูมิ
ทัศนพื้นที่โดยรอบองคการบริหารสวนตําบลหัวหวา
 2. เหตุผลความจําเป็น : เนื่องจากครุภัณฑที่มีอยูชํารุดเสียหาย
และไมเพียงพอ
3. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ : สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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เครื่องทําน้ํารอน - น้ําเย็น จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น จํานวน 1
 เครื่อง เป็นเงิน 10,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
1. ขนาดไมนอยกวา 310x360x1040 มิลลิเมตร
2. แบบตั้งพื้น ถังดานลาง มีหัวกอกจายน้ํา โดยเป็น
น้ํารอน 1 หัว น้ําเย็น 1 หัว
3. ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี ทนตอการผุกรอน
4. ระบบทําความเย็นดวยคอมเพรสเซอร ต่ําสุด 10 องศา
5. ระบบทําความรอนดวยฮีตเตอรสูงสุด 85-90 องศา
6. มีคูมือการใชงาน (ภาษาไทย) จํานวน 1 ชุด
7. รับประกันคุณภาพการใชงานไมนอยกวา 1 ป 
8. รับประกันคุณภาพคอมเพรสเซอรไมนอยกวา 5 ป
9. มีจอแสดงสถานการณทํางาน
10. มีระบบป้องกันไมใหความรอนสูงเกินไป 
เป็นครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ถือ
ปฏิบัติเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ 0808.2/ว 1986
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (จัดซื้อในราคาทองตลาดหรือราคาที่
เคยจัดซื้อยางประหยัด)
โดยมีเหตุผลดังนี้
1 วัตุประสงค : เพื่อใชในกิจกรรมงานบานงานครัว
2. เหตุผลความจําเป็น : เนื่องจากครุภัณฑที่มีอยูไมเพียงพอ
3. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ : สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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เตาอบไมโครเวฟ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเตาอบไมโครเวฟ จํานวน 1
 เครื่อง จํานวน 5,000 บาท 
คุณสมบัติพื้นฐาน
- ขนาดเครื่องไมนอยกวา 48 x 27 x 37  เซนติเมตร
- ขนาดความจุไมนอยกวา 23 ลิตร
- ระบบ(ลูกบิด/สัมผัส) 
- มีกําลังไฟไมนอยกวา 800 วัตต
- ปรับกําลังไฟไดไมนอยกวา 6 ระดับ
- ละลายอาหารแชแข็งอัตโนมัติ 
- สามารถตั้งเวลาทําอาหารได
- รับประกันคุณภาพการใชงานไมนอยกวา 1 ป 
เป็นครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ถือ
ปฏิบัติเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (จัดซื้อในราคา
ทองตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด)
โดยมีเหตุผลดังนี้
1 วัตุประสงค : เพื่อใชในกิจกรรมงานบานงานครัว
2. เหตุผลความจําเป็น : เนื่องจากครุภัณฑที่มีอยูไมเพียงพอ
3. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ : สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
(ตั้งจายจากเงินรายได)

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 22,000 บาท

 -เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1
 * (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.9 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใช
ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
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แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)
เดียวกันขนาดไมนอยกวา 12 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา ขนาดไมนอยกวา 2 GBหรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics
Processing Unit ที่สามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดง
ภาพขนาดไมนอยกวา 2 GBหรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช
หนวยความจําหลักในการแสดง
ภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid
State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 
(จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรประจําป ฉบับเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 )  
โดยมีเหตุผลดังนี้ 
1 วัตุประสงค : เพื่อใหพนักงานไดมีครุภัณฑคอมพิวเตอรในการ
ปฏิบัติงาน  
2. เหตุผลความจําเป็น : เนื่องจากคอมพิวเตอรมีไมเพียงพอ  
3. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ : สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
(ตั้งจายจากเงินรายได)  
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เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED สี จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพMultifunction เลเซอร
หรือ LEDสีจํานวน2เครื่อง ๆ ละ15,000บาท  คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier 
และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา18
หนาตอนาที(ppm)
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษA4ไมนอยกวา18หนา
ตอนาที (ppm)
- มีหนวยความจํา(Memory)ขนาดไมนอยกวา256MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4(ขาวดํา และ สี)ได
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา1,200x1,200dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
- สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
- สามารถยอและขยายได25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวาจํานวนไม
นอยกวา1ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา1
ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n)ได
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา150แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom (จัดหาตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ประจําป ฉบับเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 )  โดยมีเหตุผลดังนี้ 
1 วัตุประสงค : เพื่อใหพนักงานไดมีครุภัณฑคอมพิวเตอรในการ
ปฏิบัติงาน  
2. เหตุผลความจําเป็น : เนื่องจากคอมพิวเตอรมีไมเพียงพอ  
3. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ : สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
(ตั้งจายจากเงินรายได)  
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โครงการจัดซื้อกลองวงจรปด (CCTV) พรอมติดตั้ง จํานวน 242,700 บาท

-โครงการจัดซื้อกลองวงจรปด (CCTV) พรอมติดตั้ง 
รายละเอียด ดังนี้ 
1.กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงที่สําหรับ
ติดตั้งภายในอาคาร สําหรับใชในงานรักษา ความปลอดภัยทั่วไป
และงานอื่น ๆ ราคาตัวละ ๆ  16,000 บาท จํานวน 4 ตัว รวมเป็น
เงิน 64,000 บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน  
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมนอยกวา1,920x1,080pixel 
หรือไมนอยกวา2,073,600pixel 
- มี frame rate ไมนอยกวา25ภาพตอ
วินาที(frame per second) 
- ใชเทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-
off Removable(ICR) สําหรับการบันทึกภาพไดทั้ง กลางวันและ
กลางคืนโดยอัตโนมัติ 
- มีความไวแสงนอยสุด ไมมากกวา0.2 LUX สําหรับการแสดง
ภาพสี(Color) และไมมากกวา0.03 LUX สําหรับการแสดงภาพ
ขาวดํา (Black/White) 
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมนอยกวา 1/3 นิ้ว 
- มีผลตางคาความยาวโฟกัสต่ําสุดกับคาความยาวโฟกัสสูงสุดไม
นอยกวา 4.5 มิลลิเมตร 
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ 
(Motion Detection) ได 
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกตางของแสง
มาก (Wide Dynamic Range หรือ Super 
Dynamic Range) ได 
- สามารถสงสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงไดอยางนอย 2
 แหลง 
- ไดรับมาตรฐาน Onvif
(Open Network Video Interface Forum) 
- สามารถสงสัญญาณภาพไดตามมาตรฐาน H.264 เป็นอยางนอย 
- สามารถใชงานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา และ สามารถ ทํางานไดตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3af 
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หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในชองเดียวกันได 
- สามารถใชงานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS,  “NTP 
หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ไดเป็น อยางนอย 
- มีชองสําหรับบันทึกขอมูลลงหนวยความจําแบบ SD Card 
หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card 
- ตองมี Software Development Kit (SDK) 
หรือ Application Programming Interface (API) ที่มี 
ลิขสิทธิ์ถูกตอง 
- ไดรับมาตรฐานดานความปลอดภัยตอผูใชงาน 
- ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 
- ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงาน
ที่มีคุณภาพ
2. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงที่สําหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร สําหรับใชในงานรักษา ความปลอดภัยทั่ว
ไปและงานอื่น ๆ ราคาตัวละ ๆ  22,000 บาท จํานวน 8 ตัว  รวม
เป็นเงิน 44,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมนอยกวา 1,920x1,080 pixel 
หรือไมนอยกวา 2,073,600 pixel 
- มี frame rate ไมนอยกวา 25 ภาพตอ
วินาที (frame per second) 
- ใชเทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-
off Removable (ICR) สําหรับการบันทึกภาพไดทั้ง กลางวันและ
กลางคืนโดยอัตโนมัติ 
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมนอยกวา 1/3 
- มีผลตางคาความยาวโฟกัสต่ําสุดกับคาความยาวโฟกัสสูงสุดไม
นอยกวา 4.5 มิลลิเมตร 
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ
(Motion Detection)ได 
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกตางของแสง
มาก(Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range)ได 
- สามารถสงสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงไดอยางนอย 
2 แหลง 
- ไดรับมาตรฐาน Onvif
(Open Network Video Interface Forum) 
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- สามารถสงสัญญาณภาพไดตามมาตรฐาน H.264 เป็นอยางนอย 
- สามารถใชงานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา และ สามารถ ทํางานไดตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3af 
หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในชองเดียวกันได 
- ตัวกลองไดมาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติมสําหรับหุม
กลอง (Housing) ที่ไดมาตรฐานIP66 
- สามารถทํางานไดที่อุณหภูมิ -10 องศาเซลเซียส ถึง 50 องศา
เซลเซียส เป็นอยางนอย 
- สามารถใชงานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS,  “NTP 
หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได เป็นอยางนอย 
- มีชองสําหรับบันทึกขอมูลลงหนวยความจําแบบ SD Card 
หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card - ตอง
มี Software Development Kit (SDK) 
หรือ Application Programming Interface (API) ที่มี ลิขสิทธิ์
ถูกตอง 
- ไดรับมาตรฐานดานความปลอดภัยตอผูใชงาน 
- ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 
- ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงาน
ที่มีคุณภาพ
3. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย(Network Video Recorder)
แบบ32ชอง ราคา 120,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกลองวงจรปดโดย
เฉพาะ 
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพไดตามมาตรฐาน MPEG4
 หรือ H.264 หรือดีกวา 
- ไดรับมาตรฐาน Onvif
(Open Network Video Interface Forum) 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย(Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา2ชอง 
- สามารถบันทึกภาพและสงภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของ
ภาพสูงสุดไมนอยกวา 1,920x1,080 pixel หรือไมนอย
กวา 2,073,600 pixel 
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- สามารถใชงานกับมาตรฐาน“HTTP 
หรือ HTTPS”, SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP 
ได เป็นอยางนอย 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูลสําหรับกลองวงจรปดโดย
เฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาด ความจุรวม
ไมนอยกวา 32 TB 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB จํานวนไมนอยกวา2ชอง 
- สามารถใชงานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได 
- ตองมี Software Development Kit (SDK) 
หรือ Application Programming Interface (API) ที่มี 
ลิขสิทธิ์ถูกตอง 
- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกลองโทรทัศนวงจรปดผานระบบ
เครือขายได 
- ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงาน
ที่มีคุณภาพ  
(จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กลองโทรทัศนวงจรปด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564)
4. โทรทัศน แอล อีดี(LED TV) แบบ Smart TV  จํานวน 1
 เครื่องๆ ละ 8,900 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน  
1) ระดับความละเอียดจอภาพ 1,920 x 1,080พิกเซล
แบบ Smart TV  
2) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ํา 40 นิ้ว
3) แสดงภาพดวยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
4) สามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ตได(Smart TV)
5) ชองตอ HDMI ไมนอยกวา 2 ชอง เพื่อการเชื่อมตอสัญญาณ
ภาพและเสียง
6) ชองตอ USB ไมนอยกวา1ชอง รองรับไฟลภาพ เพลง 
และภาพยนต
7) มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว 
(จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ เดือนธันวาคม 2563)  
5. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ราคา 5,800 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 1 kVA (600 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที 
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(จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอรฉบับเดือนพฤษภาคม 2563)  
โดยมีเหตุผลดังนี้
1 วัตุประสงค : เพื่อป้องกันและดูแลรักษาความปลอดภัยใหกับ
สถานที่ราชการ
2. เหตุผลความจําเป็น : เนื่องจากตองสรางความมั่นใจให
พนักงานสวนตําบล ลูกจาง พนักงานจาง รวมทั้งป้องกันเหตุรายที่
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
3. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ : สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
(ตงจายจากเงินรายได)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาซอมแซมและปรับปรุงครุภัณฑเป็นการซอม
ครุภัณฑขนาดใหญและการซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสรางไมจํากัด
วงเงิน เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ รถยนตสวน
กลาง ฯลฯ ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช
จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 793,580 บาท
งบบุคลากร รวม 660,060 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 660,060 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 642,060 บาท

-หัวหนาฝ่ายนโยบายและแผน
-นักวิเคราะหนโยบายและแผน
(ตั้งจายจากเงินรายได)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 18,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง และคาตอบแทนราย
เดือน ตําแหนงหัวหนาฝ่ายนโยบายและแผน และพนักงาน
สวนตําบลตามสิทธิ
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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งบดําเนินงาน รวม 133,520 บาท
ค่าตอบแทน รวม 113,520 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 53,520 บาท

-เงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนตําบล
และพนักงานจางเป็นกรณีพิเศษ  
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวัน
หยุดราชการและนอกเวลาราชการสําหรับพนักงานสวน
ตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาเชาบาน จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกคา
เชาบาน ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม
(ตั้งจายจากเงินรายได)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวน
ตําบลที่มีสิทธิ  เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.3
/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชของสํานักงานตางๆ ราย
ละเอียด ดังนี้
- วัสดุคงทน เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก หนังสือ ตรายาง ตะแกรงวาง
เอกสาร กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปด
กระดาษ แผนป้ายชื่อ สํานักงาน หรือหนวยงาน แผนป้าย
จราจร หรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอผืน) พรม 
(ตอผืน) นาฬิกา กระเป๋า ฯลฯ 
- วัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายา
ลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอรค สมุด ซอง
เอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปริ้น แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติ
ขาราชการ แบบพิมพ ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจาง
พิมพ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

งานบริหารงานคลัง รวม 5,237,740 บาท
งบบุคลากร รวม 3,158,240 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,158,240 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,694,520 บาท

- ผูอํานวยการกองคลัง
- นักวิชาการเงินและบัญชี
- นักวิชาการจัดเก็บรายได (ปก./ชก.)
- เจาพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.)
- เจาพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.)
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเงินคาครองชีพและเงินเพิ่มตามคุณวุฒิของ
พนักงานสวนตําบลผูที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ  
(ตั้งจายจากเงินรายได)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิ  
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 284,520 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางลูกจางประจําตามสิทธิและระเบียบ 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,029,200 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจาง
ทั่วไป ดังนี้  
1. ผูชวยนักวิชาการจัดเก็บรายได (ภ) 
2. ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได (ภ) จํานวน 2 ตําแหนง 
3. ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ (ภ) 
4. คนงานทั่วไป (ท) จํานวน 2 ตําแหนง 
5. พนักงานขับรถยนต (ท) 1จํานวน 1 ตําแหนง
เพื่อปฏิบัติหนาที่งานแผนที่ภาษี  
(ตั้งจายจากเงินรายได)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาครองชีพของพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไปที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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งบดําเนินงาน รวม 1,831,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 844,500 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 600,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจางเป็นกรณีพิเศษ จํานวน 200,000 บาท 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือ
จาง บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานจางที่ปรึกษาและบุคคล
หรือคณะกรรมการดําเนินงานจางออกแบบหรือควบคุมงาน
กอสราง จํานวน 400,000 บาท ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1966 ลงวันที่ 26
 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวัน
หยุดราชการและนอกเวลาราชการสําหรับพนักงานสวน
ตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาเชาบาน จํานวน 216,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกคา
เชาบาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 13,500 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแก
ขาราชการ พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา ที่มีสิทธิ เป็นไป
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 
28 มิถุนายน 2559 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

ค่าใช้สอย รวม 567,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 37,000 บาท

1. คาโฆษณาและเผยแพร เชน คาจัดซื้อสิ่งพิมพตางๆ คาจาง
เหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ หรือนโยบายของ
ราชการและงานกิจกรรมอื่นที่เป็นประโยชนแกราชการหรือ
ชุมชน ฯลฯ จํานวน 10,000 บาท 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
2. คาจางเหมาบริการตางๆ เชน คาจางเหมาบริการทําความ
สะอาดสถานที่ราชการ คาจางเหมาบริการป้องกันและกําจัด
ปลวก คาจางเหมาบริการคาเชาเครื่องถายเอกสาร คาจางเหมา
ถายเอกสาร คาจางเหมาทําอาหารงานเลี้ยงตาง ๆ ฯลฯ
 จํานวน 20,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะ
คาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
(ตั้งจายจากเงินรายได) 
3. คาเบี้ยประกัน เชน เบี้ยประกันรถยนตสวนกลาง ฯลฯ ตาม
ระเบียบของราชการ จํานวน 7,000 บาท ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552
 เรื่องซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการเบิกจายคาใชจายในการ
ประกันรถราชการ 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
สวนตําบล พนักงานจาง และบุคคลที่เกี่ยวของ เชน  คาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ ระเบียบ
กระทรวง มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติม
(ตั้งจายจากเงินรายได) 

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการลงทะเบียนของพนักงานสวน
ตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจาง และบุคคลที่เกี่ยวของ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
(ตั้งจายจากเงินรายได)

โครงการจัดการอบรมดานคอมพิวเตอรงานแผนที่ภาษีและทรัพยสิน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินการอบรมดานคอมพิวเตอรงานแผนที่ภาษี
และทรัพยสินคาจางเหมาทําป้ายประชาสัมพันธโครงการ คาน้ํา
ดื่ม คาเอกสาร ฯลฯ   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)ของอบต.หัวหวา หนา 140 ลําดับที่ 1
(ตั้งจายจากเงินรายได) 

โครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทรัพยสิน จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทรัพยสิน เชน คา
ถายเอกสารโฉนดที่ดิน ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1317 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2555
 เรื่องการจัดทําแผนที่ภาษีและทรัพยสิน ปรากฏตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)ของ อบต.หัวหวา หนา 140 ลําดับที่ 2
(ตั้งจายจากเงินรายได) 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินขององคการบริหาร
สวนตําบล เพื่อใชในการซอมแซมตามชนิดของอาการไมจํากัด
วงเงิน การซอมแซมมี 2 แบบ คือ 
1. ซอมแซมโดยอยูในสภาพเดิม 
2. ซอมแซมโดยการเปลี่ยน เชน เครื่องปรับ
อากาศ คอมพิวเตอร รถยนตสวนกลาง ฯลฯ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะ
คาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
(ตั้งจายจากเงินรายได)  

ค่าวัสดุ รวม 280,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตาง ๆ รายละเอียด ดังนี้
-ประเภทวัสดุคงทน เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก หนังสือ ตรายาง ตะแกรงวาง
เอกสาร กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปด
กระดาษ แผนป้ายชื่อ สํานักงาน หรือหนวย งานแผนป้าย
จราจร หรือแผนป้ายตาง ๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอผืน) พรม 
(ตอผืน) นาฬิกา กระเป๋า ฯลฯ        
-วัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอง ปากกา ยางลบ น้ํายา
ลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอรค สมุด ซอง
เอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปริ้น แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติ
ขาราชการ แบบพิมพ ธงชาติ สิ่งพิมพไดจากการซื้อหรือจาง
พิมพ น้ํามัน ไขขี้ผึ้ง น้ําดื่มเพื่อบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
 ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณประจําปขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  รายละเอียด ดังนี้
-วัสดุคงทน เชน ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจ
เลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตช กระจกโคงมน ล็อคพวง
มาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ 
-วัสดุสิ้นเปลือง เชน ยางรถยนต น้ํามันเบรค น็อตและสกรู 
สายไมล เพลา ฟลมกรองแสงฯลฯ 
-วัสดุอุปกรณประกอบอะไหล เชน เบาะรถยนต เครื่อง
ยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบ
พัด หมอน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟ
หนา ไฟเบรก ตลับลูกปืน กระจกมองขางรถยนต กันชนรถ
ยนต เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณ
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น รายละเอียด 
ดังนี้
-วัสดุสิ้นเปลือง เชน แกสหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
กาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาส น้ํามัน
เกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ รถยนตสวนกลาง ทะเบียน กค 4720
 ปจ อายุ 7 ป ฯลฯ  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณ
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
(ตั้งจายจากเงินรายได)  

วันที่พิมพ : 9/9/2564  09:29:04 หนา : 45/168



วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร รายละเอียด ดังนี้
-วัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ 
-วัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณบันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษ
ตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ 
-วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน แผงอักขระหรือแป้น
พิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ชิป คัตชีทฟดเตอร เมาส พรินเตอร
สวิตซิ่งบ็อกซ เครื่องกระจายสัญญาณ แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตาง ๆ เชน แบบ
ดิสเกตต แบบอารดดิสต แบบซีดีรอม แบบออพติคอล ฯลฯ ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจายงบประมาณประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 140,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาสงหนังสือเรงดวน คาสงประกาศสอบ
ราคา คาสงใบเสร็จภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ ภาษี
ป้าย ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ฯลฯ ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจายงบประมาณประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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งบลงทุน รวม 248,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 248,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 7,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 3 ตัว ๆ ละ 2,500
 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท  รายละเอียดดังนี้
-ขนาดไมนอยกวา กวาง 58 x ลึก 62 x สูง 90-100  เซนติเมตร 
-มีพนักพิง  มีทาวแขน ปรับระดับความสูง-ต่ํา และมีลอ 
เป็นครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ถือ
ปฏิบัติเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (จัดซื้อในราคา
ทองตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด)
โดยมีเหตุผลดังนี้
1 วัตุประสงค : เพื่อใหเจาหนาที่ไดมีเกาอี้ไวใชอยางเพียงพอและ
เหมาะสมตอการปฏิบัติราชการ
2. เหตุผลความจําเป็น : เกาอี้สํานักงานมีไมเพียงพอ
3. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ : สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
(ตั้งจายจากเงินรายได)

ตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 59,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 10
 หลังๆ ละ 5,900 บาท เป็นเงิน 59,000 บาท 
รายละเอียด ดังนี้
1. มีมือจับชนิดบิด
2. มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3. คุณสมบัติตามาตรฐานผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม (มอก.)  
(จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ เดือนธันวาคม 2563)
โดยมีเหตุผลดังนี้
1 วัตุประสงค : เพื่อใชในการจัดเก็บเอกสารใหเป็นระเบียบ
เรียบรอย
2. เหตุผลความจําเป็น : เนื่องจากตูเอกสารที่มีอยูไมเพียงพอ
3. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ : สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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ตูเหล็กบานเลื่อนกระจก จัดเก็บ 3 ชั้น จํานวน 11,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อนกระจก จัดเก็บ 3
 ชั้น จํานวน 2 หลังๆละ 5,500 บาท เป็นเงิน 11,000 บาท 
รายละเอียดดังนี้
1. ขนาดไมนอยกวา กวาง152xลึก40xสูง87 เซนติเมตร 
2. โครงตูผลิตจากเหล็กแผนหนาไมนอยกวา 0.60 มิลลิเมตร 
3. แผนชั้นทําจากเหล็กแผนหนาไมนอยกวา 0.50 มิลลิเมตร 
4. แผนชั้นพรอมตขอสามารถปรับระดับชั้นได
5. บานเลื่อนกระจก 2 ประตู
6. หนาบานมีกุญแจล็อค
เป็นครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
ถือปฏิบัติเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว
 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (จัดซื้อในราคาทองตลาดหรือ
ราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด)
โดยมีเหตุผลดังนี้
1 วัตุประสงค : เพื่อใชในการจัดเก็บเอกสารใหเป็นระเบียบ
เรียบรอย
2. เหตุผลความจําเป็น : เนื่องจากตูเอกสารที่มีอยูไมเพียงพอ
3. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ : สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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โตะทํางานหนาเหล็กPVC ขนาด 7 ลิ้นชัก จํานวน 22,500 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางานหนาเหล็ก PVC 7
 ลิ้นชัก  จํานวน 3 ตัว ๆ ละ 7,500 บาท เป็นเงืน 22,500
 บาท รายละเอียดดังนี้
1. ชุดลิ้นชักซาย/ขวา มีกุญแจแบบล็อคพรอมกันทุกลิ้นชัก
(แยกแตละฝั่ง) 
2. ลิ้นชักกลางมีกุญแจแยกตางหาก
3. หนาโตะเป็นแผนเหล็ก ปูทับหนาดวยแผน PVC มีขอบยาง
/อลูมิเนียมสูงกวาหนาโตะ
4. ขนาดไมนอยกวา กวาง152xลึก76xสูง75เซนติเมตร 
เป็นครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
ถือปฏิบัติเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว
 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (จัดซื้อในราคาทองตลาดหรือ
ราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด)
โดยมีเหตุผลดังนี้
1 วัตุประสงค : เพื่อใหเจาหนาที่ไดมีโตะไวใชอยางเพียงพอและ
เหมาะสมตอการปฏิบัติราชการ
2. เหตุผลความจําเป็น : โตะทํางานมีไมเพียงพอ
3. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ : สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
(ตั้งจายจากเงินรายได)

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 88,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน
ประมวลผลจํานวน4เครื่องๆละ22,000บาท เป็นเงิน88,000บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหนวยประมวลผลกลาง(CPU)ไมนอยกวา4แกนหลัก(4 core) 
จํานวน1หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่งหรือดีกวา 
ดังนี้ 
1) ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบCache Memory รวมใน
ระดับ(Level)เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา4MB ตองมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา2.3GHz และมีหนวยประมวล
ผลดานกราฟก(Graphics Processing Unit)ไมนอยกวา10แกน
หรือ 
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2) ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบCache Memory รวมใน
ระดับ(Level)เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา6MB ตองมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา1.8GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวล
ผลสูง 
- มีหนวยความจําหลัก(RAM)ชนิดDDR4หรือดีกวา ขนาด
ไมนอยกวา8GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูลชนิดSATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอย
กวา1TB หรือชนิดSolid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา250GB จํานวน1หนวย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา1,366x768 Pixel 
และมีขนาดไมนอยกวา12นิ้ว 
- มีชองเชื่อมตอ(Interface) แบบUSB 2.0 หรือดีกวา
ไมนอยกวา3ชอง 
- มีชองเชื่อมตอแบบHDMI หรือVGA จํานวนไมนอยกวา1ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย(Network Interface) 
แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา1ชอง 
- สามารถใชงานไดไมนอยกวาWi-Fi(IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และBluetooth 
(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563) 
โดยมีเหตุผลดังนี้ 
1 วัตุประสงค : เพื่อใหพนักงานไดมีครุภัณฑคอมพิวเตอรในการ
ปฏิบัติงาน  
2. เหตุผลความจําเป็น : เนื่องจากคอมพิวเตอรมีไมเพียงพอ  
3. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ : สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 60,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมและปรับปรุงครุภัณฑเป็นการซอมแซม
โครงการครุภัณฑขนาดใหญ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติ
หรือคาซอมกลาง) เชน ทําสีใหมทั้งคัน เปลี่ยนเครื่องยนต
ใหม ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 318,260 บาท
งบบุคลากร รวม 222,240 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 222,240 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 222,240 บาท

-นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.)
(ตั้งจายจากเงินรายได)

งบดําเนินงาน รวม 88,520 บาท
ค่าตอบแทน รวม 78,520 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 18,520 บาท

-เงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจางเป็นกรณีพิเศษ  
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวัน
หยุดราชการและนอกเวลาราชการสําหรับพนักงานสวน
ตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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คาเชาบาน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกคา
เชาบาน ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม
(ตั้งจายจากเงินรายได)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวน
ตําบลที่มีสิทธิ  เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.3
/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชของสํานักงานตางๆ ราย
ละเอียด ดังนี้
-วัสดุคงทน เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก หนังสือ ตรายาง ตะแกรงวาง
เอกสาร กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปด
กระดาษ แผนป้ายชื่อ สํานักงาน หรือหนวยงาน แผนป้าย
จราจร หรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอ
ผืน) นาฬิกา กระเป๋า ฯลฯ 
-วัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายา
ลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอรค สมุด ซอง
เอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปริ้น แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติ
ขาราชการ แบบพิมพ ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจาง
พิมพ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร รายละเอียด ดังนี้
- วัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ 
- วัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณบันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผลหมึก
สําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ
แบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิ้ล ฯลฯ 
-วัสดุอุปกรณประกอบอะไหล เชน หนวยประมวลผล ฮารดดิสก
ไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ หรือแป้น
พิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ชิป คัตชีดฟดเตอร เมาส พรินเตอร
สวิตชิ่งบอกซ เครื่องกระจายสัญญาณ แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตาง ๆ เชนแบบ
ดิสเกตต แบบฮารดดิสต แบบซีดีรอม แบบออพติคอล 
เราเตอร ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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งบลงทุน รวม 7,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 7,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

โตะทํางานหนาเหล็ก PVC 7 ลิ้นชัก จํานวน 7,500 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางานหนาเหล็ก PVC 7
 ลิ้นชัก  จํานวน 1 ตัว  เป็นเงิน 7,500 บาท  
รายละเอียด ดังนี้
1. ชุดลิ้นชักซาย/ขวา มีกุญแจแบบล็อคพรอมกันทุกลิ้นชัก
(แยกแตละฝั่ง) 
2. ลิ้นชักกลางมีกุญแจแยกตางหาก
3. หนาโตะเป็นแผนเหล็ก ปูทับหนาดวยแผน PVC มีขอบยาง/
อลูมิเนียมสูงกวาหนาโตะ
4. ขนาดไมนอยกวา กวาง152xลึก76xสูง75 เซนติเมตร 
เป็นครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ถือ
ปฏิบัติเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (จัดซื้อในราคา
ทองตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด)
โดยมีเหตุผลดังนี้
1 วัตุประสงค : เพื่อใหเจาหนาที่ไดมีโตะไวใชอยางเพียงพอและ
เหมาะสมตอการปฏิบัติราชการ
2. เหตุผลความจําเป็น : โตะทํางานมีไมเพียงพอ
3. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ : สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
(ตั้งจายจากเงินรายได)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 2,444,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,394,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,394,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 336,000 บาท

-เจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือนักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาครองชีพและเงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานสวน
ตําบลผูมีสิทธิตามหลักเกณฑ 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 923,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจาง
ทั่วไป ดังนี้ 
1. พนักงานขับรถบรรทุกน้ําอเนกประสงค (ภ) 2 ตําแหนง
/(ท) 1 ตําแหนง 
2. พนักงานดับเพลิง 1 ตําแหนง (ภ) 
3. คนงานทั่วไป 4 ตําแหนง (ท) 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 132,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาครองชีพของพนักงานจางที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

งบดําเนินงาน รวม 750,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 160,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

-เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สําหรับพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจางเป็นกรณีพิเศษ 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวัน
หยุดราชการและนอกเวลาราชการสําหรับพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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คาเชาบาน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลผูมีสิทธิ ตาม
ระเบียบกระทรวง มหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม
(ตั้งจายจากเงินรายได)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล
ที่มีสิทธิเบิกได เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.3/
ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 
(ตั้งจายจากเงินรายได) 

ค่าใช้สอย รวม 470,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 140,000 บาท

 -คาธรรมเนียมตางๆ จํานวน 60,000 บาทตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภทรายรับ-ราย
จายงบประมาณประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
(ตั้งจายจากเงินรายได)
-คาเบี้ยประกันเชน คาเบี้ยประกันรถยนตเฉพาะกิจรถบรรทุกน้ํา
อเนกประสงค ฯลฯ จํานวน 80,000 บาท ตามระเบียบของทาง
ราชการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2633
 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552 เรื่องซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการ
เบิกจายคาใชจายในการประกันรถราชการ  
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจางและบุคคลที่เกี่ยวของ เชน คาเบี้ยเลี้ยง คา
พาหนะ คาที่พักและคาใชจายอื่นๆ ฯลฯ ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไขเพิ่มเติม 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการลงทะเบียนของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจาง และบุคคลที่เกี่ยวของ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินขององคการบริหาร
สวนตําบล เพื่อใชในการซอมแซมตามชนิดของอาการไมจํากัด
วงเงิน การซอมแซมมี 2 แบบ คือ 
1. ซอมแซมโดยอยูในสภาพเดิม 
2. ซอมแซมโดยการเปลี่ยน เชน เครื่องปรับ
อากาศ คอมพิวเตอร รถยนตสวนกลาง ฯลฯ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะ
คาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
(ตั้งจายจากเงินรายได)  
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ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตางๆ รายละเอียด ดังนี้
-ประเภทวัสดุคงทน เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็กไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร กุญแจ ตะแกรง
วางเอกสารนาฬิกาตั้งหรือแขวน เครื่องเย็บกระดาษฯลฯ 
-ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก
ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทปกาวไมลวดเย็บ
กระดาษ สมุด ซองเอกสาร ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภทรายรับ-ราย
จายงบประมาณประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายละเอียด ดังนี้
-ประเภทคงทน เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน โทรโขง ไมล
ลอยพรอมเครื่องสงสัญญาณฯลฯ  
-ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน ฟวส สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ
 -ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน ดอกลําโพง แผง
วงจร ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 90,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย เชน เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติ
งาน เสื้อ กางเกง ผา เครื่องหมายตางๆ ถุงเทา/ถุงมือ รองเทา
เข็มขัด เสื้อสะทอนแสง เสื้อชูชีพ ชุดดับเพลิงรวมถึงชนิดกัน
ไฟ (ไมรวมถังออกซิเจน) ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณ
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร รายละเอียด ดังนี้
-ประเภทวัสดุคงทน เชน แผนหรือ จานบันทึกขอมูล ฯลฯ
-ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณบันทึกขอมูลเทปบันทึก
ขอมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษ
ตอเนื่อง ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

งบลงทุน รวม 300,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 300,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ (รายจายเพื่อ
ซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญซี่งไมรวมถึง
คาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง) เชน เปลี่ยนถังบรรจุน้ํา
ของรถบรรทุกน้ํา เปลี่ยนระบบไฮดรอลิก ฯลฯ ตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภทรายรับ-ราย
จายงบประมาณประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

วันที่พิมพ : 9/9/2564  09:29:04 หนา : 59/168



งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 755,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 755,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 35,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทน อปพร. คาป่วยการ อปพร. เพื่อปฏิบัติ
หนาที่รักษาความสงบเรียบรอยหรือปฏิบัติหนาที่อื่นที่ไดรับมอบ
หมายใหปฏิบัติหนาที่ตามคําสั่งผูบังคับบัญชา เชน ปฏิบัติภารกิจ
วันขึ้นปใหม วันสงกรานต ปราบปรามยาเสพติด และอื่น ๆ ตามที่
ไดรับมอบหมาย ฯลฯ ตามหนังสือจังหวัดปราจีนบุรี ดวนที่
สุด ที่ ปจ 0023.3/ว3722 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2560 เรื่องการ
ดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปใหม 
พ.ศ.2561 ตามหนังสือจังหวัดปราจีนบุรี ดวนที่สุด ที่ 0023.3
/ว822 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2561 เรื่อง เรื่องการดําเนินการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต พ.ศ.2561
 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว7271
 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกคาใชจายแกอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  เชน คาใชจาย
เกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คายานพาหนะ คา
ที่พัก คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร ฯลฯ
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ.2557  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใข
จายในการจัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงตัวนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทอถิ่น พ.ศ.2559 ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต.
หัวหวา หนา 141 ลําดับที่ 1
(ตั้งจายจากเงินรายได) 

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลตางๆ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลตางๆ เชน คาใชจายเกี่ยวกับการ
ใช และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คายานพาหนะ คาที่พัก คาวัสดุ
เครื่องเขียนและอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร ฯลฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ปรากฎตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต.หัวหวา หนา 141
 ลําดับที่ 2
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการฝึกอบรมการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 เชน คาใชจาย
เกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คายานพาหนะ คา
ที่พัก คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร ฯลฯ
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ.2557 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

ค่าวัสดุ รวม 660,000 บาท
วัสดุกอสราง จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสราง  รายละเอียด ดังนี้
-วัสดุคงทน เชน ไมตาง ๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย
ขวาน กบไสไม ฯลฯ 
-วัสดุสิ้นเปลือง เชน น้ํามันทาไมทินเนอร สี ปูนซีเมนต ทราย ยาง
มะตอยสําเร็จรูป กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเสนฯลฯ ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจายงบประมาณประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสงรายละเอียดดังนี้ 
-วัสดุคงทน เชน ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย คีม
ล็อค ฯลฯ   
-วัสดุสิ้นเปลือง เชน ยางรถยนต 
-วัสดุประกอบและอะไหล เชน เบาะรถยนต เครื่อง
ยนต (อะไหล) ชุดเกียร รถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบ
พัด หมอน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ ลอ ไฟหนา ฯลฯ ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจายงบประมาณประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

วันที่พิมพ : 9/9/2564  09:29:04 หนา : 62/168



วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น รายละเอียด ดังนี้ 
-วัสดุสิ้นเปลือง เชน แกสหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดิเซล น้ํามัน
กาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาส ฯลฯ ใช
กับรถยนตสวนกลาง  ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและ
อัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป
ที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค  และ
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณประจําปขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิง รายละเอียด ดังนี้
-วัสดุคงทน เชน วาลวน้ําดับเพลิง(เชื่อมกับรถดับเพลิง) ทอสายสง
น้ํา สายดับเพลิงอุปกรณดับไฟป่า ฯลฯ 
-วัสดุสิ้นเปลือง เชน ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจายงบประมาณประจําปขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

วัสดุจราจร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุจราจร รายละเอียด ดังนี้
-วัสดุคงทน เชน สัญญาณไฟกระพริบสัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวย
จราจร แผงกั้นจราจรกระจกโคงมน ไฟแวบ 
กระบองไฟ ฯลฯ
-วัสดุสิ้นเปลือง เชน ยางชะลอความเร็วรถหรือยาน
พาหนะ สติ๊กเกอรติดรถหรือยานพาหนะ ฯลฯ ตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภทรายรับ-ราย
จายงบประมาณประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่น รายละเอียด ดังนี้
-วัสดุคงทน เชน มิเตอรน้ํา-ไฟฟ้าสมอเรือ ตะแกรงกันสวะ หัว
เชื่อมแกส ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณ
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,382,160 บาท

งบบุคลากร รวม 937,660 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 937,660 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 717,960 บาท

-ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
 -นักวิชาการศึกษา
(ตั้งจายจากเงินรายได)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาครองชีพและเงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงาน
สวนตําบลผูที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิ  
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 146,280 บาท

-ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 1 ตําแหนง 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 21,420 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพพนักงานจางผูที่มีสิทธิ
ตามหลักเกณฑฯ 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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งบดําเนินงาน รวม 437,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 127,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 70,000 บาท

-เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ของพนักงานสวนตําบล
และพนักงานจางเป็นกรณีพิเศษ  
(ตั้งจายจากเงินรายได) 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวัน
หยุดราชการและนอกเวลาราชการสําหรับพนักงานสวน
ตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการของ อปท. พ.ศ. 2559 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาเชาบาน จํานวน 37,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกคา
เชาบาน ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกขา
ราชการ พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา ที่มีสิทธิเป็นไป 
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2559 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

  - คาถายเอกสาร,คาเย็บหนังสือ คากําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล,คา
เชาทรัพสิน,คาโฆษณา และเผยแพรประชาสัมพันธ,คาธรรมเนียม
ตางๆ,คาเบี้ยประกัน,คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกฯลฯ  
(ตั้งจายจากเงินรายได)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

 - คารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรอง ,คาใชจายใน
พิธีเปดอาคารตางๆ,คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี,คาใชจายใน
การประชุมราชการฯ ฯลฯ  
(ตั้งจายจากเงินรายได)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการจัดงานวันเด็กตําบลหัวหวา จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมวันเด็กตําบล
หัวหวา กิจกรรมการแสดงของเด็ก คาเชาเตนท คาเชาเครื่องเสียง 
คาเชาเครื่องเลน และรายการอื่นๆ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใขจายในการจัด
งาน การแขงขันกีฬาและการสงตัวนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนทอถิ่น พ.ศ. 2559, ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
สวนตําบล พนักงานจาง  และบุคคลที่เกี่ยวของ เชน  คาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใชจาย อื่นๆ ฯลฯ  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไขเพิ่มเติม
(ตั้งจายจากเงินรายได) 
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการลงทะเบียนของพนักงาน
สวนตําบล พนักงานจาง และบุคคลที่เกี่ยวของ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการ
เขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
(ตั้งจายจากเงินรายได)

โครงการเด็กตําบลหัวหวาโตไปไมโกง จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเด็กหัวหวาโตไปไม
โกง เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาป้ายประชา
สัมพันธ คาวัสดุอปกรณ  คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใขจายในการ
จัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงตัวนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทอถิ่น พ.ศ. 2559, ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
(ตั้งจายจากเงินรายได) 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินขององคการบริหาร
สวนตําบล เพื่อใชในการซอมแซมตามชนิดของอาการไม
จํากัดวงเงิน การซอมแซมมี 2 แบบ คือ 
1. ซอมแซมโดยอยูในสภาพเดิม 
2. ซอมแซมโดยการเปลี่ยน เชน เครื่องปรับ
อากาศ คอมพิวเตอร รถยนตสวนกลาง ฯลฯ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะ
คาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
(ตั้งจายจากเงินรายได)  
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตาง ๆ รายละเอียด ดังนี้
-วัสดุคงทน เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก หนังสือ ตรายาง ตะแกรงวาง
เอกสาร กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปด
กระดาษ แผนป้ายชื่อ สํานักงาน หรือหนวย งานแผนป้าย
จราจร หรือแผนป้ายตาง ๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอ
ผืน) นาฬิกา กระเป๋า ฯลฯ        
-วัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอง ปากกา ยางลบ น้ํายา
ลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอรค สมุด ซอง
เอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปริ้น แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขา
ราชการ แบบพิมพ ธงชาติ สิ่งพิมพไดจากการซื้อหรือจาง
พิมพ น้ํามัน ไขขี้ผึ้ง น้ําดื่มเพื่อบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
 ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณประจําปขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร รายละเอียด ดังนี้
-วัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ
-วัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณบันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
-วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง เมนบอรด 
เมมโมรี่ชิป เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ แผนวงจร เครื่องอาน
และบันทึกขอมูลแบบตาง ๆ  ฯลฯ  ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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งบลงทุน รวม 7,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 7,500 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องพิมพ Multifunctionแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer)

จํานวน 7,500 บาท

- เครื่องพิมพMultifunctionแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ(Ink Tank Printer)คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็นPrinter,Copier ,Scanner 
และFax ภายในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ(Ink Tank Printer)จากโรงงานผูผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา1,200x1,200dpi
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษA4 ไมนอยกวา27
หนาตอนาที(ppm)หรือ8.8 ภาพตอนาที(ipm)
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษA4 ไมนอยกวา15หนา
ตอนาที(ppm)หรือ5ภาพตอนาที(ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาดA4(ขาวดํา-สี)ด
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา1,200x600
 หรือ600x1,200dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
- สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา99สําเนา
- สามารถยอและขยายได25 ถึง400 เปอรเซ็นต
- มีชองเชื่อมตอ(Interface)แบบUSB 2.0 หรือดีกวาจํานวนไม
นอยกวา1ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย(Network Interface) 
แบบ10/100 Base-T หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา1ชองหรือ
สามารถใชงานผานเครือขายไรสายWi-Fi(IEEE 802.11b,g,nได
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา100แผน
- สามารถใชไดกับA4, Letter, LegalและCustom (จัดหาตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563) 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,217,410 บาท
งบบุคลากร รวม 915,454 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 915,454 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 207,540 บาท

 -ครูผูดูแลเด็ก   
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาครองชีพและเงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงาน
สวนตําบลผูที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ 
(ตั้งจายจากอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 659,914 บาท

-ผูชวยครูผูดูแลเด็ก 1 ตําแหนง จํานวน  204,538 บาท 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
-ผูดูแลเด็ก 3 ตําแหนง  จํานวน 455,376 บาท 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ) 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพพนักงานจางผูที่มีสิทธิ
ตามหลักเกณฑฯ 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

งบดําเนินงาน รวม 1,840,756 บาท
ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 70,000 บาท

 -เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สําหรับงานระดับกอน
วัยเรียนและประถมศึกษาบริหารทั่วไป ของพนักงานสวนตําบล
และพนักงาจางเป็นกรณีพิเศษ  
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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ค่าใช้สอย รวม 419,625 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการตางๆ จํานวน 50,000 บาท

- คาถายเอกสาร,คาเย็บหนังสือ คากําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล,คาเชา
ทรัพยสิน,คาโฆษณา และเผยแพรประชาสัมพันธ,คาธรรมเนียม
ตาง ๆ,คาเบี้ยประกัน,คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกฯลฯ
 จํานวน 20,000 บาท 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
- คาเชาทรัพยสิน เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่วัดหัวซา
ธรรมิการาม จํานวน 20,000 บาท 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
- คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณอินเตอรเน็ตศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
หัวซา จํานวน 10,000 บาท ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

- คารับรอง(รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรอง ,คาใชจายใน
พิธีเปดอาคารตางๆ,คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี,คาใชจายใน
การประชุมราชการฯ ฯลฯ    
(ตั้งจายจากเงินรายได)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
สวนตําบล ครูผูดูแลเด็ก บุคลากรทางการศึกษา พนักงาน
จาง  และบุคคลที่เกี่ยวของ เชน  คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่
พักและคาใชจายอื่นๆ ฯลฯ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกจายคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไขเพิ่มเติม
(ตั้งจายจากเงินรายได) 
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการลงทะเบียนของพนักงานสวน
ตําบล ครูผูดูแลเด็ก บุคลากรทางการศึกษา พนักงานจาง และ
บุคคลที่เกี่ยวของ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหัวซา จํานวน 221,235 บาท

- เพื่อสนับสนุนคาใชจายคาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานหัวซา เด็กนักเรียนจํานวน33คน มื้อละ21บาท/คน 
จํานวน245วัน(ขอมูลเด็กณวันที1่กรกฎาคม2564)จํานวน169,78
 บาท และตั้งจายงบประมาณเงินสนับสนุนคาใชจายคาอาหาร
กลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหัวซาเพิ่มเติมกรณีมีเด็กเพิ่มขึ้น
ภายหลัง จํานวน10คนๆละ21บาท จํานวน245วัน จํานวน51,450
บาท รวมทั้งหมดจํานวน221,235บาท ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3924 ลงวันที่ 8
กรกฎาคม2564 เรื่องการซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ)

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 93,390 บาท
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1.คาจัดการเรียนการสอน(รายหัว)เด็กนักเรียนจํานวน33คน
ละ 1,700บาท(ขอมูลเด็กณวันที1่กรกฎาคม2564)จํานวน56,100
บาทวิธีการขั้นตอนในการเบิกหักผลักสงเงินเขาบัญชีเงินฝาก
ธนาคารในนามของสถานศึกษาใหปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ)
2. คาหนังสือเรียน เด็กนักเรียนจํานวน33คนๆละ200บาท/ป(ขอ
มูลเด็กณวันที1่กรกฎาคม2564)จํานวน6,600บาท วิธีการขั้นตอน
ในการเบิกหักผลักสงเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของ
สถานศึกษาใหปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยราย
ไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2562 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ)
3. คาอุปกรณการเรียน เด็กนักเรียนจํานวน33คนๆละ200
บาท/ป(ขอมูลเด็กณวันที่1กรกฎาคม2564)จํานวน6,600บาทวิธี
การขั้นตอนในการเบิกหักผลักสงเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารใน
นามของสถานศึกษาใหปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ)
4. คาเครื่องแบบนักเรียน เด็กนักเรียนจํานวน33คนๆละ300
บาท/ป(ขอมูลเด็กณวันที่1กรกฎาคม2564)จํานวน9,900บาท วิธี
การขั้นตอนในการเบิกหักผลักสงเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารใน
นามของสถานศึกษาใหปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ)
5. คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เด็กนักเรียนจํานวน33คนๆละ430
บาท/ป(ขอมูลเด็กณวันที่1กรกฎาคม2564)จํานวน14,190บาท วิธี
การขั้นตอนในการเบิกหักผลักสงเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารใน
นามของสถานศึกษาใหปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินขององคการบริหาร
สวนตําบล เพื่อใชในการซอมแซมตามชนิดของอาการไมจํากัดวง
เงิน การซอมแซมมี 2 แบบ คือ 
1. ซอมแซมโดยอยูในสภาพเดิม 
2. ซอมแซมโดยการเปลี่ยน เชน เครื่องปรับ
อากาศ คอมพิวเตอร รถยนตสวนกลาง ฯลฯ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะ
คาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
(ตั้งจายจากเงินรายได)  

ค่าวัสดุ รวม 1,266,131 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตาง ๆ รายละเอียด ดังนี้
-ประเภทวัสดุคงทน เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก หนังสือ ตรายาง ตะแกรงวาง
เอกสาร กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปด
กระดาษ แผนป้ายชื่อ สํานักงาน หรือหนวย งานแผนป้าย
จราจร หรือแผนป้ายตาง ๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอผืน) พรม 
(ตอผืน) นาฬิกา กระเป๋า ฯลฯ        
-วัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอง ปากกา ยางลบ น้ํายา
ลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอรค สมุด ซอง
เอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปริ้น แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติ
ขาราชการ แบบพิมพ ธงชาติ สิ่งพิมพไดจากการซื้อหรือจาง
พิมพ น้ํามัน ไขขี้ผึ้ง น้ําดื่มเพื่อบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
 ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณประจําปขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายละเอียด ดังนี้
-วัสดุคงทน เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่อง
วัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจร
ไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ ฯลฯ
-วัสดุสิ้นเปลือง เชน เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า เข็มขัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตไฟฟ้า หลอดวิทยุ
ทรานซิสเตอรและสิ้นสวนวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน จานรับ
สัญญาณดาวเทียม วัสดุอุปกรณวิทยุสื่อสาร เชน ถานวิทยุ เสา
วิทยุ อุปกรณอื่น ๆ ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 1,206,131 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว รายละเอียด ดังนี้
-วัสดุคงทน เชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอน สอม กระจก
เงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องป้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า รวมถึง
หมอหุงขาวไฟฟ้า กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง ถังแกส เตาถัง
ขยะตาง ๆ อางลางจาน ถังน้ํา ฯลฯ
-วัสดุสิ้นเปลือง เชน ผาหม หมอน มุง ผาปูโตะ เขง น้ําจืดที่ซื้อ
จากเอกชน แปรง ไมกวาด น้ํายาดับกลิ่น สบู ผงซักฟอก อาหาร
เสริม (นม) วัสดุประกอบอาหาร อาหารสําเร็จรูปฯลฯจํานวน 
20,000 บาท ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28พฤษภาคม2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
-คาวัสดุอาหารเสริม(นม) จํานวน 1,186,131 บาท ราย
ละเอียด ดังนี้
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหัวซา เด็กนักเรียนจํานวน33คน ๆ
 ละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน(ขอมูลเด็กณวันที1่กรกฎาคม
2564) จํานวน63,235บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
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ที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3924 ลงวันที8่กรกฎาคม2564 เรื่องการซัก
ซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่ว
ไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2565 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ)
-โรงเรียนวัดหนองหูชาง เด็กนักเรียนจํานวน 96 คน ๆ ละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน (ขอมูลเด็กณวันที1่กรกฎาคม
2564) จํานวน183,956บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3924 ลงวันที8่กรกฎาคม2564 เรื่องการซัก
ซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่ว
ไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2565  
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ)
-โรงเรียนหัวซาวิทยา เด็กนักเรียนจํานวน76คน ๆ ละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน (ขอมูลเด็ก ณวันที1่กรกฎาคม
2564) จํานวน145,632บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3924 ลงวันที่ 8กรกฎาคม2564 เรื่องการ
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุน
ทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2565 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ)
-โรงเรียนชุมชนบานเกาะสมอ (สามัคคีวิทยา) เด็กนักเรียน
จํานวน198คนๆละ7.37บาท จํานวน260วัน(ขอมูลเด็ก ณวันที1่
กรกฎาคม2564)จํานวน379,408บาท ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3924 ลงวันที่ 8
กรกฎาคม2564 เรื่องการซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ)
-โรงเรียนบานหนองปรือนอย เด็กนักเรียนจํานวน 112 คน ๆ
 ละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน (ขอมูลเด็กณวันที1่กรกฎาคม
2564) จํานวน214,615บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3924 ลงวันที่ 8กรกฎาคม2564 เรื่องการ
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุน
ทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบ
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ประมาณ พ.ศ.2565  
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ)
-โรงเรียนวัดเนินผาสุก เด็กนักเรียนจํานวน94คน ๆ ละ7.37
บาท จํานวน260วัน(ขอมูลเด็ก ณวันที1่กรกฎาคม
2564)จํานวน 180,123 บาท ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3924 ลงวันที่ 8
กรกฎาคม2564 เรื่องการซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ)
-ตั้งงบประมาณเพิ่มเติมจํานวนเด็กนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก และโรงเรียนในเขตพื้นที่ตําบลหัวหวา เด็กนักเรียนจํานวน10
คนๆละ7.37บาท จํานวน260วันจํานวน19,162บาท ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3924 ลงวันที่ 8
กรกฎาคม2564 เรื่องการซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ)      

ค่าสาธารณูปโภค รวม 85,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหัวซา ฯลฯ
 ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณประจําปขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิก
จายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 15,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา คาน้ําบาดาล ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
หัวซา ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณประจําปขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโทรภาพ(โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุติดตาม
ตัว คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับการ
ใขอินเทอรเน็ต รวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสาร
อื่นๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม เป็นตน และ
หมายความรวมถึงคาใขจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาว และคาใข
จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภทรายรับ-ราย
จายงบประมาณประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,461,200 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,461,200 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาคาอาหารกลาง
วัน

จํานวน 2,461,200 บาท

- โรงเรียนวัดหนองหูชาง เด็กนักเรียนจํานวน 96 คน ๆ ละ 21
 บาท จํานวน 200 วัน (ขอมูลเด็ก ณ วันที่ 1กรกฎาคม
2564) เป็นเงิน 403,200 บาท 
- โรงเรียนหัวซาวิทยา เด็กนักเรียนจํานวน 76 คน ๆ ละ 21
 บาท จํานวน  200 วัน(ขอมูลเด็ก ณ วันที่ 1กรกฎาคม
2564) เป็นเงิน 319,200 บาท 
- โรงเรียนชุมชนบานเกาะสมอ (สามัคคีวิทยา) เด็กนักเรียน
จํานวน 198 คน ๆ ละ 21 บาท จํานวน  200 วัน(ขอมูลเด็ก 
ณ วันที่ 1กรกฎาคม2564) เป็นเงิน 831,600 บาท 
- โรงเรียนบานหนองปรือนอย เด็กนักเรียนจํานวน 112 
คน ๆ ละ 21 บาท จํานวน 200 วัน(ขอมูลเด็ก ณ วันที่ 1
กรกฎาคม2564) เป็นเงิน 470,400 บาท 
- โรงเรียนวัดเนินผาสุก เด็กนักเรียนจํานวน 94 คน ๆ ละ 21
 บาท จํานวน 200 วัน(ขอมูลเด็ก ณ วันที่ 1กรกฎาคม2564) 
เป็นเงิน 394,800 บาท 
- ตั้งงบประมาณเพิ่มเติมจํานวนเด็กนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กและโรงเรียนในเขตพื้นที่ตําบลหัวหวา เด็กนักเรียนจํานวน 10
 คน ๆ ละ 21 บาท จํานวน 200 วัน เป็นเงิน 42,000 บาท  เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3924 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม 2564 เรื่องการซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,384,220 บาท

งบบุคลากร รวม 918,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 918,900 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 709,200 บาท

- ผูอํานวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดลอม
- นักวิชาการสาธารณสุข (ปก./ชก.)
(ตั้งจายจากเงินรายได)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิ  
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 146,280 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางพนักงานจางตามภารกิจ ดังนี้
- ผูชวยพนักงานธุรการ(ภ) จํานวน 1 ตําแหนง  
(ตั้งจายจากเงินรายได)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 21,420 บาท

- เพื่อจายเป็นคาครองชีพของพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไปที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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งบดําเนินงาน รวม 904,320 บาท
ค่าตอบแทน รวม 298,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 170,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจางเป็นกรณีพิเศษ จํานวน 50,000 บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได)
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น จํานวน 2
 คน เดือนละ 5,000 บาท/คน จํานวน 120,000 บาท เพื่อปฏิบัติ
หนาที่ตามแผนการดูแลรายบุคคล ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว 6290 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 2318
 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนคาป่วยการสําหรับนักบริบาล
ทองถิ่น)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวัน
หยุดราชการและนอกเวลาราชการสําหรับพนักงานสวน
ตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาเชาบาน จํานวน 114,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกคา
เชาบาน ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 9,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแก 
ขาราชการ พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา ที่มีสิทธิ 
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2559 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

ค่าใช้สอย รวม 182,600 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 62,600 บาท

1. คาโฆษณาและเผยแพร เชน คาจัดซื้อสิ่งพิมพตางๆ คาจาง
เหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ หรือนโยบายของ
ราชการ และงานกิจกรรมอื่นที่เป็นประโยชนแกราชการหรือ
ชุมชน ฯลฯ จํานวน 10,000 บาท 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
2. คาธรรมเนียมตาง ๆ จํานวน 10,000 บาท ตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภทรายรับ-ราย
จายงบประมาณประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
3. คาจางเหมาบริการตางๆ เชน คาจางเหมาบริการทําความ
สะอาดสถานที่ราชการ คาจางเหมาบริการป้องกันและกําจัด
ปลวก คาจางเหมาบริการคาเชาเครื่องถายเอกสาร คาจางเหมา
ถายเอกสาร คาจางเหมาทําอาหารงานเลี้ยงตาง ๆ ฯลฯ
 จํานวน 20,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
(ตั้งจายจากเงินรายได) 
4. โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บา ตามพระปณิธานศาสตราจารย พลเอกหญิง พลเรือเอก
หญิง พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภร
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ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี จํานวน 15,600 บาท  รายละเอียด ดังนี้
- เพื่อจายเป็นคาสํารวจขอมูลจํานวนสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจาของและ
ไมมีเจาของ จากการสํารวจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สง
หลักฐานการสํารวจใหกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น จํานวน 2,342 ตัว ๆละ 6 บาท ตอป ซีดีบันทึกขอมูลที่สํารวจ
จํานวนสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจาของและไมมีเจาของ โดยใหทําการ
สํารวจปละ 2 ครั้ง (ครั้งแรกภายในเดือนธันวาคม และครั้งที่ 2
 ภายในเดือนมิถุนายน) ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5
 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณราย
จายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปดาน
สาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ)
5. คาเบี้ยประกัน เชน เบี้ยประกันรถยนตสวนกลาง ฯลฯ ตาม
ระเบียบของราการ จํานวน 7,000 บาท ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552
 เรื่องซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการเบิกจายคาใชจายในการ
ประกันรถราชการ 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
สวนตําบล พนักงานจาง อาสาสมัครบริบาลทองถิ่น และบุคคลที่
เกี่ยวของ เชน  คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใชจาย
อื่นๆ ฯลฯ ระเบียบกระทรวง มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
 และที่แกไขเพิ่มเติม ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว2318
 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564 
(ตั้งจายจากเงินรายได) 

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 40,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการลงทะเบียนของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจาง อาสาสมัครบริบาลทองถิ่น และบุคคลที่เกี่ยว
ของ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ.2557
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินขององคการบริหาร
สวนตําบล เพื่อใชในการซอมแซมตามชนิดของอาการไมจํากัดวง
เงิน การซอมแซมมี 2 แบบ คือ 
1. ซอมแซมโดยอยูในสภาพเดิม 
2. ซอมแซมโดยการเปลี่ยน เชน เครื่องปรับ
อากาศ คอมพิวเตอร รถยนตสวนกลาง ฯลฯ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะ
คาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
(ตั้งจายจากเงินรายได)  
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ค่าวัสดุ รวม 423,720 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตาง ๆ รายละเอียด ดังนี้
-ประเภทวัสดุคงทน เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก หนังสือ ตรายาง ตะแกรงวาง
เอกสาร กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปด
กระดาษ แผนป้ายชื่อ สํานักงาน หรือหนวย งานแผนป้าย
จราจร หรือแผนป้ายตาง ๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอผืน) พรม 
(ตอผืน) นาฬิกา กระเป๋า ฯลฯ        
-วัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอง ปากกา ยางลบ น้ํายา
ลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอรค สมุด ซอง
เอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปริ้น แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติ
ขาราชการ แบบพิมพ ธงชาติ สิ่งพิมพไดจากการซื้อหรือจาง
พิมพ น้ํามัน ไขขี้ผึ้ง น้ําดื่มเพื่อบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
 ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณประจําปขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว รายละเอียด ดังนี้ 
-ประเภทวัสดุคงทน เชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอน สอม กระจกเงา โอง
น้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง ถัง
แกส เตา ฯลฯ    
-วัสดุสิ้นเปลือง เชน ผาหม ผาปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน แปรง
ไมกวาด แกวน้ํา น้ํายาลางจาน น้ํายาถูพื้น สบู สายฉีดน้ํา กอก
น้ํา ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  รายละเอียด ดังนี้ 
-วัสดุคงทน เชน ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจ
เลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตช กระจกโคงมน ล็อคพวง
มาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ 
-วัสดุสิ้นเปลือง เชน ยางรถยนต น้ํามันเบรค น็อตและสกรู 
สายไมล เพลา ฟลมกรองแสงฯลฯ 
-วัสดุอุปกรณประกอบอะไหล เชน เบาะรถยนต เครื่อง
ยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบ
พัด หมอน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟ
หนา ไฟเบรก ตลับลูกปืน กระจกมองขางรถยนต กันชนรถ
ยนต เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณ
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
รายละเอียด ดังนี้ 
-ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน แกสหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน กาส น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ ใชกับรถ
จักรยานยนต รถยนตสวนกลาง  เครื่องพนหมอกควัน   ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจายงบประมาณประจําปขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะ
คาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
(ตั้งจายจากเงินรายได)  
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 253,720 บาท

1. เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเคมีกําจัดยุงลาย(ทราย
อะเบท) จํานวน 44 ถัง ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 132,000
 บาท 
2. เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํายาพนหมอกควัน จํานวน 40 ขวด ๆ
 ละ 1,300 บาท เป็นเงิน 52,000 บาท ตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภทรายรับ-ราย
จายงบประมาณประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
3. เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ อัครราชกุมารี ในการจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณืในการ
ฉีด เพื่อป้งอกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา จํานวน 2,324 ตัว ๆ
 ละ 30 บาท เป็นเงินจํานวน 69,720 บาท โดยจัดสรรตามจํานวน
ประชากรสุนัข/แมว หรือรายงานการสํารวจประชากร
สุนัข/แมว ทั้งนี้ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นคํานึงถึงการขนสง
และการจัดเก็บวัคซีนตามระบบลูกโซความเย็น (Cold Chain) 
ดวยจํานวนเงิน 69,720 บาท ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ ม 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5
 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณราย
จายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปดาน
สาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐ)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร รายละเอียด ดังนี้
- ประเภทวัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ 
- วัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณบันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล 
หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษ
ตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ 
- ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน แผงอักขระหรือ
แป้นพิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ชิป คัตชีทฟดเตอร เมาส พรินเตอร
สวิตซิ่งบ็อกซ เครื่องกระจายสัญญาณ แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตาง ๆ เชน แบบ
ดิสเกตต แบบอารดดิสต แบบซีดีรอม แบบออพติคอล ฯลฯ ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจายงบประมาณประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

งบลงทุน รวม 121,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 121,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูบานเลื่อนกระจกสูง จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อตูบานเลื่อนกระจกสูง รายละเอียด ดังนี้
- ขนาดไมนอยกวา กวาง914xลึก457xสูง829
 มิลลิเมตร จํานวน 2 หลัง ๆ ละ 6,000 บาท รวมเป็นเงิน 12,000
 บาท เป็นครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ ถือปฎิบัติเป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (จัดซื้อ
ในราคาทองตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้อยางประหยัด) โดยมี
เหตุผลดังนี้
1 วัตุประสงค : เพื่อใชในการจัดเก็บเอกสารใหเป็นระเบียบ
เรียบรอย
2. เหตุผลความจําเป็น : เนื่องจากตูเอกสารที่มีอยูไมเพียงพอ
3. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ : สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องพนหมอกควัน จํานวน 59,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน 1 เครื่องเป็นเงิน 59,000
 บาท คุณสมบัติ ดังนี้ 
1) ปริมาณการฉดีพนน้ํายาไมนอยกวา 40 ลิตรตอชั่วโมง
 2) ถังบรรจุน้ํายาไมนอยกวา 6 ลิตร
 3) กําลังเครื่องยนตไมนอยกวา 25 แรงมา
 หมายเหตุ: ใชสําหรับการกําจัดแมลงและศัตรูพืชทางการ
เกษตร การฆาเชื้อโรคหรือการป้องกัน กําจัดแมลง ซึ่งเป็นพาหะ
นําโรค เชน ยุง แมลง เป็นตน 
(จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑเดือนธันวาคม2563)  ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  
โดยมีเหตุผลดังนี้
1 วัตุประสงค : เพื่อใชประโยชนในการกําจัดแมลงและศัตรูพืช
ทางการเกษตร การฆาเชื้อโรคหรือการป้องกัน กําจัดแมลง ซึ่งเป็น
พาหะนําโรค เชน ยุง แมลง ฯลฯ
2. เหตุผลความจําเป็น : ไมมีครุภัณฑเกษตรที่เพียงพอ
3. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ : สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2564 หนา 23 ลําดับที่ 1
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครภัณฑ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมและปรับปรุงครุภัณฑเป็นการซอมแซม
โครงการครุภัณฑขนาดใหญ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติ
หรือคาซอมกลาง) เชน ทําสีใหมทั้งคัน เปลี่ยนเครื่องยนต
ใหม ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

งบเงินอุดหนุน รวม 440,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 440,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติดอําเภอศรีมหาโพธิ จํานวน 100,000 บาท

- อุดหนุนที่ทําการอําเภอศรีมหาโพธิ โครงการป้องกันกันแกไข
ปัญหายาเสพติด อําเภอศรีมหาโพธิ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
  เพื่อเป็นคาใชจาย เชน คาอาหาร เครื่องดื่ม วิทยากร สถานที่
การฝึกอบรม อุปกรณการฝึกอบรม สมุด ปากกา คาจางเหมาจัด
ทําคูมือการอบรม คาป้ายไวนิล คาที่พัก คาจางเหมารถยนต ฯลฯ
 ตามหนังสือที่วาการอําเภอศรีมหาโพธิ ที่ ปจ 0618/ว 631 ลงวัน
ที่ 14 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ขอเงินอุดหนุนงบประมาณโครงการ
ประจําปงบประมาณ 2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่
แกไขเพิ่มเติม ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) หนา 75 ลําดับที่ 2
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการตามพระราชดําริดานสาธาณสุข จํานวน 340,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินการตามแนวโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข หมูบานแหงละ 20,000
 บาท จํานวน 17 หมูบาน เป็นเงิน 340,000 บาท เพื่อขับเคลื่อน
โครการพระราชดําริดานสาธารณสุข ในกิจกรรมตาง ๆ ใหมีความ
เหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ เชน คาใชจายในการ
พัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุขของประชาชนในการเพิ่มพูนความ
รู ความสามารถ ทักษะของประชาชน คาใชจายสําหรับ
การอบรม การประชุม การสัมมนา การรณรงค การเผย
แพร ประชาสัมพันธ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับภารกิจของ
แตละโครงการ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซัก
ซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) หนา 71 ลําดับที่ 4
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปดานสาธารณสุขขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น )

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 185,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 185,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 185,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการชวยเหลือประชาชน จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการชวยเหลือประชาชน ฯลฯ
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพื่อใหการชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2560 และที่แกไขเพิ่มเติม ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน พ.ศ.2562 และหลักเกณฑการใชจายเงินทดรองราชการ
เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2563 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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โครงการป้องกันควบคุมโรคไขเลือดออก จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารณรงคหรืออบรมเกี่ยวกับไขเลือดออก คาจาง
เหมาทําป้ายประชาสัมพันธโครงการ คาน้ําดื่ม คาเอกสาร ฯลฯ
 ตามหนันงสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใขจายในการจัดงาน การแขงขัน
กีฬาและการสงตัวนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทอถิ่น พ.ศ. 2559  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557  ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต.หัวหวา หนา  71 ลําดับที่ 3
(ตั้งจายจากเงินรายได)

โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพ
ติด คาจางทําป้ายประชาสัมพันธผูเสพยาเสพติดไปบําบัด 
จัดบอรดประชาสัมพันธ จัดงานวันตอตานยาเสพติดโลก ในวัน
ที่ 26 มิถุนายน ของทุกป จัดนิทรรศการ จัดอบรมสัมมนา
โครงการตาง ๆ เกี่ยวกับยาเสพติด คาจางทําอาหาร น้ําดื่ม ฯลฯ
 ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว543 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2552 เรื่องการแกไขปัญหายาเสพ
ติดตามยุทธศาสตร 5 รั้ว ป้องกัน ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการเบิกจายคาใขจายในการจัดงาน การแขงขันกีฬาและการ
สงตัวนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทอ
ถิ่น พ.ศ.2559  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ.2557 ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.หัวหวา หนา 75 ลําดับที่ 1
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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โครงการป้องกันและแกไขปัญหาสถานการณฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
PM 2.5

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการป้องกันและแกไขปัญหา
สถานการณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เชน คาป้ายไวนิล คาน้ํา
ดื่ม คาจัดทําเอกสาร ฯลฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การเบิกจายคาใขจายในการจัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงตัว
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ.2557
(ตั้งจายจากเงินรายได) 

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา จํานวน 95,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบา ยาคุม
กําเนิด ทําหมัน เข็มฉีดยา คาจางเหมาทําป้ายประชาสัมพันธ
โครงการฯ ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0891.3/ว788  ลงวันที่ 20 เมษายน 2559
 เรื่อง ภารกิจและอํานาจหนาที่ของงอคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบา พ.ศ. 2535 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใขจายในการจัดงาน การแขงขัน
กีฬาและการสงตัวนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทอถิ่น พ.ศ.2559  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.หัวหวา หนา 71 
ลําดับที่ 2
(ตั้งจายจากเงินรายได) 
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โครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารณรงคหรืออบรมใหความรูเกี่ยวกับโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เชน คาจางเหมาทําป้ายประชา
สัมพันธโครงการ คาน้ําดื่ม คาเอกสาร คาอุปกรณตาง ๆ ฯลฯ
 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2787
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การแขงขันกีฬาและการ
สงตัวนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557 
(ตั้งจายจากเงินรายได) 

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 816,000 บาท

งบบุคลากร รวม 586,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 586,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 363,000 บาท

- นักพัฒนาชุมชน 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 223,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจาง ผูชวยนักพัฒนาชุมชน 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

งบดําเนินงาน รวม 230,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 150,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจางเป็นกรณีพิเศษ
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวัน
หยุดราชการและนอกเวลาราชการสําหรับพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลผูมีสิทธิตาม
ระเบียบฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม
(ตั้งจายจากเงินรายได)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกขา
ราชการ พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา ที่มีสิทธิเบิกไดตาม
ระเบียบฯ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.3/ว 257 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

1. คาธรรมเนียมตางๆ จํานวน 10,000 บาท 
-เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมตาง ๆ ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภทรายรับ-ราย
จายงบประมาณประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
2. คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ จํานวน 10,000 บาท 
-เพื่อจายเป็นคาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยว
กับการจางเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทางวิทยุ
กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสาร ประชา
สัมพันธ หรือสิ่งพิมพตาง ๆ) ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณ
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
สวนตําบล พนักงานจาง และบุคคลที่เกี่ยวของ เชน  คาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไขเพิ่มเติม
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการลงทะเบียนของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจาง และบุคคลที่เกี่ยวของ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 51,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 51,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 51,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการชวยเหลือประชาชน จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการชวยเหลือประชาชน ฯลฯ
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพื่อใหการชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2560 และที่แกไขเพิ่มเติม ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน พ.ศ.2562 และหลักเกณฑการใชจายเงินทดรองราชการ
เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2563 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

โครงการเยาวชนวัยใส  รักดี ไมมีเสพ ไมมีทอง จํานวน 12,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการฯ เชน คาใชจาย
เกี่ยวกับ การใชและการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คายานพาหนะ คา
ที่พัก คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ.2557 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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โครงการสงเสริมการพัฒนาสตรีตําบลหัวหวา จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการฯ เชน คาใช
จายเกี่ยวกับ การใชและการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คายานพาหนะ คา
ที่พัก คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร ฯลฯ
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ.2557 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

โครงการเสริมสรางพลังใจผูสูงอายุในภาวะการณระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

จํานวน 12,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการฯ เชน คาใชจาย
เกี่ยวกับ การใชและการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คายานพาหนะ คา
ที่พัก คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ.2557 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา รวม 573,900 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 573,900 บาท
เงินอุดหนุน รวม 573,900 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

1. อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอศรีมหาโพธิ เพื่อดําเนินการ
ขยายไฟฟ้าแรงต่ํา หมู 1 บานหัวหวา จากแยกบานนายวีระวงศ ชิน
สรอย ถึงบานนายวิน นาสิงห

จํานวน 271,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณ (ชนิดแรง
ต่ํา) ยาวประมาณ 800.00 เมตร หรือตามความยาวตามที่การ
ไฟฟ้ามาสํารวจอีกครั้งหนึ่ง พรอมอุปกรณตาง ๆ โดยไดตั้งงบ
ประมาณเพื่อขยายเขตไฟฟ้าเป็นการประมาณไปกอนจะสูงขึ้น
หรือนอยลงตามประมาณการของการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอีกครั้ง
หนึ่ง ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2564 ของ อบต. หัวหวา หนา 3 ลําดับที่ 1 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

2. อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอศรีมหาโพธิ  เพื่อดําเนินการ
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา หมู 6 บานหัวซา จากที่ร.ต.ต. จิโรจ สามารถ 
ถึงที่นางทานตะวัน ประเสริฐสุข

จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณ (ชนิดแรง
ต่ํา) ยาวประมาณ 350.00 เมตร หรือตามความยาวตามที่การ
ไฟฟ้ามาสํารวจอีกครั้งหนึ่ง พรอมอุปกรณตาง ๆ โดยไดตั้งงบ
ประมาณเพื่อขยายเขตไฟฟ้าเป็นการประมาณไปกอนจะสูงขึ้น
หรือนอยลงตามประมาณการของการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอีกครั้ง
หนึ่ง ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2564 ของ อบต. หัวหวา หนา 9 ลําดับที่ 29 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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5. อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอศรีมหาโพธิ  เพื่อดําเนินการ
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา หมู 7 บานหนองกาน้ํา จากที่นายบุญเทียม 
นาสี ถึงที่นานางสุวรรณา แสงสุวิมล

จํานวน 56,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณ (ชนิดแรง
ต่ํา) ยาวประมาณ 148.00 เมตร หรือตามความยาวตามที่การ
ไฟฟ้ามาสํารวจอีกครั้งหนึ่ง พรอมอุปกรณตาง ๆ โดยไดตั้งงบ
ประมาณเพื่อขยายเขตไฟฟ้าเป็นการประมาณไปกอนจะสูงขึ้น
หรือนอยลงตามประมาณการของการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอีกครั้ง
หนึ่ง ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2564 ของ อบต. หัวหวา หนา 10 ลําดับที่ 32 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

6. อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอศรีมหาโพธิ  เพื่อดําเนินการ
ขยายไฟฟ้าแรงต่ํา หมู 8 บานหนองหูชาง จากบานนายสวัสดิ์ บุญ
เป่ยม ถึงบานนางปอน บุญลอม

จํานวน 34,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณ (ชนิดแรง
ต่ํา) ยาวประมาณ 83.00 เมตร หรือตามความยาวตามที่การไฟฟ้า
มาสํารวจอีกครั้งหนึ่ง พรอมอุปกรณตาง ๆ โดยไดตั้งงบประมาณ
เพื่อขยายเขตไฟฟ้าเป็นการประมาณไปกอนจะสูงขึ้นหรือนอยลง
ตามประมาณการของการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอีกครั้งหนึ่ง ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2564 ของ อบต. หัวหวา หนา 11 ลําดับที่ 35 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

8. อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอศรีมหาโพธิ  เพื่อดําเนินการ
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา หมู 13 บานคลองสมบูรณ จากบานนางสุดา
รัตน โพธิกุล ถึงบานนางสายน ประสบบุญ

จํานวน 92,900 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณ (ชนิดแรง
ต่ํา) ยาวประมาณ 242.00 เมตร หรือตามความยาวตามที่การ
ไฟฟ้ามาสํารวจอีกครั้งหนึ่ง พรอมอุปกรณตาง ๆ โดยไดตั้งงบ
ประมาณเพื่อขยายเขตไฟฟ้าเป็นการประมาณไปกอนจะสูงขึ้น
หรือนอยลงตามประมาณการของการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอีกครั้ง
หนึ่ง ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2/2563 ของ อบต. หัวหวา หนา 29 ลําดับที่ 95 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

วันที่พิมพ : 9/9/2564  09:29:05 หนา : 100/168



งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 2,911,650 บาท
งบบุคลากร รวม 1,551,900 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,551,900 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,232,700 บาท

-พนักงานขับรถบรรทุกขยะ (ภ) จํานวน 3 ตําแหนง
-คนงานประจํารถขยะ (ภ) จํานวน 2 ตําแหนง
-คนงานประจํารถขยะ (ท) จํานวน 4 ตําแหนง
(ตั้งจายจากเงินรายได)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 319,200 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพของพนักงานจางที่มีสิทธิ์ตามหลัก
เกณฑ จํานวน 103,200 บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได)
-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มสําหรับพนักงานจางผูปฏิบัติงานที่มีลักษณะ
เป็นการเสี่ยงภัยตอสุขภาพ จํานวน 216,000 บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได)

งบดําเนินงาน รวม 1,059,750 บาท
ค่าตอบแทน รวม 105,750 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 102,750 บาท

-เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สําหรับพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจางเป็นกรณีพิเศษ  
(ตั้งจายจากเงินรายได) 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

-เงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันหยุด
ราชการและนอกเวลาราชการสําหรับพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจาง ามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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ค่าใช้สอย รวม 454,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 144,000 บาท

- คาเบี้ยประกัน เชน คาเบี้ยประกันรถยนตสวนกลาง คาเบี้ย
ประกันรถกระเชาไฟฟ้า คาเบี้ยประกันรถบรรทุกขยะมูลฝอย
ขนาดเล็กและขนาดใหญ ฯลฯ จํานวน 34,000 บาท ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที่ 14
 สิงหาคม 2552 เรื่องซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการเบิกจายคา
ใชจายในการประกันรถราชการ 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
- คาจางเหมาบริการตางๆ เชน คาจางเหมาบริการทําความสะอาด
สถานที่ราชการ คาจางเหมาบริการป้องกันและกําจัดปลวก คาจาง
เหมาบริการคาเชาเครื่องถายเอกสาร คาจางเหมาถายเอกสาร คา
จางเหมาทําอาหารงานเลี้ยงตาง ๆ ฯลฯ จํานวน 10,000
 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและ
อัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป
ที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
(ตั้งจายจากเงินรายได) 
- คาจางเหมาบริการกําจัดขยะติดเชื้อ  จํานวน 100,000
 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและ
อัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป
ที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
(ตั้งจายจากเงินรายได) 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
สวนตําบล พนักงานจาง และบุคคลที่เกี่ยวของ เชน  คาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ ระเบียบ
กระทรวง มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไขเพิ่มเติม  
(ตั้งจายจากเงินรายได) 

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการลงทะเบียนของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจาง และบุคคลที่เกี่ยวของ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
(ตั้งจายจากเงินรายได)

โครงการรณรงคคัดแยกขยะกอนทิ้ง จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการรณรงคคัดแยกขยะกอน
ทิ้ง เชน คาป้ายไวนิล คาวิทยากร คาน้ําดื่ม คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาจัดทําเอกสาร คาวัสดุอุปกรณอื่น ๆ ที่จํา
เป็น ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคา
ใขจายในการจัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงตัวนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(ตั้งจายจากเงินรายได) 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินขององคการบริหาร
สวนตําบล เพื่อใชในการซอมแซมตามชนิดของอาการไมจํากัด
วงเงิน การซอมแซมมี 2 แบบ คือ 
1. ซอมแซมโดยอยูในสภาพเดิม 
2. ซอมแซมโดยการเปลี่ยน เชน เครื่องปรับ
อากาศ คอมพิวเตอร รถยนตสวนกลาง ฯลฯ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะ
คาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
(ตั้งจายจากเงินรายได)  

ค่าวัสดุ รวม 500,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง รายละเอียด 
ดังนี้
-ประเภทวัสดุคงทน เชน  ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปาก
ตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตซ กระจกโคง
มน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ 
-ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน ยางรถยนต 
-วัสดุประกอบอะไหล เชน เบาะรถยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุด
เกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หมอน้ํา หัว
เทียน แบตเตอรี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟหนา ไฟเบรก ตลับลูก
ปืน กระจกมองขางรถยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจายงบประมาณประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นรายละเอียด ดังนี้
-ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน แกสหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน กาส น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ ใชกับรถ
จักรยานยนต รถยนตสวนกลาง  เครื่องพนหมอกควัน  ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจายงบประมาณประจําปขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะ
คาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
(ตั้งจายจากเงินรายได)  

งบลงทุน รวม 300,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 300,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมและปรับปรุงครุภัณฑเป็นการซอมแซม
โครงการครุภัณฑขนาดใหญ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติ
หรือคาซอมกลาง) เชน ทําสีใหมทั้งคัน เปลี่ยนเครื่องยนต
ใหม ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและ
อัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป
ที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 114,500 บาท

งบดําเนินงาน รวม 64,500 บาท
ค่าใช้สอย รวม 64,500 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 31,000 บาท

1. โครงการตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง(กิจกรรมการอบรมสงเสริม
สมุนไพรกําจัดศัตรูพืช)จํานวน15,000บาท 
-เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการตนแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง เชน คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตง
สถานที่ฝึกอบรม คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร คาวัสดุและอุปกรณ ฯลฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749ลงวันที3่0
มิถุนายน  2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
(ตั้งจายจากเงินรายได)
2. โครงการตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง(กิจกรรมอบรมสงเสริมการ
ทําเทียนหอมไลยุง)จํานวน16,000บาท 
-เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการตนแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง เชน คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตง
สถานที่ฝึกอบรม คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร คาวัสดุและอุปกรณ ฯลฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749ลงวันที3่0
มิถุนายน2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ของ อบต. หัวหวา หนา 131 ลําดับที่ 1
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ จํานวน 33,500 บาท

 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ(กิจกรรมการอบรมสงเสริม
ทักษะการดํารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"เกษตร
ปลอดภัยกาวไกลสูอินทรีย"  
- เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ เชน คาใชจายเกี่ยวกับ การใชและการตกแตงสถาน
ที่ฝึกอบรม คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คายานพาหนะ คาที่พัก คาวัสดุเครื่องเขียนและ
อุปกรณ คาประกาศนียบัตร ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ.2557 ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30
มิถุนายน2564 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปงบประมาณพ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 
ของ อบต.หัวหวา หนา 131 ลําดับที่ 3
(ตั้งจายจากเงินรายได)

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการพัฒนาบทบาทหนาที่ผูนําทองถิ่นทองที่ และบุคลากร สังกัด
กระทรวงมหาดไทยอําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

จํานวน 50,000 บาท

 -โครงการพัฒนาบทบาทหนาที่ผูนําทองถิ่นทองที่ และบุคลากร
สังกัดกระทรวงมหาดไทย อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ป
งบประมาณ พ.ศ.2565 ตามหนังสืออําเภอศรีมหาโพธิ ที่ ปจ
 76301/631 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ขอเงินอุดหนุน
งบประมาณโครงการประจําปงบประมาณ 2565 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 70,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอลตําบลหัวหวาตานยาเสพติด จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการรแขงขันกีฬาฟุตบอลตําบล หัว
หวาตานยาเสพติด เชน คาอาหาร คาอาหารและเครื่องดื่ม คาป้าย
ประชาสัมพันธ คาตอบแทนคณะกรรมการ คาจัดสถานที่ คา
เครื่องเสียง คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)ของอบต.หัวหวา หนา 135 ลําดับที่ 2 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการเลนกีฬาออกกําลังกายเพื่อสุขภาพและป้องกันแกไขปัญหา
ยาเสพติด อําเภอศรีมหาโพธิ

จํานวน 20,000 บาท

-โครงการเลนกีฬาออกกําลังกายเพื่อสุขภาพและป้องกันแกไข
ปัญหายาเสพติดอําเภอศรีมหาโพธิ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2565 ตามหนังสือที่วาการอําเภอศรีมหาโพธิ ที่ ปจ 0618/
ว 631 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ขอเงินอุดหนุนงบ
ประมาณโครงการประจําปงบประมาณ 2565  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 295,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการงานรัฐพิธีและพระราชพิธีตาง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเตรียมสถานที่ คาธงชาติ คาธงเฉลิม
พระเกียรติ คาเสาธรง คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ คาจัดซุม
เฉลิมพระเกียรติ คาเครื่องไฟฟ้า คาเครื่องกําเนิดไฟฟ้า คาพุ คา
ดอกไมประดับตกแตง คาผูกฟ้า คาน้ําดื่ม คาน้ําแข็ง คาอุปกรณ
อื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2559  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ปรากฎตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ของ อบต. หัวหวา หนา 135 
ลําดับที่ 3 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการประเพณีลอย
กระทง ประจําป 2564 โดยมีคาใชจายประกอบดวย เชน คา
ประชาสัมพันธโครงการ คาจัดเตรียมและตกแตงสถานที่ คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาเงินรางวัล และของรางวัล  คาเชา
เครื่องเสียง คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆที่จําเป็นในการ
ดําเนินโครงการฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและ
การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ปรากฎตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
ของ อบต. หัวหวา หนา 135 ลําดับที่ 4 
(ตั้งจายจากเงินรายได)  

โครงการมาฆปูรมีศรีปราจีน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการรวมจัด/และ/หรือรวมงานโครงการ
มาฆปูรมีศรีปราจีน เชน คาป้าย คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจาย
อื่นๆที่จําเป็นในการดําเนินโครงการฯ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ของ อบต.หัวหวา หนา 136 ลําดับที่ 5 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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โครงการหลอเทียนพรรษา จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการหลอเทียนพรรษาเพื่อไปรวม
ถวายพรรษากับวัดในเขตําบลหัวหวา โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย เชน คาป้าย คาวัสดุอุปกรณ คาน้ําดื่ม คาน้ําแข็ง และคาใช
จายอื่นๆที่จําเป็นในการดําเนินโครงการฯเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
ของ อบต. หัวหวา หนา 136 ลําดับที่ 6 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

โครงการอนุรักษประเพณีสงกรานตตําบลหัวหวา จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการอนุรักษประเพณีสงกรานต
ตําบลหัวหวาโดยมีคาใชจายประกอบดวย เชน คาประชาสัมพันธ
โครงการ คาจัดเตรียมและตกแตงสถานที่ คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆที่จําเป็นในการดําเนิน
โครงการฯเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนัก
กีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2559 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ปรากฎตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต. หัวหวา หนา 136 
ลําดับที่ 7
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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งบเงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธีของสถาบันสําคัญหลักของชาติ 
อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

จํานวน 45,000 บาท

- โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธีของสถาบันสําคัญหลักของ
ชาติ อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2565 ตามหนังสือที่วาการอําเภอศรีมหาโพธิ ที่ ปจ 0618/ว
 631 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ขอเงินอุดหนุน
งบประมาณโครงการประจําปงบประมาณ 2565 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
(ตั้งจายจากเงินรายได)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 26,945,735 บาท

งบบุคลากร รวม 2,653,580 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,653,580 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,485,640 บาท

-ผูอํานวยการกองชาง
-หัวหนาฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร
-นายชางโยธา (ปง./ชง.)
-นายชางไฟฟ้า (ปง./ชง.)
 -เจาพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)
(ตั้งจายจากเงินรายได)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 72,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินครองชีพและเงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงาน
สวนตําบลผูมีสิทธิ์ตามหลักเกณฑ 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

-เงินประจําตําแหนงและเงินคาตอบแทนรายเดือนของพนักงาน
สวนตําบลตามสิทธิ 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 909,280 บาท

-ผูชวยนายชางโยธา (ภารกิจ)
-ผูชวยนายชางไฟฟ้า (ภารกิจ) จํานวน 2 ตําแหนง
-พนักงานขับรถกระเชาไฟฟ้า (ภารกิจ)จํานวน 2 ตําแหนง
-คนงานทั่วไป (ทั่วไป) จํานวน 2 ตําแหนง 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 126,660 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพของพนักงานจางที่มีสิทธิ์
ตามหลักเกณฑ 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

งบดําเนินงาน รวม 1,433,670 บาท
ค่าตอบแทน รวม 333,670 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 199,570 บาท

-เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สําหรับพนักงาน
สวนตําบล พนักงานจาง เป็นกรณีพิเศษ
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 8,000 บาท

-เงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันหยุด
ราชการและนอกเวลาราชการสําหรับพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นพ.ศ.2559 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาเชาบาน จํานวน 102,100 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกคา
เชาบาน ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 24,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวน
ตําบลที่มีสิทธิเป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.3
/ว257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

ค่าใช้สอย รวม 340,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 125,000 บาท

-คาธรรมเนียมตางๆ จํานวน 20,000 บาท
-คาเบี้ยประกัน เชน คาเบี้ยประกันรถยนตสวนกลาง คาเบี้ย
ประกันรถกระเชาไฟฟ้า คาเบี้ยประกันรถบรรทุกขยะมูลฝอย
ขนาดเล็กและขนาดใหญ ฯลฯ จํานวน 25,000 บาท
-คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจางที่ปรึกษา 
คาจางออกแบบ คารับรองแบบ คาจางทนายความ ฯลฯ
 จํานวน 10,000 บาท
-คาจางเหมาบริการตางๆ เชน จางเหมาบริการทําความสะอาด
สถานที่ราชการ คาจางเหมาบริการคาเชาเครื่องถายเอกสาร คา
จางเหมาทําอาหารงานเลี้ยงตางๆตามระเบียบราชการที่เบิกจาย
ได ฯลฯ จํานวน 70,000 บาท
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะ
คาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 25,000 บาท

-คาใชจายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจายเป็นคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของ พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ฯลฯ
 เพื่อเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก และคาใชจายอื่นๆ ฯลฯ
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่
แกไขเพิ่มเติม
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการลงทะเบียนของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจาง อาสาสมัครบริบาลทองถิ่น และบุคคลที่เกี่ยว
ของ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ.2557
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 130,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินขององคการบริหาร
สวนตําบล เพื่อใชในการซอมแซมตามชนิดของอาการไมจํากัดวง
เงิน การซอมแซมมี 2 แบบ คือ 
1. ซอมแซมโดยอยูในสภาพเดิม 
2. ซอมแซมโดยการเปลี่ยน เชน เครื่องปรับ
อากาศ คอมพิวเตอร รถยนตสวนกลาง ฯลฯ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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ค่าวัสดุ รวม 760,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตาง ๆ รายละเอียด ดังนี้
-ประเภทวัสดุคงทน เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก หนังสือ ตรายาง ตะแกรงวาง
เอกสาร กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปด
กระดาษ แผนป้ายชื่อ สํานักงาน หรือหนวย งานแผนป้าย
จราจร หรือแผนป้ายตาง ๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอผืน) พรม 
(ตอผืน) นาฬิกา กระเป๋า ฯลฯ        
-วัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอง ปากกา ยางลบ น้ํายา
ลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอรค สมุด ซอง
เอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปริ้น แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติ
ขาราชการ แบบพิมพ ธงชาติ สิ่งพิมพไดจากการซื้อหรือจาง
พิมพ น้ํามัน ไขขี้ผึ้ง น้ําดื่มเพื่อบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
 ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณประจําปขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายละเอียด ดังนี้
-วัสดุคงทน เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่อง
วัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจร
ไฟฟ้า เครื่องประจุไฟฟ้า ฯลฯ 
-วัสดุสิ้นเปลือง เชน ฟวส เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า เข็มขัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตไฟฟ้า หลอดวิทยุ
ทรานซิสเตอรและชิ้นสวนวิทยุ ลูกถวยสายอากาศ รีซิสเตอร
มูวิ่งคอนส คอนเดนเซอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรคเกอร สาย
อากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญานดาว
เทียม วัสดุอุปกรณวิทยุสื่อสาร เชน ถานวิทยุ เสาวิทยุ อุปกรณ
อื่นๆ ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสราง รายละเอียด ดังนี้
-วัสดุคงทน เชน ไมตาง ๆ คอน ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม ขวาน กบ
ไสไม เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับ
เมตร ลูกดิ่ง สวาน โคมสม อางลางมือ ราวพาดผา เครื่องยิง
ตะปู นั่งราน  ฯลฯ
-วัสดุสิ้นเปลือง เชน น้ํามันทาไม ทินเนอร สี ปูนซีเมนต ทราย อิฐ
หรือซีเมนตบล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเสน แปรง
ทาสี ปูนขาว ทอน้ําพีวีซี ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 180,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง รายละเอียด
ดังนี้ 
-วัสดุคงทน เชน ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจ
เลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตช กระจกโคงมน ล็อคพวง
มาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ 
-วัสดุสิ้นเปลือง เชน ยางรถยนต น้ํามันเบรค น็อตและสกรู 
สายไมล เพลา ฟลมกรองแสงฯลฯ    
-วัสดุประกอบอะไหล เชน เบาะรถยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุด
เกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หมอน้ํา 
หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟหนา ไฟเบรก ตลับ
ลูกปืน กระจกมองขางรถยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
 ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณประจําปขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นรายละเอียด ดังนี้
-ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน แกสหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน กาส น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ ใชกับรถ
จักรยานยนต รถยนตสวนกลาง  เครื่องพนหมอกควัน  ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจายงบประมาณประจําปขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะ
คาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
(ตั้งจายจากเงินรายได)  
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร รายละเอียด ดังนี้
-วัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ 
-วัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณบันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล 
หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษ
ตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ 
- ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน แผงอักขระหรือ
แป้นพิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ชิป คัตชีทฟดเตอร เมาส พรินเตอร
สวิตซิ่งบ็อกซ เครื่องกระจายสัญญาณ แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตาง ๆ เชน แบบ
ดิสเกตต แบบอารดดิสต แบบซีดีรอม แบบออพติคอล ฯลฯ ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจายงบประมาณประจําปขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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งบลงทุน รวม 22,858,485 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 299,400 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถจักรยานยนต จํานวน 44,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซีแบบเกียร
ธรรมดาจํานวน 1 คัน จํานวน 44,400 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่ํา 
(1) กรณีขนาดต่ํากวา ซีซีที่กําหนดไมเกิน 5 ซีซีหรือขนาดเกิน
กวา ซีซีที่กําหนดไมเกิน 5 ซีซี เป็นรถจักรยานยนตตามขนาด ซีซี
ที่กําหนดไว 
(2) ราคาที่กําหนดไมรวมอุปกรณและคาจดทะเบียน 
(3) การจัดซื้อรถจักรยานยนตใหมีคุณสมบัติตาม
มาตรฐาน ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
(จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ เดือนธันวาคม 2563)
โดยมีเหตุผลดังนี้
1 วัตุประสงค : เพื่อใชในภารกิจของหนวยงานขับขี่ระยะทาง
ใกลๆ
2. เหตุผลความจําเป็น : รถจักรยานยนตที่มีอยูไมเพียงพอ
3. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ : สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

กลองถายรูป จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อกลองถายรูป จํานวน  1 เครื่อง เป็น
เงิน 20,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน
 - ความละเอียดที่กําหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอรภาพขนาด
ไมนอยกวา 20 ลานพิกเซล
- มีระบบแฟลซในตัว
- มี WIFI และ Bluetooth ในตัว
- สามารถโอนถายขอมูลจากกลองไปยังเครื่องคอมพิวเตอรได
- ขนาดหนาจอ LCD ไมต่ํากวา 3.2 นิ้ว
- มีกระเป๋าบรรจุกลอง
ฯลฯ เป็นครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ ถือปฏิบัติเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (จัดซื้อในราคา
ทองตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด)
โดยมีเหตุผลดังนี้
1 วัตุประสงค : เพื่อใหเจาหนาที่ไดมีครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
ไวใชอยางเพียงพอและเหมาะสมตอการปฏิบัติราชการ
2. เหตุผลความจําเป็น : ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพรมีไมเพียงพอ
3. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ : สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
(ตั้งจายจากเงินรายได)

ครุภัณฑสํารวจ

เทปวัดระยะลอเลื่อน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเทปวัดระยะลอเลื่อน จํานวน  1 เครื่อง เป็น
เงิน 10,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
1) หนาจอแสดงผล LCD ชนาดใหญ และมีระบบใหแสงสวางบน
หนาจอ
 - สามารถแสดงผลการวัดระยะทางได 9,999.99 เมตร
 - สามารถอานคาความละเอียดไดถึง 1 เซนติเมตร
 - สามารถวัดระยะไดทั้งระบบเดินหนาและถอยหลัง
2) วัดระยะทางเป็นระบบ Metric/Imperial 
เชน เมตร, เซนติเมตร,ฟุต และนิ้ว
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 - บันทึกคาการวัดได 5 คา
 - มีระบบ Hold สามารถคางคาที่วัดไดไวในขณะเคลื่อนยาย
ลอได
 - มีปุ่มกด Reset คาตัวเลขใหเป็นศูนย ที่แป้นควบคุม
 - ตัวเครื่องมีระบบปดหนาจออัตโนมัติหากไมใชงานภายใน 
5 นาที
3) โครงสรางขอบลอทําดวยวัสดุพลาสติกแข็ง ขอบวงหุมดวยยาง
 - ลําตัวสีเหลืองสดสะทอนแสดง มองเห็นงาย เพื่อชวยในเรื่อง
ความปลอดภัย
 - โครงดามทําดวยวัสดุโลหะพับเก็บได 2 ทอน
 - มีเข็มชี้จุดเริ่มการวัดระยะ
 - ขาตั้งพับได ใชงานสะดวก
 - ใชแบตเตอรี่ ขนาด 9 โวลด 1 กอน
 - มีสัญลักษณแสดงระดับพลังงานขึ้นเมื่อระดับพลังงาน
แบตเตอรี่ต่ํา
เป็นครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ถือ
ปฏิบัติเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (จัดซื้อในราคา
ทองตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด)
โดยมีเหตุผลดังนี้
1 วัตุประสงค : เพื่อใหเจาหนาที่ไดมีครุภัณฑสํารวจไวใชอยาง
เพียงพอและเหมาะสมตอการปฏิบัติราชการ
2. เหตุผลความจําเป็น : ครุภัณฑสํารวจมีไมเพียงพอ
3. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ : สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
(ตั้งจายจากเงินรายได)

ไมสตาฟ จํานวน 3,000 บาท
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-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อไมสตาฟ จํานวน  1 ตัว เป็นเงิน 3,000
 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
 - ผลิตจากอลูมิเนียมแข็งแรงทนทาน
- ความยาว 5 เมตร สามารถเลื่อนขึ้น-ลงได
- มีขีดสวนแบงแบบหัวตั้ง เป็นรูปตัว E โดยแบงชองๆละ 1
 เซนติเมตร มีเลขกํากับทุก 10 เซนติเมตร
- มีหลอดระดับฟองกลมและซองบรรจุ
- มีปุ่มล็อคยึดขณะใชงาน
- สีที่ขีดแบงเป็นสีดําสลับแดง ทุก ๆ 1 เมตร บนพื้นสีขาว
- มีโลหะหุมปลายรองรับดานลาง
- ทอนลางสุด มีความกวางไมนอยกวา 5 เซนติเมตร และหนาไม
นอยกวา 2.5 เซนติเมตร
เป็นครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ถือ
ปฏิบัติเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (จัดซื้อในราคา
ทองตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด)
โดยมีเหตุผลดังนี้
1 วัตุประสงค : เพื่อใหเจาหนาที่ไดมีครุภัณฑสํารวจไวใชอยาง
เพียงพอและเหมาะสมตอการปฏิบัติราชการ
2. เหตุผลความจําเป็น : ครุภัณฑสํารวจมีไมเพียงพอ
3. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ : สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
(ตั้งจายจากเงินรายได)

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน  1 เครื่อง เป็นเงิน 22,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะ อยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
1) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม นอยกวา 4 MB ตองมีความเร็ว
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สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.3 GHz และมี
หนวย ประมวลผลดานกราฟก (Graphics Processing Unit) ไม
นอยกวา 10 แกน หรือ 
2) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม นอยกวา 6 MB ตองมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.8 GHz และมี
เทคโนโลยี เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถ
ในการประมวลผลสูง 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
นอยกวา 8 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 
1 ชอง 
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth 
(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563) 
โดยมีเหตุผลดังนี้ 
1 วัตุประสงค : เพื่อใหพนักงานไดมีครุภัณฑคอมพิวเตอรในการ
ปฏิบัติงาน  
2. เหตุผลความจําเป็น : เนื่องจากคอมพิวเตอรมีไมเพียงพอ  
3. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ : สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาซอมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 200,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมและปรับปรุงครุภัณฑเป็นการซอมแซม
โครงการครุภัณฑขนาดใหญ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติ
หรือคาซอมกลาง) เชน ทําสีใหมทั้งคัน เปลี่ยนเครื่องยนต
ใหม ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและ
อัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป
ที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 22,559,085 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานเกาะสมอ หมูที่ 15 
จากบานนายดง ประคอง ถึงบานนางสมบูรณ วัฒนสาคร

จํานวน 23,900 บาท

สภาพเดิม 
ถนนกวางเฉลี่ย 3.60 เมตร ยาว 14.00 เมตร ไมมีความสูงเป็น
ถนนลูกรังที่ประชาชนใชสัญจรไปมาเป็นจํานวนมากเหมาะสม
พัฒนาเป็นถนนคอนกรีตเพื่อประชาชนใชสัญจรขนสงสินคาไปมา
สะดวกขึ้น 
สภาพใหม 
ถนนกวาง 3.60 เมตร ยาว 14.00 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการไม
นอยกวา 50.40 ตารางเมตร คาวัสดุและแรงงานเป็น
เงิน 17,328.95 บาท และคา Factor F 1.3795 รวมเป็น
เงิน 23,900.00 บาท พรอมป้ายประชาสัมพันธ จํานวน 1
 ป้าย ปรับราคาใหเหมาะสม เป็นเงิน 23,900.00 บาท ตามแบบ
แปลนขององคการบริหารสวนตําบลหัวหวากําหนด 
ฐานอํานาจ ดังนี้  
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติมครั้งที่1/2564ของ อบต.หัวหวา หนา18 ลําดับที6่7 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

วันที่พิมพ : 9/9/2564  09:29:05 หนา : 125/168



โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานคลองสมบูรณ หมูที่ 
13 จากบานนางบานเย็น บุญสืบ ถึงสวนอตุสาหกรรมโรจนะ

จํานวน 1,684,700 บาท

สภาพเดิม 
ถนนกวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 847.00 เมตร ไมมีความสูงเป็น
ถนนลูกรังที่ประชาชนใชสัญจรไปมาเป็นจํานวนมากเหมาะสม
พัฒนาเป็นถนนคอนกรีตเพื่อประชาชนใชสัญจรขนสงสินคาไปมา
สะดวกขึ้น 
สภาพใหม 
ถนนกวาง 4.00 เมตร ยาว 847.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 3,388.00 ตารางเมตร คาวัสดุและแรงงานเป็น
เงิน 1,221,248.37 บาท และคา Factor F 1.3795 รวมเป็น
เงิน 1,684,710.00 บาท พรอมป้ายประชาสัมพันธ จํานวน 1
 ป้าย ปรับราคาใหเหมาะสม เป็นเงินจํานวน 1,684,700.00
 บาท ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลหัวหวา
กําหนด 
ฐานอํานาจ ดังนี้  
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562    
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติมครั้งที่2/2563ของอบต.หัวหวา หนา 29 ลําดับที่ 93 
(ตั้งจายจากเงินรายได จํานวน 15,058 บาท)
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ จํานวน 1,669,642 บาท)
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานโคกอุดมดี หมูที่ 12 
จากสวนอุตสาหกรรมโรจนะ(Honda) ถึงโรงเหล็ก

จํานวน 1,988,000 บาท

สภาพเดิม 
ถนนกวางเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 630.00 เมตร ไมมีความสูงเป็น
ถนนลูกรังที่ประชาชนใชสัญจรไปมาเป็นจํานวนมากเหมาะสม
พัฒนาเป็นถนนคอนกรีตเพื่อประชาชนใชสัญจรขนสงสินคาไปมา
สะดวกขึ้น 
สภาพใหม 
ถนนกวาง 6.00 เมตร ยาว 630.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 3,780.00 ตารางเมตร คาวัสดุและแรงงานเป็น
เงิน 1,441,120.92 บาท และคา Factor F 1.3795 รวมเป็น
เงิน 1,988,020.00 บาท พรอมป้ายประชาสัมพันธ จํานวน 1
 ป้าย ปรับราคาใหเหมาะสม เป็นเงินจํานวน 1,988,000.00
 บาท ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลหัวหวา
กําหนด 
ฐานอํานาจ ดังนี้  
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562   
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560 ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564 
ของ อบต.หัวหวา หนา 15 ลําดับที่ 53 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานดอนสับฟาก หมูที่ 
14 จากบานนายรังสรรค แกวศรี ถึงบานนายเหล็ง จุระกรรณ

จํานวน 77,300 บาท

สภาพเดิม 
ถนนกวางเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 51.50 เมตร ไมมีความสูงเป็น
ถนนลูกรังที่ประชาชนใชสัญจรไปมาเป็นจํานวนมากเหมาะสม
พัฒนาเป็นถนนคอนกรีตเพื่อประชาชนใชสัญจรขนสงสินคาไปมา
สะดวกขึ้น 
สภาพใหม 
ถนนกวาง 3.00 เมตร ยาว 51.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 154.50 ตารางเมตร คาวัสดุและแรงงาน เป็นเงิน 56,044.94
 บาท และคา Factor F 1.3795 รวมเป็นเงิน 77,310.00
 บาท  พรอมป้ายประชาสัมพันธ จํานวน 1 ป้าย ปรับราคาให
เหมาะสม เป็นเงินจํานวน 77,300.00 บาท ตามแบบแปลนของ
องคการบริหารสวนตําบลหัวหวากําหนด 
ฐานอํานาจ ดังนี้  
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564 ของ อบต.หัวหวา หนา 16 ลําดับที่ 59 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานเกาะสมอ หมูที่ 3 
จากถนนทางหลวงหมายเลข 3070 ถึงบานนายเนือง สีทุม

จํานวน 1,104,500 บาท

สภาพเดิม 
ถนนกวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 550.00 เมตร ไมมีความสูงเป็น
ถนนลูกรังที่ประชาชนใชสัญจรไปมาเป็นจํานวนมากเหมาะสม
พัฒนาเป็นถนนคอนกรีตเพื่อประชาชนใชสัญจรขนสงสินคาไปมา
สะดวกขึ้น 
สภาพใหม 
ถนนกวาง 4.00 เมตร  ยาว 550.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 2,200.00 ตารางเมตร ไหลทางหินคลุกเฉลี่ยตามสภาพ คา
วัสดุและแรงงานเป็นเงิน 800,718.13 บาท และ
คา Factor F 1.3795 รวมเป็นเงิน 1,104,590.00 บาท พรอม
ป้ายประชาสัมพันธ จํานวน 1 ป้าย ปรับราคาใหเหมาะสม เป็น
เงินจํานวน 1,104,500.00 บาท ตามแบบแปลนขององคการ
บริหารสวนตําบลหัวหวากําหนด 
ฐานอํานาจ ดังนี้  
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560 ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564ของอบต.หัวหวา หนา 5 ลําดับที่ 13 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานคลองสมบูรณ หมูที่ 
13 จากบานนายประเสริฐ พุทธา ถึงเขตติดตอ หมูที่ 11

จํานวน 272,000 บาท

สภาพเดิม 
ถนนกวางเฉลี่ย 0.85 เมตร ยาว 600.00 เมตร ไมมีความสูงเป็น
ถนนลูกรังที่ประชาชนใชสัญจรไปมาเป็นจํานวนมากเหมาะสม
พัฒนาเป็นถนนคอนกรีตเพื่อประชาชนใชสัญจรขนสงสินคาไปมา
สะดวกขึ้น 
สภาพใหม 
ถนนกวาง 0.85 เมตร ยาว 600.00 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการ
ไมนอยกวา 510.00 ตารางเมตร คาวัสดุและแรงงานเป็น
เงิน 197,207.20 บาท และคา Factor F 1.3795 รวมเป็น
เงิน 272,040.00 บาท  พรอมป้ายประชาสัมพันธ จํานวน 1
 ป้าย ปรับราคาใหเหมาะสม เป็นเงินจํานวน 272,000.00
 บาท ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลหัวหวา
กําหนด 
ฐานอํานาจ ดังนี้  
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564ของอบต.หัวหวา หนา 16 ลําดับที่ 55 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานสีเสียดไทรงาม หมูที่ 
16 จากบานนางวารี บุญสุข ถึงนางจุฑามณี งามวงษ

จํานวน 306,600 บาท

สภาพเดิม 
ถนนกวางเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 175.00 เมตร ไมมีความสูงเป็น
ถนนลูกรังที่ประชาชนใชสัญจรไปมาเป็นจํานวนมากเหมาะสม
พัฒนาเป็นถนนคอนกรีตเพื่อประชาชนใชสัญจรขนสงสินคาไปมา
สะดวกขึ้น 
สภาพใหม 
ถนนกวาง 3.50 เมตร  ยาว 175.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 612.50 ตารางเมตร คาวัสดุและแรง
งานเป็นเงิน 222,310.49 บาท และคา Factor F 1.3795 รวม
เป็นเงิน 306,670.00 บาท  พรอมป้ายประชาสัมพันธ จํานวน 1
 ป้าย ปรับราคาใหเหมาะสม เป็นเงินจํานวน 306,600.00
 บาท ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลหัวหวากําหนด 
ฐานอํานาจ ดังนี้  
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564 ของ อบต. หัวหวา หนา 19 ลําดับที่ 72
 (ตั้งจายจากเงินรายได)
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองปรือนอย หมูที่ 
9 จากบานนายปรีชา วุฒิแสง ถึงบานนายสน จันทรอากร

จํานวน 145,800 บาท

สภาพเดิม 
ถนนกวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 73.00 เมตร ไมมีความสูงเป็น
ถนนลูกรังที่ประชาชนใชสัญจรไปมาเป็นจํานวนมากเหมาะสม
พัฒนาเป็นถนนคอนกรีตเพื่อประชาชนใชสัญจรขนสงสินคาไปมา
สะดวกขึ้น 
สภาพใหม 
ถนนกวาง 4.00 เมตร ยาว 73.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 292.00 ตารางเมตร คาวัสดุและแรง
งานเป็นเงิน 105,747.09 บาท และคา Factor F 1.3795 รวม
เป็นเงิน 145,870.00 บาท รวมพรอมป้ายประชา
สัมพันธ จํานวน 1 ป้าย ปรับราคาใหเหมาะสม เป็นเงิน
จํานวน 145,800.00 บาท ตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนตําบลหัวหวากําหนด 
ฐานอํานาจ ดังนี้  
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564 ของอบต.หัวหวา หนา 12 ลําดับที่ 39 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองหูชาง หมูที่ 8 
จากบานนางกงหลา กลมกลอม ถึงบานนางนารินทร ชํานิ

จํานวน 687,400 บาท

สภาพเดิม 
ถนนกวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 345.00 เมตร ไมมีความสูงเป็น
ถนนลูกรังที่ประชาชนใชสัญจรไปมาเป็นจํานวนมากเหมาะสม
พัฒนาเป็นถนนคอนกรีตเพื่อประชาชนใชสัญจรขนสงสินคาไปมา
สะดวกขึ้น 
สภาพใหม 
ถนนกวาง 4.00 เมตร  ยาว 345.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 1,380 ตารางเมตร คาวัสดุและแรง
งานเป็นเงิน 498,308.60 บาท และคา Factor F 1.3795 รวม
เป็นเงิน 687,410.00 บาท รวมพรอมป้ายประชา
สัมพันธ จํานวน 1 ป้าย ปรับราคาใหเหมาะสม เป็นเงิน
จํานวน 687,400.00 บาท ตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนตําบลหัวหวากําหนด 
ฐานอํานาจ ดังนี้  
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562   
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564 ของ อบต.หัวหวา หนา 11 ลําดับที่ 37 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองหูชาง หมูที่ 8 
จากบานนายบุญเสง มีชัย ถึงบานนางอลังการ หงศจันทร

จํานวน 199,300 บาท

สภาพเดิม 
ถนนกวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร ไมมีความสูงเป็น
ถนนลูกรังที่ประชาชนใชสัญจรไปมาเป็นจํานวนมากเหมาะสม
พัฒนาเป็นถนนคอนกรีตเพื่อประชาชนใชสัญจรขนสงสินคาไปมา
สะดวกขึ้น 
สภาพใหม 
ถนนกวาง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 400.00 ตารางเมตร คาวัสดุและแรง
งานเป็นเงิน 144,544.53 บาท และคา Factor F 1.3795 รวม
เป็นเงิน 199,390.00 บาท รวมพรอมป้ายประชา
สัมพันธ จํานวน 1 ป้าย ปรับราคาใหเหมาะสม เป็นเงิน
จํานวน 199,300.00 บาท ตามแบบแปลนขององคการบริหาร
สวนตําบลหัวหวากําหนด 
ฐานอํานาจ ดังนี้  
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563ของ อบต.หัวหวา หนา 19 ลําดับที่ 62 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหายโศก หมูที่ 4  
จํานวน 2 ชวง จากแยกบานนายออด ปรืองาม ถึงที่นานางทองติ๋ม 
ประครอง

จํานวน 498,300 บาท

สภาพเดิม 
ถนนถนนลูกรังที่ประชาชนใชสัญจรไปมาเป็นจํานวนมากเหมาะ
สมพัฒนาเป็นถนนคอนกรีตเพื่อประชาชนใชสัญจรขนสงสินคาไป
มาสะดวกขึ้น 
สภาพใหม 
ชวงที่ 1 ถนนกวาง 2.00 เมตร ยาว 108.00 เมตร 
ชวงที่ 2 ถนนกวาง 6.00 เมตร ยาว 127.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวม
ไมนอยกวา 978.00 ตารางเมตร คาวัสดุและแรงงานเป็น
เงิน 361,237.60 บาทและคา Factor F 1.3795 รวมเป็น
เงิน 498,320.00 บาท รวมพรอมป้ายประชาสัมพันธ จํานวน 1
 ป้าย ปรับราคาใหเหมาะสม เป็นเงินจํานวน 498,300.00
 บาท ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลหัวหวา
กําหนด 
ฐานอํานาจ ดังนี้  
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564 ของ อบต.หัวหวา หนา 7 ลําดับที่ 18 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมวางทอระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 2 ชวง บานหนองไฮ หมูที่ 17 จากบาน
นางลั่นทม สมทรง ถึงที่นายทวี วงศสวัสดิ์

จํานวน 707,100 บาท

สภาพเดิม 
ถนนกวางเฉลี่ย 4.00-5.50 เมตร ยาว 156.00 เมตร ไมมีความสูง
เป็นถนนลูกรังที่ประชาชนใชสัญจรไปมาเป็นจํานวนมากเหมาะสม
พัฒนาเป็นถนนคอนกรีตเพื่อประชาชนใชสัญจรขนสงสินคาไปมา
สะดวกขึ้น 
สภาพใหม 
ชวงที่ 1 ถนนกวาง 4.00 เมตร  ยาว 103.00 เมตร  
ชวงที่ 2 ถนนกวาง 5.50 เมตร  ยาว 28.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร พรอมวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.60
 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 570.00 ตารางเมตร คา
วัสดุและแรงงานเป็นเงิน 512,593.72 บาท และ
คา Factor F 1.3795 รวมเป็นเงิน 707,120.00 บาท พรอมป้าย
ประชาสัมพันธ จํานวน 1 ป้าย ปรับราคาใหเหมาะสม เป็น
เงิน 707,100.00 บาท  รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ
แปลนขององคการบริหารสวนตําบลหัวหวา
ฐานอํานาจ ดังนี้  
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 พระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2564 ของ อบต. หัวหวา หนา 20 ลําดับที่ 78 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมวางทอระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองไฮ หมูที่ 17 จากบานนางลั่ง ศรีลัย 
ถึงบานนายสุรพล อินทรพรหม

จํานวน 970,600 บาท

สภาพเดิม 
ถนนกวางเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 156.00 เมตร ไมมีความสูงเป็น
ถนนลูกรังที่ประชาชนใชสัญจรไปมาเป็นจํานวนมากเหมาะสม
พัฒนาเป็นถนนคอนกรีตเพื่อประชาชนใชสัญจรขนสงสินคาไปมา
สะดวกขึ้น 
สภาพใหม 
ถนนกวาง 5.00 เมตร  ยาว 156.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอม
วางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.60  เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมนอยกวา 780.00 ตารางเมตร คาวัสดุและแรงงาน
เป็นเงิน 703,606.03 บาท และคา Factor F 1.3795 เป็น
เงิน 970,620.00 บาท พรอมป้ายประชาสัมพันธ จํานวน 1
 ป้าย ปรับงบประมาณใหเหมาะสม เป็นเงิน 970,600.00
 บาท  รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนขององคการ
บริหารสวนตําบลหัวหวา 
ฐานอํานาจ ดังนี้  
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564 ของ อบต. หัวหวา หนา 20 ลําดับที่ 77 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 9 จากบานนาย
ไวพจน ป่นจอย ถึงบานนางแกว สุภาพูน

จํานวน 369,900 บาท

สภาพเดิม 
ถนนกวางเฉลี่ย 5.50 เมตร ยาว 106.00 เมตร ไมมีความสูงเป็น
ถนนลูกรังที่ประชาชนใชสัญจรไปมาเป็นจํานวนมากเหมาะสม
พัฒนาเป็นถนนคอนกรีตเพื่อประชาชนใชสัญจรขนสงสินคาไปมา
สะดวกขึ้น 
สภาพใหม 
ถนนกวาง 6.00 เมตร ยาว 106.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 636.00 ตารางเมตร คาวัสดุและแรง
งานเป็นเงิน 268,180.27 บาท และคา Factor F 1.3795 รวม
เป็นเงิน 369,950.00 บาท พรอมป้ายประชาสัมพันธ จํานวน 1
 ป้าย ปรับราคาใหเหมาะสม เป็นเงินจํานวน 369,900.00
 บาท ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลหัวหวากําหนด 
ฐานอํานาจ ดังนี้  
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562    
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564ของอบต.หัวหวา หนา 12 ลําดับที่ 40 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

วันที่พิมพ : 9/9/2564  09:29:05 หนา : 138/168



โครงการกอสรางถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete พรอมราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 2 ชวง บานหัวซา หมูที่ 5 จาก
บานนายเจิ้น ภูผา ถึงบานนางสมชัย โยยรัมย

จํานวน 784,000 บาท

สภาพเดิม 
ถนนกวางเฉลี่ย 3.00-4.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร ไมมีความสูง
เป็นถนนคอนกรีตที่สึกกรอน เป็นหลุมบอ ที่ประชาชนใชสัญจรไป
มาลําบาก 
สภาพใหม 
ชวงที่ 1 ถนนกวาง 4.00 เมตร  ยาว 331.00 เมตร พรอมราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 0.50 เมตร ยาว 105.00
 เมตร 
ชวงที่ 2 ถนนกวาง 3.00 เมตร  ยาว 69.00 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมนอยกวา 1,532.00 ตารางเมตร คาวัสดุและแรงงาน
เป็นเงิน 568,326.02.00 บาท และคา Factor F 1.3795 รวมเป็น
เงิน 784,005.71 บาท พรอมป้ายประชาสัมพันธ จํานวน 1
 ป้าย ปรับราคาใหเหมาะสม เป็นเงิน  784,000.00 บาท ราย
ละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนขององคการบริหาร
สวนตําบลหัวหวา 
ฐานอํานาจ ดังนี้  
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 พระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2564 ของ อบต. หัวหวา หนา 8 ลําดับที่ 22 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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โครงการกอสรางถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete พรอมราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหัวซา หมูที่ 5 จากบานนางถั่ว ตัน
แพง ถึงบานนายสมคิด ทาหอม

จํานวน 472,900 บาท

สภาพเดิม 
ถนนกวางเฉลี่ย 2.50-3.00 เมตร ยาว 179.00 เมตร ไมมีความสูง
เป็นถนนคอนกรีตที่สึกกรอน เป็นหลุมบอ ที่ประชาชนใชสัญจรไป
มาลําบาก 
สภาพใหม 
1) กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 0.50
 เมตร ลึก 0.50-0.80 เมตร ยาว 141.00 เมตร 
2) ทําการปูแอสฟัลทติคคอนกรีต กวาง 2.50 เมตร-3.00
 เมตร ยาว 179.00 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอย
กวา 467.00 ตารางเมตร คาวัสดุและแรงงานเป็น
เงิน 342.812.42 บาท และคา Factor F 1.3795 รวมเป็น
เงิน 472,909.71 บาท พรอมป้ายประชาสัมพันธ จํานวน 1
 ป้าย ปรับราคาใหเหมาะสม เป็นเงิน 472,900.00 บาท ตามแบบ
แปลนขององคการบริหารสวนตําบลหัวหวากําหนด 
ฐานอํานาจ ดังนี้  
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 พระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2564 ของ อบต. หัวหวา หนา 8 ลําดับที่ 24 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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โครงการกอสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete 
บานหนองกาน้ํา หมูที่ 7 จากทางหลวงขนบทหมายเลข ปจถ. 
69-001 ถึงบานนายสงคราม วงษษา

จํานวน 449,500 บาท

 สภาพเดิม 
เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซึ่งมีสภาพสึกกรอน แตก และเป็น
หลุมเป็นบอประชาชนสัญจรไปมาลําบาก 
สภาพใหม
-เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนแอสฟัลทติกคอนกรีต  กวาง 4.00
 เมตร ยาว 314.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่แอสฟัลทติก
คอนกรีตรวมไมนอยกวา 1,256.00 ตารางเมตร คาวัสดุและแรง
งานเป็นเงิน 325,881.76 บาท และคา Factor F 1.3795 เป็น
เงิน 449,553.88 บาท พรอมป้ายประชาสัมพันธ จํานวน 1
 ป้าย ปรับราคาใหเหมาะสม เป็นเงิน  449,500.00 บาท ตาม
แบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลหัวหวากําหนด 
ฐานอํานาจ ดังนี้  
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 พระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 2/2563 อบต. หัวหวา หนา 16 ลําดับที่ 52 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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โครงการกอสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete 
บานหนองกาน้ํา หมูที่ 7 จากบานนางคํากอง สมศรี ถึงบานนายบุญ
มี โอบออม

จํานวน 802,900 บาท

สภาพเดิม 
เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซึ่งมีสภาพสึกกรอน แตก และเป็น
หลุมเป็นบอประชาชนสัญจรไปมาลําบาก 
-เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนแอสฟัลทติกคอนกรีต  กวาง 4.00
 เมตร ยาว 562.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่แอสฟัลทติก
คอนกรีตรวมไมนอยกวา 2,248.00 ตารางเมตร คาวัสดุและแรง
งานเป็นเงิน 582,029.68 บาท และคา Factor F 1.3795 เป็น
เงิน 802,909.93 บาท พรอมป้ายประชาสัมพันธ จํานวน 1
 ป้าย ปรับราคาใหเหมาะสม เป็นเงิน 802,900.00 บาท ตามแบบ
แปลนขององคการบริหารสวนตําบลหัวหวากําหนด 
ฐานอํานาจ ดังนี้  
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2563 ของอบต.หัวหวา หนา 16 ลําดับที่ 51 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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โครงการกอสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete 
บานหนองนก หมูที่ 10 จากศาลาประชาคม ถึงบานนายทรงศักดิ์ 
อุปถัมภ

จํานวน 286,500 บาท

สภาพเดิม 
เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซึ่งมีสภาพสึกกรอน แตก และเป็น
หลุมเป็นบอประชาชนสัญจรไปมาลําบาก 
-เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนแอสฟัลทติกคอนกรีต  กวาง 3.00
 เมตร ยาว 268.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่แอสฟัลทติก
คอนกรีตรวมไมนอยกวา 804.00 ตารางเมตร คาวัสดุและแรงงาน
เป็นเงิน 207,753.60 บาท และคา Factor F 1.3795 เป็น
เงิน 286,596.08 บาท พรอมป้ายประชาสัมพันธ จํานวน 1
 ป้าย ปรับราคาใหเหมาะสม เป็นเงิน 286,500.00 บาท ตามแบบ
แปลนขององคการบริหารสวนตําบลหัวหวากําหนด 
ฐานอํานาจ ดังนี้  
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564 
ของ อบต.หัวหวา หนา 13 ลําดับที่ 45 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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โครงการกอสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete 
บานหนองปรือนอย หมูที่ 9 จากบานนางอรนุช เภาเนือง ถึงบานนาง
สังเวียน ซื่อตรง

จํานวน 628,200 บาท

สภาพเดิม 
เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซึ่งมีสภาพสึกกรอน แตก และเป็น
หลุมเป็นบอประชาชนสัญจรไปมาลําบาก 
-เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนแอสฟัลทติกคอนกรีต  กวาง 4.00
 เมตร ยาว 440.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่แอสฟัลทติก
คอนกรีตรวมไมนอยกวา 1,760.00 ตารางเมตร คาวัสดุและแรง
งานเป็นเงิน 455,417.60 บาท และคา Factor F 1.3795 เป็น
เงิน 628,248.57 บาท พรอมป้ายประชาสัมพันธ จํานวน 1
 ป้าย ปรับราคาใหเหมาะสม เป็นเงิน 628,200.00 บาท ตามแบบ
แปลนขององคการบริหารสวนตําบลหัวหวากําหนด 
ฐานอํานาจ ดังนี้  
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537และที่แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564 
ของ อบต.หัวหวา หนา 12 ลําดับที่ 41 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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โครงการกอสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete 
หมู 1 บานหัวหวาจากทางหลวงหมายเลข 3070 ถึงบานนางวาสนา 
สุพรรณ

จํานวน 268,900 บาท

สภาพเดิม 
เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซึ่งมีสภาพสึกกรอน แตก และเป็น
หลุมเป็นบอประชาชนสัญจรไปมาลําบาก 
-เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนแอสฟัลทติกคอนกรีต  กวาง 4.00
 เมตร ยาว 185.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่แอสฟัลทติก
คอนกรีตรวมไมนอยกวา 740.00 ตารางเมตร คาวัสดุและแรงงาน
เป็นเงิน 194,975.20 บาท และคา Factor F 1.3795 เป็นเงินทั้ง
สิ้น 268,968.28 บาท พรอมป้ายประชาสัมพันธ จํานวน 1
 ป้าย ปรับราคาใหเหมาะสม เป็นเงิน 268,900.00 บาท ตามแบบ
แปลนขององคการบริหารสวนตําบลหัวหวากําหนด 
ฐานอํานาจ ดังนี้  
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564
ของ อบต.หัวหวา หนา 3 ลําดับที่ 2 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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โครงการกอสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete 
หมูที่ 1 จากบานนายประสิทธิ์ งามวงษ ถึงบานนายทองยอย อาสา

จํานวน 182,900 บาท

สภาพเดิม 
เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซึ่งมีสภาพสึกกรอน แตก และเป็น
หลุมเป็นบอประชาชนสัญจรไปมาลําบาก 
-เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนแอสฟัลทติกคอนกรีต  กวาง 3.00
 เมตร ยาว 168.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่แอสฟัลทติก
คอนกรีตรวมไมนอยกวา 504.00 ตารางเมตร คาวัสดุและแรงงาน
เป็นเงิน 132,652.80 บาท และคา Factor F 1.3795 เป็น
เงิน 182,994.53 บาท พรอมป้ายประชาสัมพันธ จํานวน 1
 ป้าย ปรับราคาใหเหมาะสม 182,900.00 บาท รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลหัวหวา  
ฐานอํานาจ ดังนี้  
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564ของอบต.หัวหวา หนา 3 ลําดับที่ 4 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

วันที่พิมพ : 9/9/2564  09:29:05 หนา : 146/168



โครงการกอสรางถนนลูกรัง  บานหัวหวา หมูที่ 1 จากบานนายหลาบ 
ดอนทอง ถึงบานนายมงคล มาฑา

จํานวน 385,800 บาท

สภาพเดิม 
ถนนกวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 1,360.00 เมตร ไมมีความสูงเป็น
ถนนลูกรังที่ประชาชนใชสัญจรไปมาเพื่อขนสงพืชผลทางการ
เกษตร 
สภาพใหม 
ถนนกวาง 4.00 เมตร ยาว 1,360.00 เมตร หนา 0.25 เมตรหรือ
พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 5,440.00 ตารางเมตร ปริมาตรลูกรัง
จํานวน 1,360.00 ลูกบาศกเมตร พรอมลงลูกรังไหลทาง - ทาง
เชื่อม  จํานวน 85.00  ลูกบาศกเมตร รวมลูกรังทั้ง
หมด จํานวน 1,445.00 ลูกบาศกเมตร คาวัสดุและแรงงาน เป็น
เงิน 279,728.20 บาท และคา Factor F 1.3795 รวมเป็นเงินทั้ง
สิ้น 385,880.00 บาท รวมพรอมป้ายประชาสัมพันธ จํานวน 
1 ป้าย ปรับราคาใหเหมาะสม เป็นเงิน จํานวน 385,800.00
 บาท รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนขององคการ
บริหารสวนตําบลหัวหวา 
ฐานอํานาจ ดังนี้  
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560  ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563
ของ อบต.หัวหวา หนา 4 ลําดับที่ 8 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

วันที่พิมพ : 9/9/2564  09:29:05 หนา : 147/168



โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานเกาะสมอ หมูที่ 3 จากบานนางเซ็ง 
เอื้อเฟื้อ ถึงรานคาชุมชน

จํานวน 45,700 บาท

สภาพเดิม 
ถนนกวางเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 155.00 เมตร ไมมีความสูงเป็น
ถนนลูกรังที่ประชาชนใชสัญจรไปมาเพื่อขนสงพืชผลทางการ
เกษตร 
สภาพใหม 
ถนนกวาง 3.00 เมตร ยาว 155.00 เมตร หนา 0.40 เมตรหรือ
พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 465.00 ตารางเมตร ลูกรัง
จํานวน 186.00 ลูกบาศกเมตร คาวัสดุและแรงงาน เป็น
เงิน 33,191.70 บาท และคา Factor F 1.3795 รวมเป็น
เงิน จํานวน 45,780.00 บาท พรอมป้ายประชาสัมพันธ จํานวน 
1 ป้าย ปรับราคาใหเหมาะสม  เป็นเงินจํานวน 45,700.00
 บาท ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลหัวหวา
กําหนด 
ฐานอํานาจ ดังนี้  
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564ของอบต.หัวหวา หนา 5 ลําดับที่ 12 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

วันที่พิมพ : 9/9/2564  09:29:05 หนา : 148/168



โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานโคกอุดมดี หมูที่ 12 จากบานนาง
ประคอง ไชยบัว ถึงบานนางแพรวลัดดา ไชยบัว

จํานวน 52,200 บาท

สภาพเดิม 
ถนนกวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 166.00 เมตร ไมมีความสูงเป็น
ถนนลูกรังที่ประชาชนใชสัญจรไปมาเพื่อขนสงพืชผลทางการ
เกษตร 
สภาพใหม 
ถนนกวาง 4.00 เมตร ยาว 166.00 เมตร หนา 0.20 เมตรหรือ
พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 664.00 ตารางเมตร ปริมาตร
ลูกรัง 132.80 ลูกบาศกเมตร พรอมลงไหลทาง - ทาง
เชื่อม จํานวน 4.00 ลูกบาศกเมตร รวมลูกรังทั้งหมด
จํานวน 136.80 ลูกบาศกเมตร คาวัสดุและแรงงาน เป็น
เงิน 37,908.28 บาท และคา Factor F 1.3795 รวมเป็น
เงิน จํานวน 52,290.00 บาท พรอมป้ายประชาสัมพันธ จํานวน 
1 ป้าย ปรับราคาใหเหมะสม  เป็นเงินจํานวน 52,200.00
 บาท ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลหัวหวา
กําหนด 
ฐานอํานาจ ดังนี้  
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563 ของ อบต.หัวหวา หนา 27 ลําดับที่ 88 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

วันที่พิมพ : 9/9/2564  09:29:05 หนา : 149/168



โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานสี่เสียดไทรงาม หมูที่ 16 จากนาง
สมคิด ชินโน ถึงทางสาธารณะประโยชน

จํานวน 56,300 บาท

สภาพเดิม 
ถนนกวางเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 115.00 เมตร ไมมีความสูงเป็น
ถนนลูกรังที่ประชาชนใชสัญจรไปมาเพื่อขนสงพืชผลทางการ
เกษตร 
สภาพใหม 
ถนนกวาง 3.00 เมตร ยาว 115.00 เมตร หนา 0.50 เมตรหรือ
พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 345.00 ตารางเมตร ปริมาตร
ลูกรัง 172.50 ลูกบาศกเมตร พรอมลงไหลทาง - ทาง
เชื่อม จํานวน 28.00 ลูกบาศกเมตร รวมลูกรังทั้งหมด
จํานวน 200.50 ลูกบาศกเมตร คาวัสดุและแรงงาน เป็น
เงิน 40,828.17 บาท และคา Factor F 1.3795 รวมเป็น
เงิน จํานวน 56,320.00 บาท พรอมป้ายประชาสัมพันธ จํานวน 
1 ป้าย ปรับราคาใหเหมะสม  เป็นเงินจํานวน 56,300.00
 บาท รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนขององคการ
บริหารสวนตําบลหัวหวา 
ฐานอํานาจ ดังนี้  
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  
พ.ศ. 2552 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563 
ของ อบต. หัวหวา หนา 21 ลําดับที่ 68 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

วันที่พิมพ : 9/9/2564  09:29:05 หนา : 150/168



โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานหนองกาน้ํา หมูที่ 7 จากบานนาย
สงคราม วงษษา ถึงบานนายทองหลอ ครูสอน

จํานวน 44,200 บาท

สภาพเดิม 
ถนนกวางเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาว 188.00 เมตร ไมมีความสูงเป็น
ถนนลูกรังที่ประชาชนใชสัญจรไปมาเพื่อขนสงพืชผลทางการ
เกษตร 
สภาพใหม 
ถนนกวาง 2.00 เมตร ยาว 188.00 เมตร หนา 0.40 เมตรหรือ
พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 376.00 ตารางเมตร ปริมาตร
ลูกรัง 150.40 ลูกบาศกเมตร พรอมลงไหลทาง-ทาง
เชื่อม จํานวน 15.00 ลูกบาศกเมตร รวมลูกรังทั้งหมด
จํานวน 165.40 ลูกบาศกเมตร คาวัสดุและแรงงาน เป็น
เงิน 32,097.28 บาท และคา Factor F 1.3795 รวมเป็น
เงิน จํานวน 44,270.00 บาท พรอมป้ายประชาสัมพันธ จํานวน 
1 ป้าย ปรับราคาใหเหมาะสม  เป็นเงินจํานวน 44,200.00
 บาท ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลหัวหวา
กําหนด 
ฐานอํานาจ ดังนี้  
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564ของอบต.หัวหวา หนา 10 ลําดับที่ 33 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

วันที่พิมพ : 9/9/2564  09:29:05 หนา : 151/168



โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานหนองนก หมูที่ 10 จากถนน ปจถ. 
69-001 ถึงสวนกิตติ

จํานวน 155,500 บาท

สภาพเดิม 
ถนนกวางเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร ไมมีความสูงเป็น
ถนนลูกรังที่ประชาชนใชสัญจรไปมาเพื่อขนสงพืชผลทางการ
เกษตร 
สภาพใหม 
ถนนกวาง 5.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร หนา 0.60 เมตรหรือ
พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 875.00 ตารางเมตร ปริมาตร
ลูกรัง 525.00 ลูกบาศกเมตร พรอมลงไหลทาง-ทาง
เชื่อม จํานวน 63.00 ลูกบาศกเมตร รวมลูกรังทั้งหมด
จํานวน 588.00 ลูกบาศกเมตร คาวัสดุและแรงงาน เป็น
เงิน 112,752.50 บาท และคา Factor F 1.3795 รวมเป็น
เงิน จํานวน 155,540.00 บาท พรอมป้ายประชา
สัมพันธ จํานวน 1 ป้าย ปรับราคาใหเหมาะสม  เป็นเงิน
จํานวน 155,500.00 บาท ตามแบบแปลนขององคการบริหาร
สวนตําบลหัวหวากําหนด 
ฐานอํานาจ ดังนี้  
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564ของอบต.หัวหวา หนา 13 ลําดับที่ 46 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

วันที่พิมพ : 9/9/2564  09:29:05 หนา : 152/168



โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานหัวซา หมูที่ 6 จากที่นางสมโอ ถึงถัง
น้ําประปาสระบอระเพ็ด

จํานวน 653,300 บาท

สภาพเดิม 
ถนนกวางเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 850.00 เมตร ไมมีความสูงเป็น
ถนนลูกรังที่ประชาชนใชสัญจรไปมาเพื่อขนสงพืชผลทางการ
เกษตร 
สภาพใหม 
ถนนกวาง 5.00 เมตร ยาว 850.00 เมตร หนา 0.60 เมตรหรือ
พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 4,250.00 ตารางเมตร ปริมาตร
ลูกรัง 2,550.00 ลูกบาศกเมตร พรอมลงไหลทาง - ทาง
เชื่อม จํานวน 250.00 ลูกบาศกเมตร รวมลูกรังทั้งหมด
จํานวน 2,800.00 ลูกบาศกเมตร คาวัสดุและแรงงาน เป็น
เงิน 473,615.00 บาท และคา Factor F 1.3795 รวมเป็น
เงิน จํานวน 653,350.00 บาท พรอมป้ายประชา
สัมพันธ จํานวน 1 ป้าย ปรับราคาใหเหมาะสม  เป็นเงิน
จํานวน 653,300.00 บาท ตามแบบแปลนขององคการบริหาร
สวนตําบลหัวหวากําหนด 
ฐานอํานาจ ดังนี้  
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563ของอบต.หัวหวา หนา 15 ลําดับที่ 48 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

วันที่พิมพ : 9/9/2564  09:29:05 หนา : 153/168



โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานหัวซา หมูที่ 6 จากบาน ร.ต.ต. 
วิโรจ สามารถ ถึงทางแยกวัดป่าพระธาตุโพธิ์ทอง

จํานวน 193,200 บาท

สภาพเดิม 
ถนนกวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร ไมมีความสูงเป็น
ถนนลูกรังที่ประชาชนใชสัญจรไปมาเพื่อขนสงพืชผลทางการ
เกษตร 
สภาพใหม 
ถนนกวาง 4.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือ
พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 4,800.00 ตารางเมตร ปริมาตร
ลูกรัง 720.00 ลูกบาศกเมตร พรอมลงไหลทาง - ทาง
เชื่อม จํานวน 27.00 ลูกบาศกเมตร รวมลูกรังทั้งหมด
จํานวน 747.00 ลูกบาศกเมตร คาวัสดุและแรงงาน เป็น
เงิน 140,106.00 บาท และคา Factor F 1.3795 รวมเป็น
เงิน จํานวน 193,270.00 บาท พรอมป้ายประชา
สัมพันธ จํานวน 1 ป้าย ปรับราคาใหเหมาะสม  เป็นเงิน
จํานวน 193,200.00 บาท ตามแบบแปลนขององคการบริหาร
สวนตําบลหัวหวากําหนด 
ฐานอํานาจ ดังนี้  
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562   
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564ของอบต.หัวหวา หนา 9 ลําดับที่ 28 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานหัวหวา หมูที่ 1 จากบานนางจิต 
สิงหทอง ถึงบานนายประดิษฐ ชุนหะภัทรกุล

จํานวน 39,700 บาท

สภาพเดิม 
ถนนกวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 119.00 เมตร ไมมีความสูงเป็น
ถนนลูกรังที่ประชาชนใชสัญจรไปมาเพื่อขนสงพืชผลทางการ
เกษตร 
สภาพใหม 
ถนนกวาง 4.00 เมตร ยาว 119.00 เมตร หนา 0.30 เมตรหรือ
พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 476.00 ตารางเมตร ปริมาตรลูกรัง
จํานวน 142.80 ลูกบาศกเมตร พรอมลงลูกรังไหลทาง - ทาง
เชื่อม  จํานวน 10.71  ลูกบาศกเมตร รวมลูกรังทั้ง
หมด จํานวน 153.51 ลูกบาศกเมตร คาวัสดุและแรงงาน เป็น
เงิน 28,832.51 บาท และคา Factor F 1.3795 รวมเป็นเงินทั้ง
สิ้น 39,770.00 บาท พรอมป้ายประชาสัมพันธ จํานวน 1
 ป้าย ปรับราคาใหเหมาะสม เป็นเงินจํานวน 39,700.00
 บาท ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลหัวหวา
กําหนด 
ฐานอํานาจ ดังนี้  
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564
ของอบต.หัวหวา หนา 3 ลําดับที่ 6 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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โครงการกอสรางทอระบายน้ํา บานเกาะสมอ หมูที่ 2 จากบานนาย
ถนอม เสือเจริญ ถึงบานนางสําเนียง กลับชัย และทางแยกซอยบาน
นายสาโรจน กุลยดิษฐ

จํานวน 779,900 บาท

 -เพื่อจายเป็นคากอสรางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง 0.80 เมตร รวมระยะทาง 226.00 เมตร  หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 180.80 ตารางเมตร คา
วัสดุและแรงงานเป็นเงิน 565,400.25 บาท และ
คา Factor F 1.3795 รวมเป็นเงินจํานวน 779,969.64 ติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ 1 ป้าย ปรับราคาใหเหมาะสมเป็นเงิน
จํานวน 779,900.00 บาท ตามแบบแปลนขององคการบริหาร
สวนตําบลหัวหวากําหนด 
ฐานอํานาจ ดังนี้  
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 พระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2564 ของ อบต. หัวหวา หนา 4 ลําดับที่ 11 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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โครงการกอสรางพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บานดอนสับฟาก หมูที่ 14 
บริเวณที่สาธารณะประโยชน

จํานวน 1,243,000 บาท

สภาพเดิม 
เป็นพื้นดินลูกรัง ขรุขระ เป็นหลุมเป็นบอ จึงควรพัฒนาให
ประชาชนไดใชประโยชนพื้นที่มากขึ้น 
สภาพใหม 
-เพื่อจายเป็นคากอสรางพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 3 จุด 
ดังนี้
จุดที่ 1 กวาง 13.20-28.00 เมตร ยาว57.00-67.00 เมตร หรือมี
พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 2,047.00 ตารางเมตร 
จุดที่ 2 กวาง 5.20-7.00 เมตร ยาว 39.00 เมตร หรือมีพื้นที่
ดําเนินการไมนอยกวา 265.00 ตารางเมตร 
จุดที่ 3 กวาง 11.00 เมตร ยาว 18.50 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนิน
การไมนอยกวา 202.00 ตารางเมตร รวมพื้นที่ดําเนินการไมนอย
กวา 2,514.00 ตารางเมตร คาวัสดุและแรงงาน เป็น
เงิน 901,114.86 บาท และคา Factor F 1.3795 รวมเป็น
เงิน 1,243,080.00 บาท พรอมป้ายประชาสัมพันธ จํานวน 1
 ป้าย ปรับราคาใหเหมาะสม เป็นเงินจํานวน 1,243,000.00
 บาท รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนขององคการ
บริหารสวนตําบลหัวหวา
ฐานอํานาจ ดังนี้  
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562    
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564 ของ อบต. หัวหวา หนา 16 ลําดับที่ 58 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บานเกาะสมอ 
หมูที่ 15 จากบานหมอเตว ถึงบานนางพา สุขหอม

จํานวน 64,800 บาท

 -เพื่อจายเป็นคากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด กวาง 0.50 เมตร ยาว 29.30 เมตร  ลึก 0.50-0.80
 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 14.65 ตารางเมตร ไหล
ทางหินคลุกเฉลี่ยขางละ ตามสภาพ คาวัสดุและแรงงานเป็น
เงิน 50,574.87 บาท และคา Factor F 1.3536 รวมเป็น
เงิน 64,882.91 บาท พรอมป้ายประชาสัมพันธ จํานวน 1
 ป้าย ปรับราคาใหเหมาะสม เป็นเงินจํานวน 64,800.00
 บาท ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลหัวหวา
กําหนด 
ฐานอํานาจ ดังนี้  
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 พระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2564 ของ อบต. หัวหวา หนา 18 ลําดับที่ 69 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บานเกาะสมอ 
หมูที่ 2 จากบานนางละมูล งามวงษ ถึงบานนายถนอม เสือเจริญ

จํานวน 68,700 บาท

 -เพื่อจายเป็นคากอสรางปรับปรุงรางระบายน้ํา ขนาด กวาง 0.48
 เมตร ยาว 125.00 เมตร  ลึก 0.50-0.80 เมตร หรือมีพื้นที่ไม
นอยกวา 60.25 ตารางเมตร ไหลทางหินคลุกเฉลี่ยขางละ ตาม
สภาพ คาวัสดุและแรงงานเป็นเงิน 83,825.78 บาท และ
คา Factor F 1.3536 รวมเป็นเงิน 68,715.46 บาท พรอมป้าย
ประชาสัมพันธ จํานวน 1 ป้าย ปรับราคาใหเหมาะสม เป็นเงิน
จํานวน 68,700.00 บาท รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ
แปลนขององคการบริหารสวนตําบลหัวหวา
ฐานอํานาจ ดังนี้  
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 พระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2564 ของ อบต. หัวหวา หนา 4 ลําดับที่ 9 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหัวหวา หมูที่ 
1 จากบานนางวาสนา สุพรรณ ถึงบานนางพล กลิ่นศิริ

จํานวน 346,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง 0.50 เมตร ยาว 160.00 เมตร ลึก 0.50-0.80
 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 80.00 ตารางเมตร ไหล
ทางหินคลุกเฉลี่ยขางละ ตามสภาพ คาวัสดุและแรงงานเป็น
เงิน 257,116.90 บาท และคา Factor F 1.3536 รวมเป็น
เงิน 346,030.10 บาท รวมพรอมป้ายประชาสัมพันธ จํานวน 1
 ป้าย ปรับราคาใหเหมาะสม เป็นเงินจํานวน 346,000.00
 บาท ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลหัวหวา
กําหนด 
ฐานอํานาจ ดังนี้  
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564 ของ อบต. หัวหวา หนา 3 ลําดับ
ที่ 3 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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โครงการกอสรางหอกระจายขาว บานสีเสียดไทรงาม หมูที่ 16 
บริเวณที่สาธารณประโยชน (ติดที่นางวรรณ)

จํานวน 61,385 บาท

สภาพเดิม 
บานสีเสียดไทรงาม บริเวณดังกลาว ไมมีหอกระจายขาวเพื่อรับ
ทราบขอมูลขาวสารตาง ๆ จากทางราชการ 
สภาพใหม 
ดําเนินการกอสรางหอกระจายขาวเพื่อรับทราบขอมูลขาวสาร
ตาง ๆ ของทางราชการ หอกระจายขาว สูง 12.00
 เมตร ประกอบดวย คาวัสดุและแรงงาน เป็นเงิน  48,707.65
 บาท และคา Factor F 1.3056 รวมเป็นเงิน จํานวน 61,385.05
 บาท พรอมป้ายประชาสัมพันธ จํานวน 1 ป้าย ปรับราคาให
เหมาะสม  เป็นเงินจํานวน 61,385.00 บาท ตามแบบแปลนของ
องคการบริหารสวนตําบลหัวหวากําหนด 
ฐานอํานาจ ดังนี้  
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564 
ของ อบต. หัวหวา หนา 19 ลําดับที่ 73 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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โครงการกอสรางอาคารศาลาเอนกประสงค บานเกาะสมอ หมูที่ 15 จํานวน 2,414,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางปรับปรุงขยายอาคารศาลาเอนก
ประสงค บริเวณศาลาเอนกประสงค บานเกาะสมอ หมูที่ 15
 กวาง 21.5 เมตร ยาว 29 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการไมนอย
กวา 623.50 ตารางเมตร คาวัสดุและแรงงานเป็น
เงิน 1,856,237.65 บาท และคา Factor F 1.3008 รวมเป็น
เงิน 2,414,593.94 บาท รวมพรอมป้ายประชาสัมพันธ จํานวน 1
 ป้าย ปรับราคาใหเหมาะสม เป็นเงินจํานวน 2,414,000.00
 บาท ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลหัวหวา
ฐานอํานาจ ดังนี้  
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 พระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2564 ของ อบต. หัวหวา หนา 18 ลําดับที่ 65 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

โครงการเจาะบอบาดาลพรอมหอถังเหล็กรูปถวยแชมเปญขนาด
ความจุ 30.00 ลูกบาศกเมตร ความสูงไมนอยกวา 20.00 เมตร บาน
หนองระเนตร หมูที่ 11 บริเวณโรงเรียนวัดโคกเจริญเนตร

จํานวน 531,100 บาท

สภาพเดิม 
บานหนองระเนตรไมมีบอบาดาล หรือมีน้ําเพื่อใชสําหรับ
อุปโภค ไมเพียงพอตอจํานวนประชากรในหมูบาน 
สภาพใหม 
-เพื่อจายเป็นคาเจาะบอบาดาล ขนาด 6 นิ้ว พรอมถังบรรจุ
น้ํา และเครื่องปัมน้ําซัมเมิรซ  ขนาด 2.50 แรงมา รวมคากอสราง
ทั้งโครงการเป็นเงิน 531,118.03 บาท พรอมป้ายประชา
สัมพันธ จํานวน1ป้าย ปรับราคาใหเหมาะสมจํานวน 531,100.00
 บาท ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลหัวหวา
ฐานอํานาจ ดังนี้ 
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562   
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564 ของ อบต. หัวหวา หนา 14 ลําดับที่ 50
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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โครงการปรับปรุงภูมิทัศนรอบสระน้ําหมูบาน บานหนองนก หมูที่ 10 จํานวน 382,600 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาดําเนินการกอสรางปรับปรุงภูมิทัศนรอบสระน้ํา
หมูบาน บานหนองนก หมูที่ 10  ประกอบดัวย คาวัสดุและแรง
งาน เป็นเงิน  293,063.74 บาท และคา Factor F 1.3056 
รวมเป็นเงิน จํานวน 382,624.02 บาท พรอมป้าย
ประชาสัมพันธ จํานวน 1 ป้าย ปรับราคาใหเหมาะสม  เป็นเงิน
จํานวน 382,600.00 บาท รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ
แปลนขององคการบริหารสวนตําบลหัวหวา  
ฐานอํานาจ ดังนี้  
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564 
ของ อบต. หัวหวา หนา 13 ลําดับที่ 43 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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โครงการยายถังน้ําประปา พรอมทําการติดตั้งใหม บานโคกอุดมดี 
หมูที่ 12 จากบริเวณบานนายบุญเลิศ จุระกรรณ ถึงวัดโคกอุดมดี

จํานวน 28,800 บาท

สภาพเดิม 
ถังน้ําประปาเหล็กของหมูบานเพื่อบริการประชาชนเกิดการชํารุด
เสียหาย จึงตองดําเนินการแกไขปัญหาระบบน้ําประปาใหกับ
ประชาชน ตามอํานาจหนาที่ 
สภาพใหม 
หอถังเก็บน้ําประปา ขนาดกวาง 3.20 เมตร สูง 9.00 เมตร คา
วัสดุและแรงงานเป็นเงิน 22,106.92 บาท และ
คา Factor F 1.3056 รวมเป็นเงิน 28,862.79 บาท พรอมป้าย
ประชาสัมพันธ จํานวน 1 ป้าย ปรับราคาใหเหมาะสม เป็นเงิน
จํานวน 28,800.00 บาท ตามแบบแปลนขององคการบริหาร
สวนตําบลหัวหวากําหนด 
ฐานอํานาจ ดังนี้ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563 
ของ อบต. หัวหวา หนา 26 ลําดับที่ 83 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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โครงการยายถังน้ําประปาเหล็กรูปถวยแชมเปญพรอมทําการติดตั้ง
ใหม บานสีเสียดไทรงาม หมูที่ 16 จากบริเวณที่นางแกละ วางขาว 
ไปที่สาธารณประโยชน (ติดที่นางวรรณ เข็มทอง)

จํานวน 99,800 บาท

สภาพเดิม 
ถังน้ําประปาเหล็กของหมูบานเพื่อบริการประชาชนเกิดการชํารุด
เสียหาย จึงตองดําเนินการแกไขปัญหาระบบน้ําประปาใหกับ
ประชาชน ตามอํานาจหนาที่  
สภาพใหม 
หอถังเก็บน้ําประปา ขนาดกวาง 3.20 เมตร สูง 9.00 เมตร และ
ทําการวางทอ PVC ขนาด 2 นิ้ว ยาวไมนอยกวา 69.00 เมตร 
คาวัสดุและแรงงานเป็นเงิน 76,512.05 บาท และ
คา Factor F 1.3056 รวมเป็นเงิน 99,894.14 บาท พรอมป้าย
ประชาสัมพันธ จํานวน 1 ป้าย ปรับราคาใหเหมาะสม เป็นเงิน
จํานวน 99,800.00 บาท ตามแบบแปลนขององคการบริหาร
สวนตําบลหัวหวากําหนด 
ฐานอํานาจ ดังนี้ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564 
ของ อบต. หัวหวา หนา 19 ลําดับที่ 71 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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โครงการวางทอจายน้ําของระบบประปาหมูบาน บานเกาะสมอ หมูที่ 
3 จากบริเวณโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหัวหวา ถึง บริเวณ
โรงเรียนชุมชนบานเกาะสมอ (สามัคคีวิทยา)

จํานวน 1,277,900 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวางทอจายน้ําของระบบทอประปาหมูบาน โดย
วางทอแบบ PE 80 PN 10 (SDR 13.6) ทอขนาด 6 นิ้ว  ขุด
ลึก 0.80 เมตร ยาวไมนอยกวา 1,130.00 เมตร พรอมอุปกรณ
ตาง ๆ คาวัสดุและแรงงานเป็นเงิน 978,801.88 บาท และ
คา Factor F 1.3056 รวมเป็นเงิน 1,277,923.73 บาท พรอม
ป้ายประชาสัมพันธ จํานวน 1 ป้าย ปรับราคาใหเหมาะสม เป็น
เงินจํานวน 1,277,900.00 บาท ตามแบบแปลนขององคการ
บริหารสวนตําบลหัวหวากําหนด  
ฐานอํานาจ ดังนี้  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564 
ของ อบต. หัวหวา หนา 5 ลําดับที่ 14 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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โครงการวางทอจายน้ําของระบบประปาหมูบาน บานหายโศก หมูที่ 
4 จากประปาหมูบาน หมูที่ 4 ถึงแนวเขตประปา(เดิม)

จํานวน 724,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวางทอจายน้ําของระบบทอประปา
หมูบาน (บริเวณทางสาธารณประโยชน จากประปาหมูบาน 
หมูที่ 4 ถึงแนวเขตประปาเดิม) โดยวางทอ
แบบ PE 80 PN 10 (SDR 13.6) ทอขนาด 6 นิ้ว  ขุดลึก 0.80
 เมตร ยาวไมนอยกวา 658.00 เมตร พรอมอุปกรณตางๆ คาวัสดุ
และแรงงาน เป็นเงิน  554,662.46 บาท และ
คา Factor F 1.3056 รวมเป็นเงิน จํานวน 724,167.31
 บาท พรอมป้ายประชาสัมพันธ จํานวน 1 ป้าย ปรับราคาให
เหมาะสม  เป็นเงินจํานวน 724,000.00 บาท ตามแบบแปลนของ
องคการบริหารสวนตําบลหัวหวากําหนด 
ฐานอํานาจ ดังนี้  
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564 
ของ อบต. หัวหวา หนา 6 ลําดับที่ 17 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 61,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 61,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการคาใชจายในการชวยเหลือประชาชน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการคาใชจายในการชวยเหลือ
ประชาชน การเยียวยาพืชผลทางการเกษตรเสียหาย ฯลฯ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพื่อใหการชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2560 และที่แกไขเพิ่มเติม ตามระเบียบกระทรวงการคลังวา
ดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุก
เฉิน พ.ศ.2562 และหลักเกณฑการใชจายเงินทดรองราชการเพื่อ
ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2563 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

ค่าวัสดุ รวม 11,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 11,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคายาป้องกัน และกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว จอบ เสียม ปุ๋ย ฯลฯ  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28พฤษภาคม2564
 เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณ
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการและกิจกรรมปลูกตนไมและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติตําบล
หัวหวา

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการและกิจกรรมปลูกตนไมและ
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติตําบลหัวหวา เชน คาจางเหมาจัดทํา
ป้าย การจัดซื้อปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัด จอบ
หมุน จานพรวน พันธุพืช อุปกรณในการขยายพันธุพืช เชน ใบ
มีด เชือก วัสดุเพาะชํา คาอุปกรณตาง ๆ ฯลฯ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2787 ลงวันที่ 15
พฤษภาคม2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายคาใขจายในการจัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงตัวนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749
 ลงวันที่ 30มิถุนายน2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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