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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า
อาเภอ ศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 74,848,620 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

12,836,940

บาท

งบบุคลากร

รวม

8,882,040

บาท

รวม

3,961,800

บาท

เงินเดือนนายก/รองนายก
-เงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
-เงินเดือนรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 2 คน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

จานวน

532,080

บาท

เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก
-เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
-เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
จานวน 2 คน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

จานวน

45,600

บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
-เงินค่าตอบแทนพิเศษตาแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
-เงินค่าตอบแทนพิเศษตาแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
จานวน 2 คน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

จานวน

45,600

บาท

90,720

บาท

3,247,800

บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
จานวน
ตาบล
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนตาแหน่งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
-รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
-เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
-สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 32 คน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

จานวน

หน้า : 2/85

วันที่พิมพ์ : 24/9/2561 15:27:23

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

รวม

4,920,240

บาท

เงินเดือนพนักงาน
-ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
-หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
-หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
-หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
-นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
-นักจัดการงานทั่วไป
-นักทรัพยากรบุคคล
-นิติกร
-นักพัฒนาชุมชน
-นักวิชาการตรวจสอบภายใน
-เจ้าพนักงานธุรการ
-ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

จานวน

3,304,560

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินครองชีพและเงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานส่วน
ตาบลผู้มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

จานวน

24,000

บาท

เงินประจาตาแหน่ง
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งและเงินค่าตอบแทนรายเดือนของ
พนักงานส่วนตาบลตามสิทธิ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

จานวน

246,000

บาท

ค่าจ้างลูกจ้างประจา
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจาตามสิทธิและระเบียบ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

จานวน

236,640

บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ดัง
นี้
1.ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (ภ)
2.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ภ)
3.คนสวน (ภ)
4.พนักงานขับรถยนต์ (ท) จานวน 2 ตาแหน่ง
5.คนงานทั่วไป (ท) จานวน 2 ตาแหน่ง
6.แม่บ้าน (ท)
7.ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

1,033,284

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพของพนักงานจ้างที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

75,756

บาท
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งบดาเนินงาน

รวม

3,672,100

บาท

รวม

830,300

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
1.เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสาหรับพนักงานส่วนตาบลและพนักงาน
จ้างเป็นกรณีพิเศษ จานวน 360,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2.เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 250,000 บาท
ตามแนวทางตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฎิบัติการตั้งงบ
ประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

610,000

บาท

ค่าตอบแทน

ค่าเบี้ยประชุม
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการต่างๆ เช่น ในการประชุม
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า และตามระเบียบ
ราชการ ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

จานวน

15,000

บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวัน
หยุดราชการของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

จานวน

5,000

บาท

ค่าเช่าบ้าน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตาบลที่มีสิทธิเบิกตาม
ระเบียบราชการ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

จานวน

162,000

บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตาบลที่มี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบราชการ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

38,300

บาท
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ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม

1,714,800

บาท

จานวน

397,800

บาท

60,000

บาท

5,000

บาท

1.ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าจัดซื้อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาจัด
ทาป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมกต่างๆ หรือตามนโยบายของราชการและ
งานกิจกรรมอิ่นที่เป็นประโยชน์แก่ราชการหรือชุมชน ฯลฯ
จานวน 40,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2.ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนฝึกอบรมสาหรับคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานส่วน
ตาบล พนักงานจ้างและบุคคลที่เกี่ยวข้อง จานวน 200,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
3.ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการทาความสะอาด
สถานที่ราชการ ค่าจ้างเหมาบริการป้องกันและกาจัดปลวก ค่าจ้าง
เหมาบริการค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมา
ทาอาหารงานเลี้ยงต่างๆ ตามระเบียบราชการที่เบิกจ่ายได้ ฯลฯ
จานวน 100,000 บาท
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
4.ค่าเบี้ยประกัน เช่น ค่าเบี้ยประกันรถยนต์ส่วนกลาง ค่าเบี้ยประกันรถ
จักรยานยนต์ ฯลฯ ตามระเบียบของราชการ จานวน 37,800 บาท
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที่ 14
สิงหาคม 2552 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการประกันภัยรถราชการ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
5.ค่ารับวารสาร เพื่อเป็นการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ และเอกสารเผยแพร่
งานองค์การบริหารส่วนตาบล ฯลฯ จานวน 20,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลและค่าเลี้ยงรับรองต้อนรับบุคคลที่มาติดต่อราชการ เช่น ค่า
อาหาร ค่าน้าดื่ม ฯลฯ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28
กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรอง
หรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าจัดซื้อหรือค่าจ้างเหมาจัดทาอาหาร ค่าจัดซื้อน้าดื่ม ค่าจัดซื้ออาหารว่าง
จานวน
ฯลฯ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหรือค่าจัดจ้างเหมาทาอาหาร ค่าจัดซื้อน้าดื่ม น้า
แข็ง อาหารว่าง ค่าอุปกรณ์การดาเนินการประชุมแผนพัฒนา ประชาคม
หมู่บ้าน เพื่อเป็นค่าจัดซื้อกาแฟ โอวัลติน น้าดื่ม น้าแข็ง ขนม และอุปกรณ์
ในการดาเนินการประชาคมหมู่บ้าน ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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350,000

บาท

จานวน

60,000

บาท

จานวน

500,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

จานวน

60,000

บาท

จานวน

2,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารและสมาชิกสภา
จานวน
องค์การบริหารส่วนตาบล
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารสวนตาบล เช่น ค่าตอบแทน
กรรมการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
ตามแนวทางตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการปฎิบัติการตั้ง
งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบลและ
พนักงานจ้าง ฯลฯ เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พักและค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2559
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานและฝึกอบรม
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานและฝึกอบรม เพื่อให้คณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานส่วน
ตาบล พนักงานจ้าง ประชาชนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เพื่อเป็นค่า
ปากกา สมุด ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ค่าที่พัก ค่ารายจ่าย
อื่นๆ ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
ค่าธรรมเนียมศาล
-เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมศาลและค่าธรรมเนียมอื่นๆ เกี่ยวกับการ
ดาเนินการฟ้องคดีที่องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า ดาเนินการฟ้องคดี
และถูกฟ้องคดี ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
ค่าธรรมเนียมออกเอกสารสิทธิหนังสือสาคัญที่หลวง (นสล.)
-เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการขอตรวจเอกสารสิทธิหนังสือสาคัญที่
หลวง(นสล.) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการออกรังวัดตรวจสอบที่ดินสาธารณะ
ประโยชน์ตาบลหัวหว้า ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลัย ฯลฯ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้า ดอกไม้ พวงมาลัย ฯลฯ ในกิจกรรมวันสาคัญของราชการ
หรืองานรัฐพิธี ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชนตาบลหัวหว้า
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในเตรียมงานต่าง ๆ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ ค่าน้าดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าใช้จ่ายต่างๆ ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

หน้า : 6/85

วันที่พิมพ์ : 24/9/2561 15:27:23

จานวน

90,000

บาท

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
ตาบล เพื่อใช้ในการซ่อมแซมแบบตามการชนิดของอาการไม่จากัดวง
เงิน การซ่อมแซมมี 2 แบบ คือ
1.การซ่อมแซมโดยอยู่ในสภาพเดิม
2.การซ่อมโดยการเปลี่ยน
เช่น เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ รถยนต์ส่วนกลาง ฯลฯ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

130,000

บาท

ค่าวัสดุ

รวม

643,000

บาท

วัสดุสานักงาน
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ของสานักงานต่างๆ
-แบบวัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก หนังสือ ตรายาง ตะแกรงวางเอกสาร กุญแจ ภาพ
เขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดกระดาษ แผ่นป้ายชื่อ สานัก
งาน หรือหน่วยงานแผ่นป้ายจราจร หรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับ
แสง (ต่อฝืน) พรม (ต่อฝืน) นาฬิกา กระเป๋า ฯลฯ
-วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ายาลบคา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอร์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้าหมึกปริ้น แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ธง
ชาติ สิ่งพิมพ์ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ น้ามัน ไข ขี้ผึ้ง น้าดื่มสาหรับ
บริการประชาชนในสานักงาน ฯลฯ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

100,000

บาท

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วน
ตาบลและพนักงานจ้าง เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับงานบริหารงาน
บุคคล งานการเงินและบัญชี งานวินัย ฯลฯ เพื่อเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่อง
ดื่ม ค่าวิทยากร สมุด ปากกา ค่าจ้างเหมาจัดทาคู่มือการอบรม ค่าป้ายไว
นิล ค่าที่พัก ค่าจ้างเหมารถยนต์ ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

วันที่พิมพ์ : 24/9/2561 15:27:23

หน้า : 7/85

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายละเอียด
-วัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัด
กระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสาหรับตรวจวงจร
ไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ ฯลฯ
-วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า เข็มขัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์
และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซิสเตอร์มูฟวิ่งคอนส์
คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศสาหรับ
วิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญาณดาวเทียม วัสดุอุปกรณ์วิทยุสื่อ
สาร เช่น ถ่านวิทยุ เสาวิทยุ อุปกรณ์อื่นๆ ฯลฯ
-วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ดอกลาโพง แผงวงจร ผัง
แสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

20,000

บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของ เครื่องใช้สานักงาน รายละเอียด
-วัสดุคงทน เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้า จานรอง ถ้วยชาม ช้อม ส้อม กระจกเงา โอ่งน้า ที่
นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครืองตีไข่
ไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้า
ร้อน กระติกน้าแข็ง ถังแก๊ส เตา ฯลฯ
-วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้าจืดที่ซื้อจากเอกชน แปรง ไม้
กวาด แก้วน้า น้ายาล้างจาน น้ายาถูพื้น สบู่ สายฉีดน้า ก๊อกน้า ฯลฯ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

20,000

บาท

วัสดุก่อสร้าง
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รายละเอียด
-วัสดุคงทน เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม ขวาน กบไส
ไม้ เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถ
ส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ
-วัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ามันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือ
ซีเมนต์บล็อค กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ท่อน้า
พีวีซี ฯลฯ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

10,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 24/9/2561 15:27:23

หน้า : 8/85

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายละเอียด
-วัสดุคงทน เช่น ไขขวง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจ
เลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์ กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณ
ไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ
-วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต์ น้ามันเบรก น็อตและสกรู สาย
ไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ
-วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ เครื่อง
ยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อ
น้า หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ามัน ไฟหน้า ไฟเบรก ตลับลูก
ปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

80,000

บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายละเอียด
-วัสดุสิ้นเปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม น้ามันเชื้อเพลิง น้ามันดีเซล น้ามัน
ก๊าด น้ามันเบนซิน น้ามันจารบี น้ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าส ฯลฯ ใช้กับรถ
จักรยานยนต์ รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 1200 ปจ. อายุ 12 ปี ,รถ
ยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 2810 ปจ. อายุ 18 ปี และรถ
จักรยานยนต์ อายุ 3 เดือน ฯลฯ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

100,000

บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รายละเอียด
-วัสดุคงทน เช่น ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กล่องและระวิงใส่ฟิล์ม
ภาพยนต์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ
-วัสดุสิ้นเปลือง เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์เม
มโมรีการ์ด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดาที่ได้จากการ
ล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

8,000

บาท

หน้า : 9/85

วันที่พิมพ์ : 24/9/2561 15:27:23

วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายละเอียด
-วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
-วัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์สาหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ
-วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แผงอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมน
บอร์ด เมมโมรีซิป คัตซีทฟีคเตอร์ เม้าส์ พริ้นเตอร์สวิตซิ่งบ็อกซ์ เครื่อง
กระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล
แบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ แบบฮาร์ดดิสต์ แบบซีดีแบบออพติคอส ฯลฯ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

100,000

บาท

วัสดุอื่น

จานวน

205,000

บาท

รวม

484,000

บาท

จานวน

400,000

บาท

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล สานักงานองค์การบริหารส่วน
ตาบล
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

20,000

บาท

7,000

บาท

1.เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้งนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า เช่น ค่า
บัตรเลือกตั้ง ค่าปากกา ค่ากระดาษ ค่าอุปกรณ์ในการเลือกตั้งฯลฯ
จานวน 200,000 บาท
ตามแนวทางตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการ
ตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น
2.เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะประเภทตาม
ระเบียบวิธีงบประมาณ จานวน 5,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
-เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลและ
อาคารที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตาบล ฯลฯ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าบริการโทรศัพท์
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

จานวน
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ค่าบริการไปรษณีย์
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าส่งหนังสือเร่งด่วน ค่าส่งหนังสือ
ราชการ ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

จานวน

10,000

บาท

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
-เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าเช่าเว็บไซค์ ค่าเช่า
ระบบสื่อสารต่างๆ ฯลฯ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการระบบอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

จานวน

47,000

บาท

รวม

282,800

บาท

รวม

282,800

บาท

จานวน

8,400

บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สานักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 58
ลึก 62 สูง 88 เซนติเมตร ราคาตัวละ 2,800 บาท จานวน 3 ตัว
(ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
โต๊ะทางานหน้าเหล็ก PVC ขนาด 7 ลิ้นชัก

จานวน

23,700

บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทางานหน้าเหล็ก PVC ขนาด 7 ลิ้นชัก
ขนาดไม่น้อยกว่า 1,524 x 762 x 759 มิลลิเมตร ราคาตัวละ 7,900
บาท จานวน 3 ตัว
(ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

จานวน

13,300

บาท

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เก้าอี้สานักงาน

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA
ขนาด 3,000 ANSI Lumens ราคาเครื่องละ 13,300 บาท จานวน 1
เครื่อง คุณลักษณะ
-เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพ
จากคอมพิวเตอร์และวีดีโอ
-ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP
-ระดับ SVGA และ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True
-ขนาดที่กาหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่า
(ตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มกราคม 2561)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

วันที่พิมพ์ : 24/9/2561 15:27:23

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า จานวน
19 นิ้ว)
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคาเครื่องละ 22,000
บาท จานวน 5 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก(4core)
จานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHZ
-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1)เป็นแผนวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความ
จา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2)มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวล
ผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความ
จาหลักในการแสดงภาพไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3)มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
-มีความจาหลัก(RAM) หรือ DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์
-มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ.2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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110,000

บาท
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เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก( Inkjet )

จานวน

47,400

บาท

จานวน

80,000

บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก( Inkjet) ราคาเครื่องละ 7,900 บาท จานวน 6 เครื่อง คุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี้
-เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer,Copier,Scanner
และFax ภายในเครื่องเดียวกัน
-ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก(Inkjet)
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi
หรือ 1,200x4,800dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่น้อยกว่า 34 หน้าต่อนาที(ppm)
หรือ 15 ภาพต่อนาที(ipm)
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 27 หน้า ต่อนาที (ppm)
หรือ 10 ภาพต่อนาที(ipm)
-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4(ขาวดา-สี)ได้
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
-มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
-สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดา
-สามารถทาสาเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สาเนา
-สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Bast-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
-สามารถใช้ได้กับ A4, Legal, และ Custom
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ.2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและปรับปรุงคุรุภัณฑ์เป็นการซ่อมโครงการ
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่และการซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างไม่จากัดวง
เงิน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ รถยนต์ส่วนกลาง ฯลฯ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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งานบริหารงานคลัง

รวม

3,371,360

บาท

รวม

2,073,360

บาท

รวม

2,073,360

บาท

จานวน

1,232,400

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินครองชีพและเงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานส่วน
ตาบลผู้มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

48,000

บาท

เงินประจาตาแหน่ง
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งของพนักงานส่วนตาบลตามสิทธิ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

จานวน

42,000

บาท

ค่าจ้างลูกจ้างประจา
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจาตามสิทธิและรเบียบ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

จานวน

252,120

บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ดัง
นี้
1.ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ภ)
2.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ภ)
3.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (ภ)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

472,560

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพของพนักงานจ้างที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

26,280

บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
-ผู้อานวยการกองคลัง
-นักวิชาการเงินและบัญชี
-นักวิชาการจัดเก็บรายได้
-เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
-เจ้าพนักงานพัสดุ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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งบดาเนินงาน

รวม

1,094,300

บาท

รวม

307,300

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.เงินค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง, บุคคลหรือ
คณะกรรมการดาเนินงานจ้างที่ปรึกษาและบุคคลหรือคณะกรรมการ
ดาเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง จานวน 50,000 บาท
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว1966 ลงวันที่ 26 กันยายน 2560 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่า
ตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2.เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสาหรับพนักงานส่วนตาบลและพนักงาน
จ้างเป็นกรณีพิเศษ จานวน 163,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

จานวน

213,000

บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันหยุด
ราชการและนอกเวลาราชการสาหรับพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง
ประจา และพนักงานจ้าง
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

จานวน

5,000

บาท

ค่าเช่าบ้าน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตาบลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่า
บ้านได้ตามระเบียบ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

จานวน

48,000

บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตาบลที่
มีสิทธิตามระเบียบ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

41,300

บาท

ค่าตอบแทน
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ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม

367,000

บาท

จานวน

127,000

บาท

จานวน

40,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

1.ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าจัดซื้อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาจัด
ทาป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมกต่างๆ หรือตามนโยบายของราชการและ
งานกิจกรรมอิ่นที่เป็นประโยชน์แก่ราชการหรือชุมชน ฯลฯ
จานวน 10,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2.ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนฝึกอบรมสาหรับพนักงานส่วน
ตาบล พนักงานจ้างและบุคคลที่เกี่ยวข้อง จานวน 90,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
3.ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการทาความสะอาด
สถานที่ราชการ ค่าจ้างเหมาบริการป้องกันและกาจัดปลวก ค่าจ้าง
เหมาบริการค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมา
ทาป้ายชาระภาษีต่างๆ ตามระเบียบราชการที่เบิกจ่ายได้ ฯลฯ
จานวน 20,000 บาท
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
4.ค่าเบี้ยประกัน เช่น ค่าเบี้ยประกันรถยนต์ส่วนกลาง ฯลฯ ตาม
ระเบียบของราชการ จานวน 7,000 บาท
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที่ 14
สิงหาคม 2552 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการประกันภัยรถราชการ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วน
ตาบล พนักงานจ้างและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่
พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2559
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
โครงการจัดการอบรมด้านคอมพิวเตอร์งานแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมด้านคอมพิวเตอร์งานแผนที่ภาษี
และทรัพย์สิน เช่น ค่าอาหาร น้าดื่ม สมุด ปากกา ค่าวิทยากร และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ
ตามแนวทางตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบ
ประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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จานวน

100,000

บาท

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
ตาบล เพื่อใช้ในการซ่อมแซมแบบตามการชนิดของอาการไม่จากัดวง
เงิน การซ่อมแซมมี 2 แบบ คือ
1.การซ่อมแซมโดยอยู่ในสภาพเดิม
2.การซ่อมโดยการเปลี่ยน
เช่น เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ รถยนต์ส่วนกลาง ฯลฯ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

80,000

บาท

รวม

280,000

บาท

วัสดุสานักงาน
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ของสานักงานต่างๆ
-แบบวัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก หนังสือ ตรายาง ตะแกรงวางเอกสาร กุญแจ ภาพ
เขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดกระดาษ แผ่นป้ายชื่อ สานัก
งาน หรือหน่วยงานแผ่นป้ายจราจร หรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับ
แสง (ต่อฝืน) พรม (ต่อฝืน) นาฬิกา กระเป๋า ฯลฯ
-วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ายาลบคา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอร์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้าหมึกปริ้นท์ แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ธง
ชาติ สิ่งพิมพ์ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ น้ามัน ไข ขี้ผึ้ง น้าดื่มสาหรับ
บริการประชาชนในสานักงาน ฯลฯ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

80,000

บาท

โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน เช่น ค่าถ่าย
เอกสารโฉนดที่ดิน ฯลฯ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1317
ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 เรื่อง การจัดทาแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน
ตามแนวทางตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบ
ประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายละเอียด
-วัสดุคงทน เช่น ไขขวง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจ
เลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์ กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณ
ไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ
-วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต์ น้ามันเบรก น็อตและสกรู สาย
ไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ
-วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ เครื่อง
ยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อ
น้า หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ามัน ไฟหน้า ไฟเบรก ตลับลูก
ปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

40,000

บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายละเอียด
-วัสดุสิ้นเปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม น้ามันเชื้อเพลิง น้ามันดีเซล น้ามัน
ก๊าด น้ามันเบนซิน น้ามันจารบี น้ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าส ฯลฯ ใช้กับรถยนต์
ส่วนกลาง ทะเบียน กค 4720 ปจ. อายุ 4 ปี ฯลฯ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

60,000

บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายละเอียด
-วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
-วัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์สาหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ
-วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แผงอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมน
บอร์ด เมมโมรีซิป คัตซีทฟีคเตอร์ เม้าส์ พรินเตอร์สวิตซิ่งบ็อกซ์ เครื่อง
กระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล
แบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ แบบฮาร์ดดิสต์ แบบซีดีแบบออพติคอส ฯลฯ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

100,000

บาท

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

140,000

บาท

จานวน

40,000

บาท

ค่าบริการไปรษณีย์
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าส่งหนังสือเร่งด่วน ค่าส่งประกาศสอบ
ราคา ค่าส่งใบเสร็จภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบารุงท้องที่ ภาษีป้าย ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

หน้า : 18/85

วันที่พิมพ์ : 24/9/2561 15:27:23

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการระบบอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

จานวน

100,000

รวม
รวม

203,700

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า จานวน
19 นิ้ว)
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคาเครื่องละ 22,000
บาท จานวน 3 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก(4core)
จานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHZ
-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1)เป็นแผนวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความ
จา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2)มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวล
ผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความ
จาหลักในการแสดงภาพไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3)มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
-มีความจาหลัก(RAM) หรือ DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์
-มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ.2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

บาท

บาท
203,700 บาท
66,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 24/9/2561 15:27:23

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า จานวน
19 นิ้ว)
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคาเครื่องละ 30,000
บาท จานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก(4core)
จานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHZ
-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1)เป็นแผนวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความ
จา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2)มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวล
ผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความ
จาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3)มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
-มีความจาหลัก(RAM) หรือ DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 240 GB จานวน 1 หน่วย
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์
-มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ.2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

หน้า : 19/85

30,000

บาท

หน้า : 20/85

วันที่พิมพ์ : 24/9/2561 15:27:23

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 2
(33 หน้า/นาที)
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว
ดา ชนิด Network แบบที่ 2 (33 หน้า/นาที) ราคาเครื่องละ 15,000
บาท จานวน 2 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที(ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Baseหรือดีกว่าจานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือ
ข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ.2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

จานวน

30,000

บาท

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA

จานวน

17,700

บาท

จานวน

60,000

บาท

รวม

3,156,001

บาท

รวม
รวม

1,857,516

จานวน

285,840

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ราคาเครื่อง
ละ 5,900 บาท จานวน 3 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)
-สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ.2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและปรับปรุงคุรุภัณฑ์เป็นการซ่อมโครงการ
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่และการซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างไม่จากัดวง
เงิน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ รถยนต์ส่วนกลาง ฯลฯ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
1.เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

บาท
1,857,516 บาท
บาท

หน้า : 21/85
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินครองชีพและเงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานส่วน
ตาบลผู้มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3,000

บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ดัง
นี้
1.พนักงานขับรถบรรทุกน้าอเนกประสงค์ จานวน 2 ตาแหน่ง (ภ)
2.พนักงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า (ภ)
3.พนักงานขับรถดับเพลิง (ภ)
4.ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (ภ)
5.พนักงานดับเพลิง จานวน 2 ตาแหน่ง (ภ.จานวน 1 ตาแหน่ง/ท
. จานวน 1 ตาแหน่ง)
6.คนงานทั่วไป จานวน 3 ตาแหน่ง (ท)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

1,388,964

บาท

จานวน

179,712

บาท

รวม

1,198,485

บาท

รวม

162,485

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสาหรับพนักงานส่วนตาบลและ
พนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

123,485

บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันหยุด
ราชการและนอกเวลาราชการสาหรับพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

20,000

บาท

ค่าเช่าบ้าน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตาบลที่มีสิทธิเบิกตาม
ระเบียบราชการ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

จานวน

10,000

บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตาบลที่มี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบราชการ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

จานวน

9,000

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินครองชีพของพนักงานจ้างที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

หน้า : 22/85

วันที่พิมพ์ : 24/9/2561 15:27:23

ค่าใช้สอย

รวม

366,000

บาท

จานวน

146,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
ตาบล เพื่อใช้ในการซ่อมแซมแบบตามการชนิดของอาการไม่จากัดวง
เงิน การซ่อมแซมมี 2 แบบ คือ
1.การซ่อมแซมโดยอยู่ในสภาพเดิม
2.การซ่อมโดยการเปลี่ยน
เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้า
อเนกประสงค์) รถกระเช้าไฟฟ้า และรถอื่นๆ ฯลฯ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

200,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
1.ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนฝึกอบรม พนักงานส่วน
ตาบล พนักงานจ้างและบุคคลที่เกี่ยวข้อง จานวน 60,000 บาท
2.ค่าเบี้ยประกัน เช่น ค่าเบี้ยประกันรถยนต์เฉพาะกิจ รถบรรทุกน้า
อเนกประสงค์ รถกระเช้าไฟฟ้า ฯลฯ ตามระเบียบของ
ราชการ จานวน 86,000 บาท
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที่ 14
สิงหาคม 2552 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการประกันภัยรถราชการ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วน
ตาบล พนักงานจ้างและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่
พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2559
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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ค่าวัสดุ

รวม

670,000

บาท

วัสดุสานักงาน
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ของสานักงานต่างๆ
-แบบวัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก หนังสือ ตรายาง ตะแกรงวางเอกสาร กุญแจ ภาพ
เขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดกระดาษ แผ่นป้ายชื่อ สานัก
งาน หรือหน่วยงานแผ่นป้ายจราจร หรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับ
แสง (ต่อฝืน) พรม (ต่อฝืน) นาฬิกา กระเป๋า ฯลฯ
-วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ายาลบคา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอร์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้าหมึกปริ้นท์ แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ธง
ชาติ สิ่งพิมพ์ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ น้ามัน ไข ขี้ผึ้ง น้าดื่มสาหรับ
บริการประชาชนในสานักงาน ฯลฯ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

10,000

บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายละเอียด
-วัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัด
กระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสาหรับตรวจวงจร
ไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ ฯลฯ
-วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า เข็มขัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์
และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซิสเตอร์มูฟวิ่งคอนส์
คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศสาหรับ
วิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญาณดาวเทียม วัสดุอุปกรณ์วิทยุสื่อ
สาร เช่น ถ่านวิทยุ เสาวิทยุ อุปกรณ์อื่นๆ ฯลฯ
-วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ดอกลาโพง แผงวงจร ผัง
แสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

300,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 24/9/2561 15:27:23

หน้า : 24/85

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายละเอียด
-วัสดุคงทน เช่น ไขขวง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจ
เลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์ กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณ
ไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ
-วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต์ น้ามันเบรก น็อตและสกรู สาย
ไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ
-วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ เครื่อง
ยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียรถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อ
น้า หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ามัน ไฟหน้า ไฟเบรก ตลับลูก
ปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

150,000

บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายละเอียด
-วัสดุสิ้นเปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม น้ามันเชื้อเพลิง น้ามันดีเซล น้ามัน
ก๊าด น้ามันเบนซิน น้ามันจารบี น้ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าส ฯลฯ ใช้กับรถ
บรรทุกน้าอเนกประสงค์ ทะเบียน บธ 3105 ปจ ทะเบียน 81-1073 ปจ
รถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-4519 ปจ รถยนต์เฉพาะกิจ ทะเบียน บบ
4608 ปจ และเครื่องสูบน้า หมายเลขครุภัณฑ์ 055-42-0001 ฯลฯ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

200,000

บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายละเอียด
-วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
-วัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์สาหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ
-วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แผงอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมน
บอร์ด เมมโมรีซิป คัตซีทฟีคเตอร์ เม้าส์ พริ้นเตอร์สวิตซิ่งบ็อกซ์ เครื่อง
กระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล
แบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ แบบฮาร์ดดิสต์ แบบซีดีแบบออพติคอส ฯลฯ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

10,000

บาท

หน้า : 25/85
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งบลงทุน

รวม

100,000

บาท

รวม

100,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

รวม

440,000

บาท

รวม

440,000

บาท

รวม

30,000

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน อปพร.เพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบ
ร้อยหรือปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตามคาสั่งผู้
บังคับบัญชา เช่น ปฏิบัติภารกิจวันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ ปราบปรามยา
เสพติด และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ
ตามหนังสือจังหวัดปราจีนบุรี ด่วนที่สุด ที่ ปจ 0023.3/ว3722 ลงวัน
ที่ 27 ธันวาคม 2560 เรื่อง การดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561
ตามหนังสือจังหวัดปราจีนบุรี ด่วนที่สุด ที่ ปจ 0023.3/ว822 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2561 เรื่อง การดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7271 ลง
วันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

30,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

90,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

ค่าครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและปรับปรุงคุรุภัณฑ์เป็นการซ่อมโครงการ
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่และการซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างไม่จากัดวง
เงิน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ รถยนต์ส่วนกลาง ฯลฯ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการปกป้องสถาบันสาคัญของชาติ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการปกป้องสถาบันของพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็น
สถาบันของชาติอันเป็นศูนย์รวมแห่งชาติและความสามัคคีของคนใน
ชาติ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทาโครงการปกป้องสถาบันของ
ชาติ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ จัดซื้ออุปกรณ์การอบรม สัมมนา ฯลฯ
ตามแนวทางตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบ
ประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

หน้า : 26/85

วันที่พิมพ์ : 24/9/2561 15:27:23

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ

จานวน

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทาอาหาร ค่าเช่าเต็นท์ ค่าจ้างเหมาทาป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าน้าดื่ม ค่าน้าแข็ง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น วันขึ้นปี
ใหม่ วันสงกรานต์ ฯลฯ เพื่อให้พี่น้องประชาชนเกิดตระหนักมีวินัยการ
จราจรปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
ตามแนวทางตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบ
ประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ตามหนังสือจังหวัดปราจีนบุรี ด่วนที่สุด ที่ ปจ 0023.3/ว3722 ลงวัน
ที่ 27 ธันวาคม 2560 เรื่อง การดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561
ตามหนังสือจังหวัดปราจีนบุรี ด่วนที่สุด ที่ ปจ 0023.3/ว822 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2561 เรื่อง การดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7271 ลง
วันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุเครื่องดับเพลิง
จานวน
1.สายส่งน้าดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห์ PVC ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 20
เมตร พร้อมข้อต่อสวมเร็วทองเหลือง ขนาด 2.5 นิ้ว จานวน 2 เส้นๆ
ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
(จัดหาตามราคาท้องตลาด)
วัสดุอื่น
1.เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อทราย หิน ลูกรัง ปูน ยางมะตอย ฯลฯ เพื่อไว้
ซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อเล็กน้อย ถนนคอนกรีตที่เป็นหลุม ถนน
ลาดยางที่เป็นหลุมมาดาเนินการซ่อมแซมให้ดีดั่งเดิมเพื่อแก้ไขปัญหาเร่ง
ด่วน จานวน 200,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2.เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อทราย กระสอบปุ๋ย เชือก ตะปู ไม้ ฯลฯ เพื่อทา
โครงการฝายกระสอบทราย ป้องกันภัยแล้ง แก้ไขปัญหาน้าน้อยในหน้า
แล้ง เพื่อช่วยเหลือชาวสวน ประชาชนเพื่อให้มีน้าใช้ตลอดปีในฤดูแล้ง
ดาเนินการตามสถานที่ตามแต่สถานการณ์ จานวน 100,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

จานวน

40,000

บาท

บาท
20,000 บาท

320,000

300,000

บาท
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวม

1,096,040

บาท

รวม

660,640

บาท

รวม

660,640

บาท

เงินเดือนพนักงาน
-ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
-นักวิชาการศึกษา
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

จานวน

608,640

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินครองชีพและเงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานส่วน
ตาบลผุ้มีสิทธิตามหลักเกณฑ์
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

จานวน

10,000

บาท

เงินประจาตาแหน่ง
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งของพนักงานส่วนตาบลตามสิทธิ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

จานวน

42,000

บาท

รวม

350,000

บาท

รวม

100,000

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสาหรับพนักงานส่วนตาบลและ
พนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

50,000

บาท

ค่าเช่าบ้าน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตาบลที่มีสิทธิเบิกตาม
ระเบียบราชการ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

จานวน

42,000

บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตาบลที่มี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบราชการ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

จานวน

8,000

บาท

รวม

200,000

บาท

จานวน

40,000

บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนฝึกอบรม
-เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนาต่างๆ ของ
พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซา ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กตาบลหัวหว้า

จานวน

80,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของพนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง ผู้ช่วยครูผู้
ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและบุคคลอื่นที่เกี่ยว
ข้อง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2559
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานของเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซา
จานวน

40,000

บาท

30,000

บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กตาบลหัวหว้า กิจกรรมการ
แสดงของเด็ก ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าสไลเดอร์ของเล่นเด็ก
และรายการอื่นๆ ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซา ได้
ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมารถยนต์ ค่า
อาหาร ค่าน้าดื่ม ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
ตาบล เพื่อใช้ในการซ่อมแซมแบบตามการชนิดของอาการไม่จากัดวง
เงิน การซ่อมแซมมี 2 แบบ คือ
1.การซ่อมแซมโดยอยู่ในสภาพเดิม
2.การซ่อมโดยการเปลี่ยน
เช่น เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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ค่าวัสดุ

รวม

50,000

บาท

วัสดุสานักงาน
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ของสานักงานต่างๆ
-แบบวัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก หนังสือ ตรายาง ตะแกรงวางเอกสาร กุญแจ ภาพ
เขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดกระดาษ แผ่นป้ายชื่อ สานัก
งาน หรือหน่วยงานแผ่นป้ายจราจร หรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับ
แสง (ต่อฝืน) พรม (ต่อฝืน) นาฬิกา กระเป๋า ฯลฯ
-วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ายาลบคา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอร์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้าหมึกปริ้น แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ธง
ชาติ สิ่งพิมพ์ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ น้ามัน ไข ขี้ผึ้ง น้าดื่มสาหรับ
บริการประชาชนในสานักงาน ฯลฯ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

30,000

บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายละเอียด
-วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
-วัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์สาหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ
-วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แผงอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมน
บอร์ด เมมโมรีซิป คัตซีทฟีคเตอร์ เม้าส์ พริ้นเตอร์สวิตซิ่งบ็อกซ์ เครื่อง
กระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล
แบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ แบบฮาร์ดดิสต์ แบบซีดีแบบออพติคอส ฯลฯ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

20,000

บาท

รวม

85,400

บาท

รวม

85,400

บาท

จานวน

5,600

บาท

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เก้าอี้สานักงาน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สานักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 58
ลึก 62 สูง 88 เซนติเมตร ราคาตัวละ 2,800 บาท จานวน 2 ตัว
(ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า จานวน
19 นิ้ว)
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 1 จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคาเครื่องละ 22,000 บาท จานวน 2
เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก(4core)
จานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHZ
-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรหือดีกว่า ดังนี้
1)เป็นแผนวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความ
จา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2)มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความ
จาหลักในการแสดงภาพไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3)มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
-มีความจาหลัก(RAM) หรือ DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์
-มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ.2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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44,000

บาท

หน้า : 31/85

วันที่พิมพ์ : 24/9/2561 15:27:23

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก( Inkjet )

จานวน

15,800

บาท

จานวน

20,000

บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก( Inkjet) ราคาเครื่องละ 7,900 บาท จานวน 2 เครื่อง คุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี้
-เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer,Copier,Scanner
และFax ภายในเครื่องเดียวกัน
-ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก(Inkjet)
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi
หรือ 1,200x4,800dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่น้อยกว่า 34 หน้าต่อนาที(ppm)
หรือ 15 ภาพต่อนาที(ipm)
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 27 หน้า ต่อนาที (ppm)
หรือ 10 ภาพต่อนาที(ipm)
-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4(ขาวดา-สี)ได้
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
-มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
-สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดา
-สามารถทาสาเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สาเนา
-สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
-มีช่องเชื่อต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ.2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและปรับปรุงคุรุภัณฑ์เป็นการซ่อมโครงการ
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่และการซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างไม่จากัดวง
เงิน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม

4,881,651

บาท

รวม

868,060

บาท

รวม

868,060

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จานวน
-ครูผู้ดูแลเด็ก
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0809.4/ว1875 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทางบประมาณรายจ่ายประจางบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุน
สาหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตาแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก จานวน
เงิน 180,720 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

180,720

บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ดังนี้
1.ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จานวน 1 อัตรา (ภ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัว
ซา จานวนเงิน 180,720 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2.ผู้ดูแลเด็ก จานวน 3 อัตรา (ภ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซา
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0809.4/ว 1875 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุน
สาหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวนเงิน 496,620 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

677,340

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพของพนักงานจ้างที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ฯ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0809.4/ว 1875 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุน
สาหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

10,000

บาท

รวม

1,601,591

บาท

รวม

71,604

บาท

จานวน

71,604

บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสาหรับครูผู้ดูแลเด็กและ
พนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)

รวม

247,360

บาท

จานวน

54,400

บาท

จานวน

156,800

บาท

-ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการโครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
วิธีการ ขั้นตอนในการเบิกหักผลักส่งเข้าบัญชีฝากธนาคารของสถาน
ศึกษาให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบ
ประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการ
เพื่อค่าสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายราย
หัวเด็กเล็ก เด็กจานวน 32 คนๆละ 1,700 บาท เป็นเงิน 54,400 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซา
-เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัว
ซา จานวน 32 คนๆละ 20 บาท จานวน 245 วัน จานวน 156,800 บาท
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบ
ประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
(1)ค่าหนังสือเรียน จานวน 6,400 บาท
เพื่อเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหัวซา ค่าหนังสือเรียน จานวน 32 คน(ข้อมูล ณ 10
มิถุนายน 2561) อัตราคนละ 200 บาท/ปี วิธีการ ขั้นตอนในการเบิกหัก
ผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษาให้ปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว1918 ลงวันที่ 16
มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0893.3/ว1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 และตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0816.2/ว3274 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ
.2562
(2)ค่าอุปกรณ์การเรียน จานวน 6,400 บาท
เพื่อเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหัวซา ค่าอุปกรณ์การเรียน จานวน 32 คน(ข้อมูล ณ 10
มิถุนายน 2561) อัตราคนละ 200 บาท/ปี วิธีการ ขั้นตอนในการเบิกหัก
ผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษาให้ปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว1918 ลงวันที่ 16
มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0893.3/ว1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 และตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0816.2/ว3274 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ
.2562
(3)ค่าเครื่องแบบนักเรียน จานวน 9,600 บาท
เพื่อเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหัวซา ค่าเครื่องแบบนักเรียน จานวน 32 คน(ข้อมูล ณ 10
มิถุนายน 2561) อัตราคนละ 300 บาท/ปี วิธีการ ขั้นตอนในการเบิกหัก
ผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษาให้ปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว1918 ลงวันที่ 16
มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0893.3/ว1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 และตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0816.2/ว3274 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ
.2562
(4)ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จานวน 13,760 บาท
เพื่อเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหัวซา ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จานวน 32 คน(ข้อมูล ณ
10 มิถุนายน 2561) อัตราคนละ 430 บาท/ปี วิธีการ ขั้นตอนในการเบิก
หักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษาให้ปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว1918 ลงวัน
ที่ 16 มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0893.3/ว1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 และตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0816.2/ว3274 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ
.2562
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

จานวน

36,160

บาท

หน้า : 35/85
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ค่าวัสดุ

รวม

1,237,627

บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของ เครื่องใช้สานักงาน รายละเอียด
-วัสดุคงทน เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้า จานรอง ถ้วยชาม ช้อม ส้อม กระจกเงา โอ่งน้า ที่
นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครืองตีไข่
ไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้า
ร้อน กระติกน้าแข็ง ถังแก๊ส เตา ฯลฯ
-วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้าจืดที่ซื้อจากเอกชน แปรง ไม้
กวาด แก้วน้า น้ายาล้างจาน น้ายาถูพื้น สบู่ สายฉีดน้า ก๊อกน้า ฯลฯ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

10,000

บาท

ค่าอาหารเสริม (นม)
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) เป็นค่าวัสดุสิ้นเปลือง รายละเอียด
1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซา จานวน 32 คนๆละ 7.37 บาท x 260
วัน เป็นเงิน 61,318.40 บาท ตั้งงบประมาณ จานวน 61,319 บาท
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2.โรงเรียนวัดหนองหูช้าง จานวน 94 คนๆละ 7.37 บาท x 260
วัน เป็นเงิน 180,122.80 บาท ตั้งงบประมาณ จานวน 180,123 บาท
3.โรงเรียนหัวซาวิทยา จานวน 95 คนๆละ 7.37 บาท x 260 วัน เป็น
เงิน 182,039 บาท ตั้งงบประมาณ จานวน 182,039 บาท
4.โรงเรียนชุมชนบ้านเกาะสมอ(สามัคคีวิทยา) จานวน 200 คนๆ
ละ 7.37 บาท x 260 วัน เป็นเงิน 383,240 บาท ตั้งงบ
ประมาณ จานวน 383,240 บาท
5.โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย จานวน 126 คนๆละ 7.37 บาท x 260
วัน เป็นเงิน 241,441.20 บาท ตั้งงบประมาณ จานวน 241,442 บาท
6.โรงเรียนวัดเนินผาสุก จานวน 78 คนๆละ 7.37 บาท x 260
วัน เป็นเงิน 149,463.60 บาท ตั้งงบประมาณ จานวน 149,464 บาท
7.ตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
รายการเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) สาหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและเด็กนักเรียนเพิ่มเติมภายหลังแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซา
และเด็กนักเรียน จานวน 5 โรงเรียน จานวน 30,000 บาท
ตามแนวทางตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบ
ประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบ
ประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป)

1,227,627

บาท

หน้า : 36/85
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ค่าสาธารณูปโภค

รวม

45,000

บาท

จานวน

42,000

บาท

จานวน

3,000

บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

2,412,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

2,412,000

บาท

จานวน

2,412,000

บาท

รวม

4,683,800

บาท

รวม

1,927,404

บาท

รวม

1,927,404

บาท

จานวน

562,560

บาท

ค่าไฟฟ้า
-เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซา ฯลฯ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซา
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าอาหารกลางวัน
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอาหารกลางวัน
1.โรงเรียนวัดหนองหูช้าง จานวน 94 คนๆละ 20 บาท x 200
วัน เป็นเงิน จานวน 376,000 บาท
2.โรงเรียนหัวซาวิทยา จานวน 95 คนๆละ 20 บาท x 200 วัน เป็น
เงิน จานวน 380,000 บาท
3.โรงเรียนชุมชนบ้านเกาะสมอ(สามัคคีวิทยา) จานวน 200 คนๆ
ละ 20 บาท x 200 วัน เป็นเงิน จานวน 800,000 บาท
4.โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย จานวน 126 คนๆละ 20 บาท x 200
วัน เป็นเงิน จานวน 504,000 บาท
5.โรงเรียนวัดเนินผาสุก จานวน 78 คนๆละ 20 บาท x 200 วัน เป็น
เงิน จานวน 312,000 บาท
6.ตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลาง
วัน เพิมเติมกรณีทีมีเด็กนักเรียนเพิ่มเติมภายหลังแก่เด็กนักเรียน
จานวน 5 โรงเรียน จานวน 40,000 บาท
ตามแนวทางตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบ
ประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบ
ประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
-ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-นักวิชาการสาธารณสุข
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

หน้า : 37/85

วันที่พิมพ์ : 24/9/2561 15:27:23

เงินประจาตาแหน่ง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจาตาแหน่งของพนักงานส่วนตาบลตามสิทธิ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

จานวน

42,000

บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ดัง
นี้
1.พนักงานขับรถบรรทุกขยะ (ภ) จานวน 3 ตาแหน่ง
2.คนงานประจารถขยะ จานวน 6 ตาแหน่ง (ภ. จานวน 3
ตาแหน่ง)(ท.จานวน 3 ตาแหน่ง)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

1,222,416

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไปที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

100,428

บาท

รวม

1,823,496

บาท

รวม

208,848

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสาหรับพนักงานส่วนตาบลและ
พนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

148,748

บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันหยุด
ราชการและนอกเวลาราชการสาหรับพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

10,000

บาท

ค่าเช่าบ้าน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตาบลที่มีสิทธิเบิกตาม
ระเบียบราชการ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

จานวน

42,000

บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตาบลที่มี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบราชการ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

จานวน

8,100

บาท

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

หน้า : 38/85
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ค่าใช้สอย

รวม

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
จานวน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี
-เพื่อจ่ายเป็นค่าสารวจข้อมูลจานวนสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มี
เจ้าของ จากการสารวจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่งหลักฐานการ
สารวจให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จานวน 2,768 ตัวๆ ละ 6 บาท
ต่อปี ซีดีบันทึกข้อมูลที่สารวจจานวนสุนัข/แมว หรือรายงานการสารวจ
จานวนสุนัข/แมว โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสารวจข้อมูลจานวน
สุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ โดยให้ทาการสารวจปีละ 2
ครั้ง (ครั้งแรกภายในเดือนธันวาคม และครั้งที่ 2 ภายในเดือนมิถุนายน)
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป
ด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน

622,608

บาท

16,608

บาท

146,000

บาท

10,000

บาท

1.ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าจัดซื้อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาจัด
ทาป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ หรือตามนโยบายของราชการและ
งานกิจกรรมอิ่นที่เป็นประโยชน์แก่ราชการหรือชุมชน ฯลฯ
จานวน 10,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2.ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนฝึกอบรมสาหรับพนักงานส่วน
ตาบล พนักงานจ้างและบุคคลที่เกี่ยวข้อง จานวน 10,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
3.ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการทาความสะอาด
สถานที่ราชการ ค่าจ้างเหมาบริการค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมา
ถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาทาอาหารงานเลี้ยงต่างๆ ค่าจ้างเหมาขุดฝังกลบ
ขยะมูลฝอยหรือรายจ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นที่เบิกได้ ตามระเบียบราชการที่เบิก
จ่ายได้ ฯลฯ จานวน 100,000 บาท
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
4.ค่าเบี้ยประกัน เช่น ค่าเบี้ยประกันรถบรรทุกขยะมูลฝอยขนาดเล็ก
และขนาดใหญ่ ฯลฯ ตามระเบียบของราชการ จานวน 26,000 บาท
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที่ 14
สิงหาคม 2552 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการประกันภัยรถราชการ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง ฯลฯ
เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2559
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

จานวน

หน้า : 39/85

วันที่พิมพ์ : 24/9/2561 15:27:23

100,000

บาท

350,000

บาท

รวม

992,040

บาท

วัสดุสานักงาน
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ของสานักงานต่างๆ
-แบบวัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก หนังสือ ตรายาง ตะแกรงวางเอกสาร กุญแจ ภาพ
เขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดกระดาษ แผ่นป้ายชื่อ สานัก
งาน หรือหน่วยงานแผ่นป้ายจราจร หรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับ
แสง (ต่อฝืน) พรม (ต่อฝืน) นาฬิกา กระเป๋า ฯลฯ
-วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ายาลบคา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอร์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้าหมึกปริ้นท์ แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ธง
ชาติ สิ่งพิมพ์ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ น้ามัน ไข ขี้ผึ้ง น้าดื่มสาหรับ
บริการประชาชนในสานักงาน ฯลฯ
ตตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

30,000

บาท

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

จานวน

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ยาคุมกาเนิด ทา
หมัน เข็มฉีดยา ค่าจ้างเหมาทาป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3
/ว788 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559 เรื่อง ภารกิจและอานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ
.2535
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
ตาบล เพื่อใช้ในการซ่อมแซมแบบตามการชนิดของอาการไม่จากัดวง
เงิน การซ่อมแซมมี 2 แบบ คือ
1.การซ่อมแซมโดยอยู่ในสภาพเดิม
2.การซ่อมโดยการเปลี่ยน
เช่น เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกขยะ
มูลฝอย ฯลฯ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
ค่าวัสดุ

วันที่พิมพ์ : 24/9/2561 15:27:23

หน้า : 40/85

วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของ เครื่องใช้สานักงาน รายละเอียด
-วัสดุคงทน เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้า จานรอง ถ้วยชาม ช้อม ส้อม กระจกเงา โอ่งน้า ที่
นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครืองตีไข่
ไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้า
ร้อน กระติกน้าแข็ง ถังแก๊ส เตา และ
ถังขยะมูลฝอยเพื่อรองรับการจัดเก็บขยะมูลฝอย ขนาดปริมาตรความจุ
ไม่น้อยกว่า 120 ลูกบาศ์กเมตร พร้อมฝาปิดถังรองรับขยะมูลฝอย มีหูยก
ถังขยะและพ่นสกรีนข้อความ จานวน 214 ใบๆละ 700 บาท เป็น
เงิน จานวน 149,800 บาท
-วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้าจืดที่ซื้อจากเอกชน แปรงไม้
กวาด แก้วน้า น้ายาล้างจาน น้ายาถูพื้น สบู่ สายฉีดน้า ก๊อกน้า ฯลฯ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

200,000

บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายละเอียด
-วัสดุคงทน เช่น ไขขวง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจ
เลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์ กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณ
ไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ
-วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต์ น้ามันเบรก น็อตและสกรู สาย
ไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ
-วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ เครื่อง
ยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อ
น้า หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ามัน ไฟหน้า ไฟเบรก ตลับลูก
ปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

200,000

บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายละเอียด
-วัสดุสิ้นเปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม น้ามันเชื้อเพลิง น้ามันดีเซล น้ามัน
ก๊าด น้ามันเบนซิน น้ามันจารบี น้ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าส ฯลฯ ใช้กับรถ
จักรยานยนต์ รถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 81-1889 ปจ. อายุ 13
ปี, รถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 81-9791 ปจ อายุ 5 ปี , เครื่องพ่น
หมอกควัน ฯลฯ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

300,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 24/9/2561 15:27:23

หน้า : 41/85

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ้นเปลือง รายละเอียด
เคมีภัณฑ์
1.เพื่อจัดซื้อสารเคมีกาจัดยุงลาย (ทรายอะเบท) จานวน 34 ถังๆละ
3,000 บาท เป็นเงิน 102,000 บาท
2.เพื่อจัดซื้อน้ายาพ่นหมอกควัน จานวน 30 ขวดๆละ 1,300
บาท เป็น
เงิน 39,000 บาท
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
3.เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในการจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการ
ฉีด เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จานวน 2,768 ตัวๆ ละ 30
บาทโดยจัดสรรตามจานวนประชากรสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้า
ของจากการสารวจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ซีดีบันทึกข้อมูลที่
สารวจประชากรสุนัข/แมว หรือรายงานการสารวจประชากรสุนัข/แมว ทั้ง
นี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคานึงถึงการขนส่งและการจัดเก็บวัคซีน
ตามระบบลูกโซ่ความเย็น (Cold Chain) ด้วย จานวนเงิน 83,040 บาท
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป
ด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

224,040

บาท

วัสดุเครื่องแต่งกาย
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคงทน รายละเอียด
1.เพื่อจัดซื้อเครื่องวัสดุเครื่องแต่งกายพนักงานเก็บขยะมูล
ฝอย เช่น เสื้อ กางเกง ถุงมือ รองเท้า ฯลฯ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

8,000

บาท
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วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายละเอียด
-วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
-วัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์สาหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ
-วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แผงอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมน
บอร์ด เมมโมรีซิป คัตซีทฟีคเตอร์ เม้าส์ พริ้นเตอร์สวิตซิ่งบ็อกซ์ เครื่อง
กระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล
แบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ แบบฮาร์ดดิสต์ แบบซีดีแบบออพติคอส ฯลฯ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
งบลงทุน
รวม
ค่าครุภัณฑ์
รวม
ครุภัณฑ์สานักงาน
เก้าอี้สานักงาน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สานักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 58
ลึก 62 สูง 88 เซนติเมตร ราคาตัวละ 2,800 บาท จานวน 2 ตัว
(ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

จานวน

30,000

บาท

บาท
465,400 บาท
465,400

5,600

บาท

วันที่พิมพ์ : 24/9/2561 15:27:23

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า จานวน
19 นิ้ว)
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคาเครื่องละ 22,000
บาท จานวน 2 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก(4core)
จานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHZ
-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1)เป็นแผนวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความ
จา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2)มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวล
ผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความ
จาหลักในการแสดงภาพไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3)มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
-มีความจาหลัก(RAM) หรือ DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์
-มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ.2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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44,000

บาท
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เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก( Inkjet )

จานวน

15,800

บาท

จานวน

400,000

บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก( Inkjet) ราคาเครื่องละ 7,900 บาท จานวน 2 เครื่อง คุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี้
-เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer,Copier,Scanner
และFax ภายในเครื่องเดียวกัน
-ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก(Inkjet)
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi
หรือ 1,200x4,800dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่น้อยกว่า 34 หน้าต่อนาที(ppm)
หรือ 15 ภาพต่อนาที(ipm)
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 27 หน้า ต่อนาที (ppm)
หรือ 10 ภาพต่อนาที(ipm)
-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4(ขาวดา-สี)ได้
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
-มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
-สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดา
-สามารถทาสาเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สาเนา
-สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Bast-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
-สามารถใช้ได้กับ A4, Legal, และ Custom
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ.2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและปรับปรุงคุรุภัณฑ์เป็นการซ่อมโครงการ
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่และการซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างไม่จากัดวง
เงิน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ รถบรรทุกขยะมูลฝอย
ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ฯลฯ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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งบเงินอุดหนุน

รวม

467,500

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

467,500

บาท

จานวน

340,000

บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาหรับการดาเนินงานตามแนวโครงการพระ
ราชดาริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านแห่งละ 20,000 บาท เพื่อขับเคลื่อน
โครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่างๆ ให้มีความเหมาะ
สมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ
ด้านสาธารณสุขของประชาชนในการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ
ของประชาชน ค่าใช้จ่ายสาหรับการอบรม การประชุม การสัมมนา การ
รณรงค์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของแต่ละโครงการ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป
ด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
โครงการสาธารณสุขมูลฐานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
จานวน

127,500

บาท

รวม

2,171,090

บาท

รวม

1,432,140

บาท

รวม

1,432,140

บาท

เงินเดือนพนักงาน
-ผู้อานวยการกองช่าง
-หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร
-เจ้าพนักงานธุรการ
-นายช่างโยธา
-นายช่างไฟฟ้า
-ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

จานวน

1,140,720

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตามคุณวุฒิของ
พนักงานส่วนตาบล
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

จานวน

72,000

บาท

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
โครงการตามพระราชดาริด้านสาธารณสุข

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการสาธารณสุข
มูลฐานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน จานวน 17 หมู่
บ้านๆ ละ 7,500 บาท เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านสาธารณสุขเพื่อการแก้ไข
ปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่างๆ
ตามแนวทางตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบ
ประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
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เงินประจาตาแหน่ง
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งและเงินค่าตอบแทนรายเดือนของ
พนักงานส่วนตาบลตามสิทธิ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

จานวน

60,000

บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 1 อัตรา ดังนี้
1.ผู้ช่วยช่างโยธา (ภ)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

จานวน

146,280

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
-เพื่อจ่ายเป็นเงินครองชีพของพนักงานจ้างที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

จานวน

13,140

บาท

รวม

608,950

บาท

รวม

202,250

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสาหรับพนักงานส่วนตาบลและ
พนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

107,250

บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันหยุด
ราชการและนอกเวลาราชการสาหรับพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3,000

บาท

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตาบลที่มีสิทธิเบิกตาม
ระเบียบราชการ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

จานวน

80,000

บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตาบลที่มี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบราชการ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

จานวน

12,000

บาท

หน้า : 47/85

วันที่พิมพ์ : 24/9/2561 15:27:23

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม

146,700

บาท

จานวน

76,700

บาท

จานวน

20,000

บาท

50,000

บาท

1.ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนฝึกอบรมสาหรับพนักงานส่วน
ตาบล พนักงานจ้างและบุคคลที่เกี่ยวข้อง จานวน 50,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2.ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการทาความสะอาด
สถานที่ราชการ ค่าจ้างเหมาบริการค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมา
ถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาทาอาหารงานเลี้ยงต่างๆ ตามระเบียบราชการที่
เบิกจ่ายได้ ฯลฯ จานวน 20,000 บาท
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
3.ค่าเบี้ยประกัน เช่น ค่าเบี้ยประกันรถยนต์ส่วนกลาง ฯลฯ ตาม
ระเบียบของราชการ จานวน 6,700 บาท
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที่ 14
สิงหาคม 2552 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการประกันภัยรถราชการ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างฯลฯ
เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2559
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
ตาบล เพื่อใช้ในการซ่อมแซมแบบตามการชนิดของอาการไม่จากัดวง
เงิน การซ่อมแซมมี 2 แบบ คือ
1.การซ่อมแซมโดยอยู่ในสภาพเดิม
2.การซ่อมโดยการเปลี่ยน
เช่น เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ รถยนต์ส่วนกลาง ฯลฯ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

หน้า : 48/85

วันที่พิมพ์ : 24/9/2561 15:27:23

ค่าวัสดุ

รวม

260,000

บาท

วัสดุสานักงาน
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ของสานักงานต่างๆ
-แบบวัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก หนังสือ ตรายาง ตระแกรงวางเอกสาร กุญแจ ภาพ
เขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดกระดาษ แผ่นป้ายชื่อ สานัก
งาน หรือหน่วยงานแผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับ
แสง (ต่อฝืน) พรม (ต่อฝืน) นาฬิกา กระเป๋า ฯลฯ
-วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ายาลบคา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอร์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้าหมึกปริ้นท์ แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ธง
ชาติ สิ่งพิมพ์ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ น้ามัน ไข ขี้ผึ้ง น้าดื่มสาหรับ
บริการประชาชนในสานักงาน ฯลฯ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

80,000

บาท

วัสดุก่อสร้าง
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รายละเอียด
-วัสดุคงทน เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม ขวาน กบไส
ไม้ เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถ
ส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ
-วัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ามันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือ
ซีเมนต์บล็อค กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ท่อน้า
พีวีซี ฯลฯ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

20,000

บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายละเอียด
-วัสดุคงทน เช่น ไขขวง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจ
เลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์ กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณ
ไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ
-วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต์ น้ามันเบรก น็อตและสกรู สาย
ไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ
-วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ เครื่อง
ยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อ
น้า หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ามัน ไฟหน้า ไฟเบรก ตลับลูก
ปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

30,000

บาท

หน้า : 49/85

วันที่พิมพ์ : 24/9/2561 15:27:23

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายละเอียด
-วัสดุสิ้นเปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม น้ามันเชื้อเพลิง น้ามันดีเซล น้ามัน
ก๊าด น้ามันเบนซิน น้ามันจารบี น้ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าส ฯลฯ ใช้กับรถ
จักรยานยนต์ รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ 4719 อายุ 4 ปี ฯลฯ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

70,000

บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายละเอียด
-วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
-วัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์สาหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ
-วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แผงอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมน
บอร์ด เมมโมรีซิป คัตซีทฟีคเตอร์ เม้าส์ พริ้นเตอร์สวิตซิ่งบ็อกซ์ เครื่อง
กระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล
แบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ แบบฮาร์ดดิสต์ แบบซีดีแบบออพติคอส ฯลฯ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

60,000

บาท

รวม

130,000

บาท

รวม

30,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและปรับปรุงคุรุภัณฑ์เป็นการซ่อมโครงการ
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่และการซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างไม่จากัดวง
เงิน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ รถยนต์ส่วนกลาง ฯลฯ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

หน้า : 50/85

วันที่พิมพ์ : 24/9/2561 15:27:23

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน
จานวน

100,000

บาท

100,000

บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว1966 ลงวันที่ 26 กันยายน 2560 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่า
ตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ตามหนังสือคู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทางบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามแนวทางตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบ
ประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งานไฟฟ้าถนน

รวม

20,509,870

บาท

งบลงทุน

รวม

18,727,870

บาท

รวม

18,727,870

บาท

133,600

บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองไฮ หมู่ 17 จากที่นางทองยศ
จานวน
เถื่อนแดง ถึงที่ นายวิชัย ปาจันทร์
สภาพเดิม
ถนนลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 73 เมตร ไม่มีความสูง เป็นถนนลูกรังที่
ประชาชนใช้สัญจรไปมาจานวนมากเหมาะสมพัฒนาเป็นถนนคอนกรีต
เพื่อประชาชนใช้สัญจรขนส่งสินค้าไปมาสะดวกขึ้น
สภาพใหม่
ถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 73 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอย
ไม่น้อยกว่า 219 ตารางเมตร
ค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงิน 96,729.72 บาท และ
ค่า Factor F 1.3822 เป็นเงิน จานวน 36,970.09 บาท รวมเป็นเงิน
จานวน 133,699.81 บาท รวมพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จานวน 1
ป้าย ปรับราคาให้เหมาะสม เป็นเงินจานวน 133,600 บาท ตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 1
หน้า 7 )

หน้า : 51/85

วันที่พิมพ์ : 24/9/2561 15:27:24

จานวน

104,500

บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเกาะสมอ หมู่ 15 จากที่นาง จานวน
เหลือ มีผล ถึงที่ นายสารวย สุขหอม
สภาพเดิม
ถนนลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 26 เมตร ไม่มีความสูง เป็นถนนลูกรังที่
ประชาชนใช้สัญจรไปมาจานวนมากเหมาะสมพัฒนาเป็นถนนคอนกรีต
เพื่อประชาชนใช้สัญจรขนส่งสินค้าไปมาสะดวกขึ้น
สภาพใหม่
ถนนกว้าง 3.50 เมตร ยาว 24 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ใช้
สอยไม่น้อยกว่า 84 ตารางเมตร
ค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงิน 36,599.16 บาท และ
ค่า Factor F 1.3822 เป็นเงิน จานวน 13,988.21 บาท รวมเป็นเงิน
จานวน 50,587.37 บาท รวมพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จานวน 1
ป้าย ปรับราคาให้เหมาะสม เป็นเงินจานวน 50,500 บาท ตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 หน้า 51 )

50,500

บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเกาะสมอ หมู่ 15 จากที่นาย จานวน
เส็ง แซ่โง้ว ถึงที่ นายละมัย ค้าชู
สภาพเดิม
ถนนลูกรัง กว้าง 5 เมตร ยาว 30 เมตร ไม่มีความสูง เป็นถนนลูกรังที่
ประชาชนใช้สัญจรไปมาจานวนมากเหมาะสมพัฒนาเป็นถนนคอนกรีต
เพื่อประชาชนใช้สัญจรขนส่งสินค้าไปมาสะดวกขึ้น
สภาพใหม่
ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอย
ไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร
ค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงิน 52,388.94 บาท และ
ค่า Factor F 1.3822 เป็นเงิน จานวน 20,023.05 บาท รวมเป็นเงิน
จานวน 72,411.99 บาท รวมพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จานวน 1
ป้าย ปรับราคาให้เหมาะสม เป็นเงินจานวน 72,400 บาท ตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2
หน้า 10 )

72,400

บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเกาะสมอ หมู่ 15 จากที่นาง
สวิง ค้าชู ถึงที่ นางสนม ซื่อตรง
สภาพเดิม
ถนนลูกรัง กว้าง 4.50 เมตร ยาว 43 เมตร ไม่มีความสูง เป็นถนน
ลูกรังที่ประชาชนใช้สัญจรไปมาจานวนมากเหมาะสมพัฒนาเป็นถนน
คอนกรีตเพื่อประชาชนใช้สัญจรขนส่งสินค้าไปมาสะดวกขึ้น
สภาพใหม่
ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 43 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอย
ไม่น้อยกว่า 172 ตารางเมตร
ค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงิน 75,612.70 บาท และ
ค่า Factor F 1.3822 เป็นเงิน จานวน 28,899.18 บาท รวมเป็นเงิน
จานวน 104,511.88 บาท รวมพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จานวน 1
ป้าย ปรับราคาให้เหมาะสม เป็นเงินจานวน 104,500 บาท ตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 หน้า 51 )

วันที่พิมพ์ : 24/9/2561 15:27:24

หน้า : 52/85

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกอุดมดี หมู่ 12 จากที่นาง จานวน
แววตา รัตน์วงษ์ ถึงที่นายประครอง ไชยบัว
สภาพเดิม
ถนนลูกรัง กว้าง 4.50 เมตร ยาว 250 เมตร ไม่มีความสูง เป็นถนน
ลูกรังที่ประชาชนใช้สัญจรไปมาจานวนมากเหมาะสมพัฒนาเป็นถนน
คอนกรีตเพื่อประชาชนใช้สัญจรขนส่งสินค้าไปมาสะดวกขึ้น
สภาพใหม่
ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอย
ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร
ค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงิน 440,016.98 บาท และ
ค่า Factor F 1.3822 เป็นเงิน จานวน 168,174.49 บาท รวมเป็นเงิน
จานวน 608,191.47 บาท รวมพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จานวน 1
ป้าย ปรับราคาให้เหมาะสม เป็นเงินจานวน 608,100 บาท ตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2
หน้า 7 )

608,100

บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกอุดมดี หมู่ 12 จากที่นาย จานวน
มานิต ไอยรัตน์ ถึงที่ นางสาวปิยภรณ์ จาพานิชย์
สภาพเดิม
ถนนลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 122 เมตร ไม่มีความสูง เป็นถนนลูกรัง
ที่ประชาชนใช้สัญจรไปมาจานวนมากเหมาะสมพัฒนาเป็นถนนคอนกรีต
เพื่อประชาชนใช้สัญจรขนส่งสินค้าไปมาสะดวกขึ้น
สภาพใหม่
ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 122 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอย
ไม่น้อยกว่า 488 ตารางเมตร
ค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงิน 214,699.99 บาท และ
ค่า Factor F 1.3822 เป็นเงิน จานวน 82,058.34 บาท รวมเป็นเงิน
จานวน 296,758.33 บาท รวมพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จานวน 1
ป้าย ปรับราคาให้เหมาะสม เป็นเงินจานวน 296,700 บาท ตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2
หน้า 7 )

296,700

บาท

วันที่พิมพ์ : 24/9/2561 15:27:24

หน้า : 53/85

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกอุดมดี หมู่ 12 จากที่นาย จานวน
สมบัติ อุดมปลั่ง ถึงที่ นายอุดร อุดมปลั่ง
สภาพเดิม
ถนนลูกรัง กว้าง 3.50 เมตร ยาว 40 เมตร ไม่มีความสูง เป็นถนน
ลูกรังที่ประชาชนใช้สัญจรไปมาจานวนมากเหมาะสมพัฒนาเป็นถนน
คอนกรีตเพื่อประชาชนใช้สัญจรขนส่งสินค้าไปมาสะดวกขึ้น
สภาพใหม่
ถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอย
ไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร
ค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงิน 52,846.89 บาท และ
ค่า Factor F 1.3822 เป็นเงิน จานวน 20,198.08 บาท รวมเป็นเงิน
จานวน 73,044.97 บาท รวมพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จานวน 1
ป้าย ปรับราคาให้เหมาะสม เป็นเงินจานวน 73,000 บาท ตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2
หน้า 8 )

73,000

บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสีเสียดไทรงาม หมู่ 16 จาก จานวน
ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ถึงที่ นางนารี ยะสาวงษ์
สภาพเดิม
ถนนลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 73 เมตร ไม่มีความสูง เป็นถนนลูกรังที่
ประชาชนใช้สัญจรไปมาจานวนมากเหมาะสมพัฒนาเป็นถนนคอนกรีต
เพื่อประชาชนใช้สัญจรขนส่งสินค้าไปมาสะดวกขึ้น
สภาพใหม่
ถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 35 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอย
ไม่น้อยกว่า 105 ตารางเมตร
ค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงิน 46,185.59 บาท และ
ค่า Factor F 1.3822 เป็นเงิน จานวน 17,652.14 บาท รวมเป็นเงิน
จานวน 63,837.73 บาท รวมพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จานวน 1
ป้าย ปรับราคาให้เหมาะสม เป็นเงินจานวน 63,800 บาท ตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2
หน้า 11 )

63,800

บาท

หน้า : 54/85

วันที่พิมพ์ : 24/9/2561 15:27:24

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองกาน้า หมู่ 7 จากที่นาง จานวน
จาเรียง วงษ์เสนา ถึงที่ นางสุพัตรา ศรเพชร
สภาพเดิม
ถนนลูกรัง กว้าง 3.50 เมตร ยาว 102 เมตร ไม่มีความสูง เป็นถนน
ลูกรังที่ประชาชนใช้สัญจรไปมาจานวนมากเหมาะสมพัฒนาเป็นถนน
คอนกรีตเพื่อประชาชนใช้สัญจรขนส่งสินค้าไปมาสะดวกขึ้น
สภาพใหม่
ถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 102 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอย
ไม่น้อยกว่า 306 ตารางเมตร
ค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงิน 134,980.67 บาท และ
ค่า Factor F 1.3822 เป็นเงิน จานวน 51,589.61 บาท รวมเป็นเงิน
จานวน 186,570.28 บาท รวมพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จานวน 1
ป้าย ปรับราคาให้เหมาะสม เป็นเงินจานวน 186,500 บาท ตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 1
หน้า 3 )
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองกาน้า หมู่ 7 จากที่นาย
พิชิต มีศิลป์ ถึงที่นางบุญอบ มีศิลป์
สภาพเดิม
ถนนลูกรัง กว้าง 2.50 เมตร ยาว 57 เมตร ไม่มีความสูง เป็นถนน
ลูกรังที่ประชาชนใช้สัญจรไปมาจานวนมากเหมาะสมพัฒนาเป็นถนน
คอนกรีตเพื่อประชาชนใช้สัญจรขนส่งสินค้าไปมาสะดวกขึ้น
สภาพใหม่
ถนนกว้าง 2 เมตร ยาว 57 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอย
ไม่น้อยกว่า 114 ตารางเมตร
ค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงิน 50,679.25 บาท และ
ค่า Factor F 1.3822 เป็นเงิน จานวน 19,369.60 บาท รวมเป็นเงิน
จานวน 70,048.85 บาท รวมพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จานวน 1
ป้าย ปรับราคาให้เหมาะสม เป็นเงินจานวน 70,000 บาท ตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 1
หน้า 3 )

จานวน

186,500

บาท

70,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 24/9/2561 15:27:24

หน้า : 55/85

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองกาน้า หมู่ 7 จากที่นาย จานวน
ไพบูลย์ มีชัย ถึงที่ นายสุชาติ วงษ์เสนา
สภาพเดิม
ถนนลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 76 เมตร ไม่มีความสูง เป็นถนนลูกรังที่
ประชาชนใช้สัญจรไปมาจานวนมากเหมาะสมพัฒนาเป็นถนนคอนกรีต
เพื่อประชาชนใช้สัญจรขนส่งสินค้าไปมาสะดวกขึ้น
สภาพใหม่
ถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 76 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอย
ไม่น้อยกว่า 228 ตารางเมตร
ค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงิน 100,573.52 บาท และ
ค่า Factor F 1.3822 เป็นเงิน จานวน 38,439.20 บาท รวมเป็นเงิน
จานวน 139,012.72 บาท รวมพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จานวน 1
ป้าย ปรับราคาให้เหมาะสม เป็นเงินจานวน 139,000 บาท ตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 1
หน้า 3 )

139,000

บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองกาน้า หมู่ 7 จากที่นาย จานวน
สงคราม วงษ์สา ถึงที่นายสมัย หงษ์จันทร์ (ถึงถนนคอนกรีต)
สภาพเดิม
ถนนลูกรัง กว้าง 5 เมตร ยาว 183 เมตร ไม่มีความสูง เป็นถนนลูกรัง
ที่ประชาชนใช้สัญจรไปมาจานวนมากเหมาะสมพัฒนาเป็นถนนคอนกรีต
เพื่อประชาชนใช้สัญจรขนส่งสินค้าไปมาสะดวกขึ้น
สภาพใหม่
ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 183 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอย
ไม่น้อยกว่า 732 ตารางเมตร
ค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงิน 322,071.94 บาท และ
ค่า Factor F 1.3822 เป็นเงิน จานวน 123,095.90 บาท รวมเป็นเงิน
จานวน 445,167.84 บาท รวมพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จานวน 1
ป้าย ปรับราคาให้เหมาะสม เป็นเงินจานวน 445,100 บาท ตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 หน้า 45)

445,100

บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองปรือน้อย หมู่ 9 จากที่ จานวน
นางปราณี เภาเนือง ถึงที่นางลาใย เภาเนือง
สภาพเดิม
ถนนลูกรัง กว้าง 5 เมตร ยาว 42 เมตร ไม่มีความสูง เป็นถนนลูกรังที่
ประชาชนใช้สัญจรไปมาจานวนมากเหมาะสมพัฒนาเป็นถนนคอนกรีต
เพื่อประชาชนใช้สัญจรขนส่งสินค้าไปมาสะดวกขึ้น
สภาพใหม่
ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 42 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอย
ไม่น้อยกว่า 168 ตารางเมตร
ค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงิน 73,571.63 บาท และ
ค่า Factor F 1.3822 เป็นเงิน จานวน 28,119.08 บาท รวมเป็นเงิน
จานวน 101,690.71 บาท รวมพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จานวน 1
ป้าย ปรับราคาให้เหมาะสม เป็นเงินจานวน 101,600 บาท ตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 หน้า 46)

101,600

บาท

วันที่พิมพ์ : 24/9/2561 15:27:24

หน้า : 56/85

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองปรือน้อย หมู่ 9 จากที่ จานวน
นางสังเวียน ซื่อตรง ถึงถนนสาธารณประโยชน์
สภาพเดิม
ถนนลูกรัง กว้าง 5 เมตร ยาว 288 เมตร ไม่มีความสูง เป็นถนนลูกรัง
ที่ประชาชนใช้สัญจรไปมาจานวนมากเหมาะสมพัฒนาเป็นถนนคอนกรีต
เพื่อประชาชนใช้สัญจรขนส่งสินค้าไปมาสะดวกขึ้น
สภาพใหม่
ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 288 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอย
ไม่น้อยกว่า 1,152 ตารางเมตร
ค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงิน 506,824,.39 บาท และ
ค่า Factor F 1.3822 เป็นเงิน จานวน 193,708.29 บาท รวมเป็นเงิน
จานวน 700,532.68 บาท รวมพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จานวน 1
ป้าย ปรับราคาให้เหมาะสม เป็นเงินจานวน 700,500 บาท ตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 หน้า 46 )

700,500

บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองปรือน้อย หมู่ 9 จากที่ จานวน
นายเจรียร รวมทรัพย์ ถึงที่นางสาวจีราพร มีผล
สภาพเดิม
ถนนลูกรัง กว้าง 5 เมตร ยาว 39 เมตร ไม่มีความสูง เป็นถนนลูกรังที่
ประชาชนใช้สัญจรไปมาจานวนมากเหมาะสมพัฒนาเป็นถนนคอนกรีต
เพื่อประชาชนใช้สัญจรขนส่งสินค้าไปมาสะดวกขึ้น
สภาพใหม่
ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 39 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอย
ไม่น้อยกว่า 156 ตารางเมตร
ค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงิน 68,467.09 บาท และ
ค่า Factor F 1.3822 เป็นเงิน จานวน 26,168.13 บาท รวมเป็นเงิน
จานวน 94,635.22 บาท รวมพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จานวน 1
ป้าย ปรับราคาให้เหมาะสม เป็นเงินจานวน 94,600 บาท ตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2
หน้า 5 )

94,600

บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองระเนตรหมู่ 11 จากที่ จานวน
นายมานพ สมอชัย ถึง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 13 บ้านคลองสมบูรณ์
สภาพเดิม
ถนนลูกรัง กว้าง 5 เมตร ยาว 920 เมตร ไม่มีความสูง เป็นถนนลูกรัง
ที่ประชาชนใช้สัญจรไปมาจานวนมากเหมาะสมพัฒนาเป็นถนนคอนกรีต
เพื่อประชาชนใช้สัญจรขนส่งสินค้าไปมาสะดวกขึ้น
สภาพใหม่
ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 920 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอย
ไม่น้อยกว่า 3,680 ตารางเมตร
ค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงิน 1,621,395.12 บาท และ
ค่า Factor F 1.3822 เป็นเงิน จานวน 619,697.21 บาท รวมเป็นเงิน
จานวน 2,241,092.33 บาท รวมพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จานวน 1
ป้าย ปรับราคาให้เหมาะสม เป็นเงินจานวน 2,241,000 บาท ตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2
หน้า 6)

2,241,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 24/9/2561 15:27:24

หน้า : 57/85

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหูช้าง หมู่ 8 จากที่นาย จานวน
สานอง รักษาพล ถึงที่นายวีระ รักษาพล
สภาพเดิม
ถนนลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 30 เมตร ไม่มีความสูง เป็นถนนลูกรังที่
ประชาชนใช้สัญจรไปมาจานวนมากเหมาะสมพัฒนาเป็นถนนคอนกรีต
เพื่อประชาชนใช้สัญจรขนส่งสินค้าไปมาสะดวกขึ้น
สภาพใหม่
ถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอย
ไม่น้อยกว่า 90 ตารางเมตร
ค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงิน 39,457.25 บาท และ
ค่า Factor F 1.3822 เป็นเงิน จานวน 15,080.56 บาท รวมเป็นเงิน
จานวน 54,537.81 บาท รวมพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จานวน 1
ป้าย ปรับราคาให้เหมาะสม เป็นเงินจานวน 54,500 บาท ตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 หน้า 46 )

54,500

บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหูช้าง หมู่ 8 จากที่นายสุ จานวน
เทพ สุพล ถึงที่ นายบุญ แซ่โล้
สภาพเดิม
ถนนลูกรัง กว้าง 5 เมตร ยาว 190 เมตร ไม่มีความสูง เป็นถนนลูกรัง
ที่ประชาชนใช้สัญจรไปมาจานวนมากเหมาะสมพัฒนาเป็นถนนคอนกรีต
เพื่อประชาชนใช้สัญจรขนส่งสินค้าไปมาสะดวกขึ้น
สภาพใหม่
ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอย
ไม่น้อยกว่า 760 ตารางเมตร
ค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงิน 334,328.54 บาท และ
ค่า Factor F 1.3822 เป็นเงิน จานวน 127,780.36 บาท รวมเป็นเงิน
จานวน 462,108.90 บาท รวมพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จานวน 1
ป้าย ปรับราคาให้เหมาะสม เป็นเงินจานวน 462,100 บาท ตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 หน้า 46 )

462,100

บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัวซา หมู่ 5 จากที่นางเจียร
จานวน
ทาหอม ถึงที่นายวิรัตน์ กัลยาหัตถ์
สภาพเดิม
ถนนลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร ไม่มีความสูง เป็นถนนลูกรัง
ที่ประชาชนใช้สัญจรไปมาจานวนมากเหมาะสมพัฒนาเป็นถนนคอนกรีต
เพื่อประชาชนใช้สัญจรขนส่งสินค้าไปมาสะดวกขึ้น
สภาพใหม่
ถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอย
ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร
ค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงิน 265,121.31 บาท และ
ค่า Factor F 1.3822 เป็นเงิน จานวน 101,329.36 บาท รวมเป็นเงิน
จานวน 366,450.67 บาท รวมพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จานวน 1
ป้าย ปรับราคาให้เหมาะสม เป็นเงินจานวน 366,400 บาท ตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2
หน้า 4 )

366,400

บาท

วันที่พิมพ์ : 24/9/2561 15:27:24

หน้า : 58/85

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัวซา หมู่ 5 จากที่นายราเพย จานวน
ปราบพาล ถึงที่ นายสมบัติ ต้นวงษ์
สภาพเดิม
ถนนลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 105 เมตร ไม่มีความสูง เป็นถนนลูกรัง
ที่ประชาชนใช้สัญจรไปมาจานวนมากเหมาะสมพัฒนาเป็นถนนคอนกรีต
เพื่อประชาชนใช้สัญจรขนส่งสินค้าไปมาสะดวกขึ้น
สภาพใหม่
ถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 105 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอย
ไม่น้อยกว่า 315 ตารางเมตร
ค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงิน 139,079.92 บาท และ
ค่า Factor F 1.3822 เป็นเงิน จานวน 53,156.35 บาท รวมเป็นเงิน
จานวน 192,236.27 บาท รวมพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จานวน 1
ป้าย ปรับราคาให้เหมาะสม เป็นเงินจานวน 192,200 บาท ตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2
หน้า 3 )

192,200

บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัวซา หมู่ 5 จากบริเวณสระ จานวน
น้าโบราณบ้านหัวซา ถึง วัดป่าโพธิแก้ว1
สภาพเดิม
ถนนลูกรัง กว้าง 5 เมตร ยาว 222 เมตร ไม่มีความสูง เป็นถนนลูกรัง
ที่ประชาชนใช้สัญจรไปมาจานวนมากเหมาะสมพัฒนาเป็นถนนคอนกรีต
เพื่อประชาชนใช้สัญจรขนส่งสินค้าไปมาสะดวกขึ้น
สภาพใหม่
ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 222 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอย
ไม่น้อยกว่า 888 ตารางเมตร
ค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงิน 390,578.15 บาท และ
ค่า Factor F 1.3822 เป็นเงิน จานวน 149,278.97 บาท รวมเป็นเงิน
จานวน 539,857.12 บาท รวมพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จานวน 1
ป้าย ปรับราคาให้เหมาะสม เป็นเงินจานวน 539,800 บาท ตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 หน้า 43 )

539,800

บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัวซา หมู่ 6 จากที่นายปรีชา จานวน
สวัสดี ถึงที่นางสาวนภัส แก้วดี
สภาพเดิม
ถนนลูกรัง กว้าง 5 เมตร ยาว 141 เมตร ไม่มีความสูง เป็นถนนลูกรัง
ที่ประชาชนใช้สัญจรไปมาจานวนมากเหมาะสมพัฒนาเป็นถนนคอนกรีต
เพื่อประชาชนใช้สัญจรขนส่งสินค้าไปมาสะดวกขึ้น
สภาพใหม่
ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 141 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอย
ไม่น้อยกว่า 564 ตารางเมตร
ค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงิน 248,047.79 บาท และ
ค่า Factor F 1.3822 เป็นเงิน จานวน 94,803.87 บาท รวมเป็นเงิน
จานวน 342,851.66 บาท รวมพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จานวน 1
ป้าย ปรับราคาให้เหมาะสม เป็นเงินจานวน 342,800 บาท ตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2
หน้า 4 )

342,800

บาท

วันที่พิมพ์ : 24/9/2561 15:27:24

หน้า : 59/85

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัวหว้า หมู่ที่ 1 จากที่นางกัน จานวน
ภัย สมทรง ถึงที่ นางมณฑล สิงห์ทอง
สภาพเดิม
ถนนลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 131 เมตร ไม่มีความสูง เป็นถนนลูกรัง
ที่ประชาชนใช้สัญจรไปมาจานวนมากเหมาะสมพัฒนาเป็นถนนคอนกรีต
เพื่อประชาชนใช้สัญจรขนส่งสินค้าไปมาสะดวกขึ้น
สภาพใหม่
ถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 131 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอย
ไม่น้อยกว่า 393 ตารางเมตร
ค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงิน 173,486.44 บาท และ
ค่า Factor F 1.3822 เป็นเงิน จานวน 66,306.52 บาท รวมเป็นเงิน
จานวน 239,792.96 บาท รวมพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จานวน 1
ป้าย ปรับราคาให้เหมาะสม เป็นเงินจานวน 239,700 บาท ตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 หน้า 39 )

239,700

บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัวหว้า หมู่ที่ 1 จากที่นาย
จานวน
ประสิทธิ จิตดี ถึงที่นายสุวรรณ กิมเต็ก
สภาพเดิม
ถนนลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร ไม่มีความสูง เป็นถนนลูกรัง
ที่ประชาชนใช้สัญจรไปมาจานวนมากเหมาะสมพัฒนาเป็นถนนคอนกรีต
เพื่อประชาชนใช้สัญจรขนส่งสินค้าไปมาสะดวกขึ้น
สภาพใหม่
ถนนกว้าง 3.50 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ใช้
สอยไม่น้อยกว่า 1,225 ตารางเมตร
ค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงิน 540,222.32 บาท และ
ค่า Factor F 1.3822 เป็นเงิน จานวน 206,472.97 บาท รวมเป็นเงิน
จานวน 746,695.29 บาท รวมพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จานวน 1
ป้าย ปรับราคาให้เหมาะสม เป็นเงินจานวน 746,600 บาท ตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 1
หน้า 1 )

746,600

บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหายโศก หมู่ 4 จากที่นางปาน จานวน
โอบอ้อม ถึงที่นางสาวอนงค์ สืบจันทร์
สภาพเดิม
ถนนลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร ไม่มีความสูง เป็นถนนลูกรัง
ที่ประชาชนใช้สัญจรไปมาจานวนมากเหมาะสมพัฒนาเป็นถนนคอนกรีต
เพื่อประชาชนใช้สัญจรขนส่งสินค้าไปมาสะดวกขึ้น
สภาพใหม่
ถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอย
ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร
ค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงิน 132,418.02 บาท และ
ค่า Factor F 1.3822 เป็นเงิน จานวน 50,610.16 บาท รวมเป็นเงิน
จานวน 183,028.18 บาท รวมพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จานวน 1
ป้าย ปรับราคาให้เหมาะสม เป็นเงินจานวน 183,000 บาท ตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 หน้า 41 )

183,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 24/9/2561 15:27:24

หน้า : 60/85

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหายโศก หมู่ 4 จากที่นางอา จานวน
พร สุขหอม ถึงที่ นายไพฑูรย์ แก้วแสน
สภาพเดิม
ถนนลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 55 เมตร ไม่มีความสูง เป็นถนนลูกรังที่
ประชาชนใช้สัญจรไปมาจานวนมากเหมาะสมพัฒนาเป็นถนนคอนกรีต
เพื่อประชาชนใช้สัญจรขนส่งสินค้าไปมาสะดวกขึ้น
สภาพใหม่
ถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 55 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอย
ไม่น้อยกว่า 165 ตารางเมตร
ค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงิน 72,832.43 บาท และ
ค่า Factor F 1.3822 เป็นเงิน จานวน 27,836.55 บาท รวมเป็นเงิน
จานวน 100,668.98 บาท รวมพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จานวน 1
ป้าย ปรับราคาให้เหมาะสม เป็นเงินจานวน 100,600 บาท ตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 หน้า 41 )

100,600

บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหายโศก หมู่ 4 จากที่นายสุ
จานวน
เนตร สังอรดี ถึงที่ นางสมนึก ค้าชู
สภาพเดิม
ถนนลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 43 เมตร ไม่มีความสูง เป็นถนนลูกรังที่
ประชาชนใช้สัญจรไปมาจานวนมากเหมาะสมพัฒนาเป็นถนนคอนกรีต
เพื่อประชาชนใช้สัญจรขนส่งสินค้าไปมาสะดวกขึ้น
สภาพใหม่
ถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 43 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอย
ไม่น้อยกว่า 129 ตารางเมตร
ค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงิน 56,947.07 บาท และ
ค่า Factor F 1.3822 เป็นเงิน จานวน 21,765.17 บาท รวมเป็นเงิน
จานวน 78,712.24 บาท รวมพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จานวน 1
ป้าย ปรับราคาให้เหมาะสม เป็นเงินจานวน 78,700 บาท ตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 หน้า 41 )

78,700

บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหายโศก หมู่ 4 จากที่นายฮ้วง จานวน
รวมทรัพย์ ถึงที่ นายเจียม นาทุม
สภาพเดิม
ถนนลูกรัง กว้าง 5 เมตร ยาว 165 เมตร ไม่มีความสูง เป็นถนนลูกรัง
ที่ประชาชนใช้สัญจรไปมาจานวนมากเหมาะสมพัฒนาเป็นถนนคอนกรีต
เพื่อประชาชนใช้สัญจรขนส่งสินค้าไปมาสะดวกขึ้น
สภาพใหม่
ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอย
ไม่น้อยกว่า 660 ตารางเมตร
ค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงิน 290,332.77 บาท และ
ค่า Factor F 1.3822 เป็นเงิน จานวน 110,965.19 บาท รวมเป็นเงิน
จานวน 401,297.96 บาท รวมพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จานวน 1
ป้าย ปรับราคาให้เหมาะสม เป็นเงินจานวน 401,200 บาท ตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 หน้า 41 )

401,200

บาท

วันที่พิมพ์ : 24/9/2561 15:27:24

หน้า : 61/85

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหายโศก หมู่ 4 จากวัดเกาะ
จานวน
แก้วสถาวร ถึง สะพานเขตหมู่ 15 บ้านเกาะสมอ
สภาพเดิม
ถนนลูกรัง กว้าง 5 เมตร ยาว 202 เมตร ไม่มีความสูง เป็นถนนลูกรัง
ที่ประชาชนใช้สัญจรไปมาจานวนมากเหมาะสมพัฒนาเป็นถนนคอนกรีต
เพื่อประชาชนใช้สัญจรขนส่งสินค้าไปมาสะดวกขึ้น
สภาพใหม่
ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 202 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอย
ไม่น้อยกว่า 808 ตารางเมตร
ค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงิน 355,432.55 บาท และ
ค่า Factor F 1.3822 เป็นเงิน จานวน 135,846.32 บาท รวมเป็นเงิน
จานวน 491,278.87 บาท รวมพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จานวน 1
ป้าย ปรับราคาให้เหมาะสม เป็นเงินจานวน 491,200 บาท ตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 หน้า 41)

491,200

บาท

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านหนองนก หมู่ 10 จากถนนสายหัวหว้า จานวน
หนองนก(บ้านไร่ยาว) ถึงที่ สาธารณประโยชน์(หนองเสือตาย) พร้อมวางท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สภาพเดิม
เป็นถนนกว้างเฉลี่ย กว้าง 4 เมตร ยาว 624 เมตร ไม่มีความสูง เป็น
ถนนประชาชนใช้สัญจรไปมาในการทาสวน ทานา ถนนเป็นหลุม เป็นบ่อ
จานวนมากต้องการปรับสภาพเป็นถนนพร้อมวางท่อระบายน้าเพื่อป้องกัน
น้าท่วมและขนส่งพืชผลทางการเกษตร
สภาพใหม่
ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 624 เมตร หนา 0.80 เมตร ปริมาตรลูกรัง
จานวน 1,996.80 ลูกบาศ์กเมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จานวน 2 จุดๆละ 6 ท่อน
ค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงิน 333,024.92 บาท และ
ค่า Factor F 1.3822 เป็นเงิน จานวน 127,282.12 บาท รวมเป็นเงิน
จานวน 460,307.04 บาท รวมพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จานวน 1
ป้าย ปรับราคาให้เหมาะสม เป็นเงินจานวน 460,000 บาท ตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 หน้า 47)

460,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 24/9/2561 15:27:24

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านคลองสมบูรณ์ หมู่ 13 บริเวณวัด จานวน
คลองสมบูรณ์ หอถังเหล็กเก็บน้ารูปถ้วยแชมเปญ ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า
20 เมตร ปริมาตรความจุจานวนไม่น้อยกว่า 30 ลูกบาศ์กเมตร พร้อมถัง
กรองสนิมเหล็ก
สภาพเดิม
ในหมู่บ้านประชาชนไม่มีระบบประปาหมู่บ้านเพื่อบริการประชาชน
ปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมมาตั้งในเขตพื้นที่ทาให้ประชาชนมีการปลูก
บ้านเรือนประชาชนจานวนมากขึ้นทาให้ระบบน้าประปาที่ประชาชนใช้
ดาเนินชีวิตประจาวันมีจาเป็นต้องดาเนินการแก้ไขปัญหาระบบน้า
ประชาชนเพื่อบริการประชาชนตามอานาจหน้าที่แก้ไขปัญหาความเดือด
ร้อนของประชาชน
สภาพใหม่
หอถังเหล็กเก็บน้ารูปถ้วยแชมเปญ ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 20
เมตร ปริมาตรความจุน้าจานวน 30 ลูกบาศ์กเมตร เครื่องสูบน้าแบบ
ไฟฟ้า (ซัมเมิร์ส) ขนาด 2 แรงม้า ทุ่นลอยน้าพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ถัง
กรองสนิมเหล็ก เทฐานปูนขนาด 2.50 x 2.50 x 0.20 เมตร ระบบ
ไฟฟ้า เชื่อมต่อระบบประปา
ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน 521,303.97 บาท พร้อมป้ายประชา
สัมพันธ์ จานวน 1 ป้าย ค่า FACTOR F 1.3073 เป็นเงิน 160,196.71
บาท รวมเป็นเงินจานวน 681,500.68 บาท ปรับราคาให้เหมาะ
สม จานวน 681,000 บาท (ตามแบบแปลนกรมการปกครอง กระทรวง
มหาดไทย แบบมาตรฐาน ตามที่อบต.หัวหว้ากาหนด)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2
หน้า 8)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้าบ้านหัวซา หมู่ 6 จากที่นางสุรางค์ จรัสวงค์ ถึง จานวน
ที่ นายจรูญ ทองสะอาด
สภาพเดิม
ไม่มีรางระบายน้า เป็นถนนคอนกรีติเสริมเหล็กที่ประชาชนใช้สัญจร
ไปมาจานวนมาก และมีน้าท่วมขังโดยดาเนินการทารางระบายน้าต่อ
จากรางระบายน้าเดิม
สภาพใหม่
รางระบายน้า ขนาด กว้าง 0.50 เมตร ยาว 70 เมตร ลึก 0.50
เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 35 ตารางเมตร
ค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงิน 236,854.25 บาท และ
ค่า Factor F 1.3822 เป็นเงิน จานวน 90,525.69 บาท รวมเป็นเงิน
จานวน 327,379.94 บาท รวมพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จานวน 1
ป้าย ปรับราคาให้เหมาะสม เป็นเงินจานวน 327,370 บาท ตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 หน้า 43 )

หน้า : 62/85

681,000

บาท

327,370

บาท

หน้า : 63/85

วันที่พิมพ์ : 24/9/2561 15:27:24

จานวน

247,000

บาท

โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอลฟัลติกคอนกรีตบ้านเกาะสมอ หมู่ 15
จานวน
จานวน 2 ช่วง
สภาพเดิม
ช่วง 1 จากที่นายสอน ปราบพาล ถึงที่ นายจ่อย ค้าชู เป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย กว้าง 3.20 เมตร ยาว 207 เมตร ไม่มี
ความสูง เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีสภาพคอนกรีตล่อนเป็นหลุมเป็น
บ่อมีหินลอยอันเนื่องมาจากสภาพการใช้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมานาน
ประชาชนใช้สัญจรไปมาจานวนมากเหมาะสมพัฒนาเป็นถนนลาดยางแอล
ฟัลติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเดิมเพื่อประชาชนใช้สัญจรไปมาสะดวก
ขึ้น
ช่วง 2 จากที่นายจ่อย ค้าชู ถึงที่ นางอุดม ดอนมอญ เป็นถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย กว้าง 4.20 เมตร ยาว 350 เมตร ไม่มีความ
สูง เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีสภาพคอนกรีตล่อนเป็นหลุมเป็นบ่อมี
หินลอยอันเนื่องมาจากสภาพการใช้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมานาน
ประชาชนใช้สัญจรไปมาจานวนมากเหมาะสมพัฒนาเป็นถนนลาดยางแอล
ฟัลติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเดิมเพื่อประชาชนใช้สัญจรไปมาสะดวก
ขึ้น
สภาพใหม่
1.ถนนผิวจราจรแอลฟัลติกคอนกรีต กว้าง 3 เมตร ยาว 207
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่าจานวน 621
ตารางเมตร เพื่อเป็นค่า Tack coat และ Asphattic Concrete
2.ถนนผิวจราจรแอลฟัลติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 350
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่าจานวน 1,400
ตารางเมตร เพื่อเป็นค่า Tack coat และ Asphattic Concrete
ค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงิน 461,270.54 บาท และ
ค่า Factor F 1.3822 เป็นเงิน จานวน 176,297.60 บาท รวมเป็นเงิน
จานวน 637,568.14 บาท รวมพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จานวน 1
ป้าย ปรับราคาให้เหมาะสม เป็นเงินจานวน 637,000 บาท ตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 หน้า 51 )

637,000

บาท

โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอลฟัลติกคอนกรีตบ้านเกาะสมอ หมู่ 15
จากที่นายสมวย ซื่อตรง ถึงที่ นายมนตรี รวมทรัพย์
สภาพเดิม
เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย กว้าง 3.20 เมตร ยาว 262
เมตร ไม่มีความสูง เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีสภาพคอนกรีตล่อน
เป็นหลุมเป็นบ่อมีหินลอยอันเนื่องมาจากสภาพการใช้ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กมานานประชาชนใช้สัญจรไปมาจานวนมากเหมาะสมพัฒนาเป็น
ถนนลาดยางแอลฟัลติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเดิมเพื่อประชาชนใช้
สัญจรไปมาสะดวกขึ้น
สภาพใหม่
ถนนผิวจราจรแอลฟัลติกคอนกรีต กว้าง 3 เมตร ยาว 262
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่าจานวน 786
ตารางเมตร เพื่อเป็นค่า Tack coat และ Asphattic Concrete
ค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงิน 179,003.64 บาท และ
ค่า Factor F 1.3822 เป็นเงิน จานวน 68,415.19 บาท รวมเป็นเงิน
จานวน 247,418.83 บาท รวมพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จานวน 1
ป้าย ปรับราคาให้เหมาะสม เป็นเงินจานวน 247,000 บาท ตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 หน้า 51 )

วันที่พิมพ์ : 24/9/2561 15:27:24

โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอลฟัลติกคอนกรีตบ้านเกาะสมอ หมู่ 2
จานวน
จานวน 3ช่วง
สภาพเดิม
ช่วง 1 จากที่นางดอน กองสี ถึงที่ นางศิดาวรรณ สุ่มเหม เป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย กว้าง 4 เมตร ยาว 283 เมตร ไม่มีความ
สูง เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีสภาพคอนกรีตล่อนเป็นหลุมเป็นบ่อมี
หินลอยอันเนื่องมาจากสภาพการใช้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมานาน
ประชาชนใช้สัญจรไปมาจานวนมากเหมาะสมพัฒนาเป็นถนนลาดยางแอล
ฟัลติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเดิมเพื่อประชาชนใช้สัญจรไปมาสะดวก
ขึ้น
ช่วง 2 จากที่นายประเมิน พันธ์สม ถึงที่ นายสารวม สมอพันธ์ เป็น
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย กว้าง 4 เมตร ยาว 259 เมตร ไม่มี
ความสูง เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีสภาพคอนกรีตล่อนเป็นหลุมเป็น
บ่อมีหินลอยอันเนื่องมาจากสภาพการใช้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมานาน
ประชาชนใช้สัญจรไปมาจานวนมากเหมาะสมพัฒนาเป็นถนนลาดยางแอล
ฟัลติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเดิมเพื่อประชาชนใช้สัญจรไปมาสะดวก
ขึ้น
ช่วง 3 จากที่นายสมชาย สุขหอม ถึงที่ นายหอมจันทร์ สมอชัย เป็น
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย กว้าง 2.50 เมตร ยาว 206 เมตร ไม่
มีความสูง เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีสภาพคอนกรีตล่อนเป็นหลุม
เป็นบ่อมีหินลอยอันเนื่องมาจากสภาพการใช้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมา
นานประชาชนใช้สัญจรไปมาจานวนมากเหมาะสมพัฒนาเป็นถนนลาด
ยางแอลฟัลติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเดิมเพื่อประชาชนใช้สัญจรไปมา
สะดวกขึ้น
สภาพใหม่
1.ถนนผิวจราจรแอลฟัลติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 283
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่าจานวน 1,132
ตารางเมตร เพื่อเป็นค่า Tack coat และ Asphattic Concrete
2.ถนนผิวจราจรแอลฟัลติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 259
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่าจานวน 1,036
ตารางเมตร เพื่อเป็นค่า Tack coat และ Asphattic Concrete
3.ถนนผิวจราจรแอลฟัลติกคอนกรีต กว้าง 2.5 เมตร ยาว 206
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่าจานวน 515
ตารางเมตร เพื่อเป็นค่า Tack coat และ Asphattic Concrete
ค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงิน 612,143.14 บาท และ
ค่า Factor F 1.3822 เป็นเงิน จานวน 233,961.11 บาท รวมเป็นเงิน
จานวน 846,104.25 บาท รวมพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จานวน 1
ป้าย ปรับราคาให้เหมาะสม เป็นเงินจานวน 846,000 บาท ตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 หน้า 39 )

หน้า : 64/85

846,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 24/9/2561 15:27:24

หน้า : 65/85

โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอลฟัลติกคอนกรีตบ้านเกาะสมอ หมู่ 3 จาก จานวน
ที่นางวันเพ็ญ จันทร์กระจ่าง ถึง บ้านครูวิเชียร ซื่อตรง
สภาพเดิม
เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 285 เมตร ไม่
มีความสูง เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีสภาพคอนกรีตล่อนเป็นหลุม
เป็นบ่อมีหินลอยอันเนื่องมาจากสภาพการใช้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมา
นานประชาชนใช้สัญจรไปมาจานวนมากเหมาะสมพัฒนาเป็นถนนลาด
ยางแอลฟัลติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเดิมเพื่อประชาชนใช้สัญจรไปมา
สะดวกขึ้น
สภาพใหม่
ถนนผิวจราจรแอลฟัลติกคอนกรีต กว้าง 3 เมตร ยาว 285
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่าจานวน 855
ตารางเมตร เพื่อเป็นค่า Tack coat และ Asphattic Concrete
ค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงิน 194,717.70 บาท และ
ค่า Factor F 1.3822 เป็นเงิน จานวน 74,421.10 บาท รวมเป็นเงิน
จานวน 269,138.80 บาท รวมพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จานวน 1
ป้าย ปรับราคาให้เหมาะสม เป็นเงินจานวน 269,000 บาท ตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2
หน้า 2 )

269,000

บาท

โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอลฟัลติกคอนกรีตบ้านสีเสียดไทรงาม หมู่ จานวน
16 จากที่นายเต็ม จันทรรังสี ถึงที่นายว่อง เขียวชอุ่ม
สภาพเดิม
เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 216 เมตร ไม่มี
ความสูง เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีสภาพคอนกรีตล่อนเป็นหลุมเป็น
บ่อมีหินลอยอันเนื่องมาจากสภาพการใช้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมานาน
ประชาชนใช้สัญจรไปมาจานวนมากเหมาะสมพัฒนาเป็นถนนลาดยางแอล
ฟัลติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเดิมเพื่อประชาชนใช้สัญจรไปมาสะดวก
ขึ้น
สภาพใหม่
ถนนผิวจราจรแอลฟัลติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 216
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่าจานวน 864
ตารางเมตร เพื่อเป็นค่า Tack coat และ Asphattic Concrete
ค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงิน 196,767.36 บาท และ
ค่า Factor F 1.3822 เป็นเงิน จานวน 75,204.48 บาท รวมเป็นเงิน
จานวน 271,971.84 บาท รวมพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จานวน 1
ป้าย ปรับราคาให้เหมาะสม เป็นเงินจานวน 271,000 บาท ตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2
หน้า 11 )

271,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 24/9/2561 15:27:24

หน้า : 66/85

โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอลฟัลติกคอนกรีตบ้านหนองไฮ หมู่ 17
จานวน
จากที่ทองดี แปนวงค์ ถึงที่ นางสังเวียน บุญทา
สภาพเดิม
เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 475 เมตร ไม่มี
ความสูง เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีสภาพคอนกรีตล่อนเป็นหลุมเป็น
บ่อมีหินลอยอันเนื่องมาจากสภาพการใช้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมานาน
ประชาชนใช้สัญจรไปมาจานวนมากเหมาะสมพัฒนาเป็นถนนลาดยางแอล
ฟัลติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเดิมเพื่อประชาชนใช้สัญจรไปมาสะดวก
ขึ้น
สภาพใหม่
ถนนผิวจราจรแอลฟัลติกคอนกรีต กว้าง 3 เมตร ยาว 475
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่าจานวน 1,425
ตารางเมตร เพื่อเป็นค่า Tack coat และ Asphattic Concrete
ค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงิน 324,529.50 บาท และ
ค่า Factor F 1.3822 เป็นเงิน จานวน 124,035.17 บาท รวมเป็นเงิน
จานวน 448,564.67 บาท รวมพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จานวน 1
ป้าย ปรับราคาให้เหมาะสม เป็นเงินจานวน 448,000 บาท ตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 1
หน้า 7)

448,000

บาท

โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอลฟัลติกคอนกรีตบ้านหัวซา หมู่ 5 จากที่ จานวน
นายวัฒนา เวชศิลปครอง ถึงที่นายสมพงษ์ โพนงาม
สภาพเดิม
เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 83 เมตร ไม่มี
ความสูง เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีสภาพคอนกรีตล่อนเป็นหลุมเป็น
บ่อมีหินลอยอันเนื่องมาจากสภาพการใช้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมานาน
ประชาชนใช้สัญจรไปมาจานวนมากเหมาะสมพัฒนาเป็นถนนลาดยางแอล
ฟัลติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเดิมเพื่อประชาชนใช้สัญจรไปมาสะดวก
ขึ้น
สภาพใหม่
ถนนผิวจราจรแอลฟัลติกคอนกรีต กว้าง 3 เมตร ยาว 83
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่าจานวน 249
ตารางเมตร เพื่อเป็นค่า Tack coat และ Asphattic Concrete
ค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงิน 56,707.26 บาท และ
ค่า Factor F 1.3822 เป็นเงิน จานวน 21,673.51 บาท รวมเป็นเงิน
จานวน 78,380.77 บาท รวมพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จานวน 1
ป้าย ปรับราคาให้เหมาะสม เป็นเงินจานวน 78,000 บาท ตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 หน้า 42)

78,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 24/9/2561 15:27:24

หน้า : 67/85

โครงการก่อส้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัวซา หมู่5 จากที่นายทอง
จานวน
เมี้ยน รุ่งสว่าง ถึงที่ นางวิไล หล้าสมบูรณ์
สภาพเดิม
ถนนลูกรัง กว้าง 5 เมตร ยาว 84 เมตร ไม่มีความสูง เป็นถนนลูกรังที่
ประชาชนใช้สัญจรไปมาจานวนมากเหมาะสมพัฒนาเป็นถนนคอนกรีต
เพื่อประชาชนใช้สัญจรขนส่งสินค้าไปมาสะดวกขึ้น
สภาพใหม่
ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 84 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอย
ไม่น้อยกว่า 336 ตารางเมตร
ค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงิน 147,490.06 บาท และ
ค่า Factor F 1.3822 เป็นเงิน จานวน 56,370.69 บาท รวมเป็นเงิน
จานวน 203,860.75 บาท รวมพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จานวน 1
ป้าย ปรับราคาให้เหมาะสม เป็นเงินจานวน 203,800 บาท ตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2
หน้า 3)

203,800

บาท

โครงการขยายก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกอุดมดี หมู่ 12 จาก จานวน
ถนน 304 ถึงที่ นายสุวิทย์ ด่านเรือ
สภาพเดิม
ถนนลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 73 เมตร ไม่มีความสูง เป็นถนนลูกรังที่
ประชาชนใช้สัญจรไปมาจานวนมากเหมาะสมพัฒนาเป็นถนนคอนกรีต
เพื่อประชาชนใช้สัญจรขนส่งสินค้าไปมาสะดวกขึ้น
สภาพใหม่
ขยายถนนกว้างข้างละ 1 เมตร รวมเป็นถนนกว้าง 2 เมตร ยาว 1,373
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 2,746 ตาราง
เมตร
ค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงิน 1,225,593.12 บาท และ
ค่า Factor F 1.3822 เป็นเงิน จานวน 468,421.68 บาท รวมเป็นเงิน
จานวน 1,694,014.80 บาท รวมพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จานวน 1
ป้าย ปรับราคาให้เหมาะสม เป็นเงินจานวน 1,694,000 บาท ตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จานวน 790,747 บาท และเงินอุดหนุนทั่ว
ไป จานวน 903,253 บาท )
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2
หน้า 8)

1,694,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 24/9/2561 15:27:24

โครงการสร้างถนนลูกรังบ้านหนองนก หมู่ 10 จากถนนสายหัวหว้า - หนอง จานวน
นก ถึงที่นางสมคิด บุญเรือง จานวน 2 ช่วง พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
สภาพเดิม
เป็นถนนกว้างเฉลี่ย กว้าง 4 เมตร ยาว 450 เมตร ไม่มีความสูง เป็น
ถนนประชาชนใช้สัญจรไปมาในการทาสวน ทานา เป็นถนนที่มีตอต้น
ยูคาลิปตัสเป็นแนวยาวประมาณ 200 เมตร ที่จะต้องขุดออกเพื่อปรับ
สภาพถนนและสภาพท้องนามีสภาพต่าจะต้องใข้รถแบคโฮปรับสภาพถนน
และถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อพร้อมวางท่อระบายน้าเพื่อป้องกันน้าท่วมพืช
ผลทางการเกษตร
สภาพใหม่
1.ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.60 เมตร ปริมาตรลูกรัง
จานวน 360 ลูกบาศ์กเมตร
2.ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.90 เมตร ปริมาตรลูกรัง
จานวน 1,260 ลูกบาศ์กเมตร
ค่าจ้างเหมารถแบ็คโฮเพื่องานถางป่าขุดตอ ขนาดกลาง จานวน 2,000
ตารางเมตรๆ ละ 3.77 บาท เป็นเงิน 7,540 บาท พร้อมวางท่อคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด 0.60 x 1.00 เมตร จานวน 4 จุดๆละ 6 ท่อน
ค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงิน 278,787.40 บาท และ
ค่า Factor F 1.3822 เป็นเงิน จานวน 106,552.54 บาท รวมเป็นเงิน
จานวน 385,339.94 บาท รวมพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จานวน 1
ป้าย ปรับราคาให้เหมาะสม เป็นเงินจานวน 385,000 บาท ตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 หน้า 47)

หน้า : 68/85

385,000

บาท

หน้า : 69/85

วันที่พิมพ์ : 24/9/2561 15:27:24

โครงการสร้างถนนลูกรังบ้านหนองนก หมู่ 10 จานวน 2 ช่วง

จานวน

สภาพเดิม
ช่วง 1 จากที่นางบรรทม รินทา ถึงที่ นางบรรทม รินทา เป็นถนนกว้าง
เฉลี่ย กว้าง 4 เมตร ยาว 67 เมตร ไม่มีความสูง เป็นถนนประชาชนใช้
สัญจรไปมาในการทาสวน ทานา เป็นถนนที่มีตอต้นยูคาลิปตัสเป็นแนว
ยาวประมาณ 60 เมตร ที่จะต้องขุดออกเพื่อปรับสภาพถนนและสภาพท้อง
นามีสภาพต่าจะต้องใข้รถแบคโฮปรับสภาพถนนและถนนที่เป็นหลุมเป็น
บ่อพร้อมวางท่อระบายน้าเพื่อป้องกันน้าท่วมพืชผลทางการเกษตร
ช่วง 2 จากที่นางบรรทม รินทา ถึงทื่ นายอาคม รินทา เป็นถนนกว้าง
เฉลี่ย กว้าง 3 เมตร ยาว 42 เมตร ไม่มีความสูง เป็นถนนประชาชนใช้
สัญจรไปมาในการทาสวน ทานา เป็นถนนที่มีตอต้นยูคาลิปตัสเป็นแนว
ยาวประมาณ 60 เมตร ที่จะต้องขุดออกเพื่อปรับสภาพถนนและสภาพท้อง
นามีสภาพต่าจะต้องใข้รถแบคโฮปรับสภาพถนนและถนนที่เป็นหลุมเป็น
บ่อพร้อมวางท่อระบายน้าเพื่อป้องกันน้าท่วมพืชผลทางการเกษตร
สภาพใหม่
ช่วง 1 ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 67 เมตร หนา 0.60 เมตร ปริมาตร
ลูกรังจานวน 160 ลูกบาศ์กเมตร
ช่วง 2 ถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 42 เมตร หนา 0.60 เมตร ปริมาตร
ลูกรังจานวน 76 ลูกบาศ์กเมตร
ค่าจ้างเหมารถแบ็คโฮเพื่องานถางป่าขุดตอ ขนาดกลาง จานวน 394
ตารางเมตรๆ ละ 3.77 บาท เป็นเงิน 1,485.38 บาท
ค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงิน 38,420.39 บาท และ
ค่า Factor F 1.3822 เป็นเงิน จานวน 14,684.28 บาท รวมเป็นเงิน
จานวน 53,104.67 บาท รวมพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จานวน 1
ป้าย ปรับราคาให้เหมาะสม เป็นเงินจานวน 53,000 บาท ตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2
หน้า 6)
โครงการสร้างถนนลูกรังบ้านหัวซา หมู่ 6 จากที่นางสาวนภัทร แก้วดี ถึงที่
จานวน
นางส้มโอ เดชสอน พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
สภาพเดิม
เป็นถนนกว้างเฉลี่ย กว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร ไม่มีความสูง เป็น
ถนนประชาชนใช้สัญจรไปมาในการทาสวน ทานา เป็นถนนที่มีตอต้น
ยูคาลิปตัสเป็นแนวยาวประมาณ 100 เมตร และเป็นหลุมเป็นบ่อลึกจะ
ดาเนินการที่จะต้องขุดออกเพื่อปรับสภาพถนนมีสภาพต่าจะต้องใข้รถแบ
คโฮปรับสภาพถนนและถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อพร้อมวางท่อระบายน้าเพื่อ
ป้องกันน้าท่วมพืชผลทางการเกษตร
สภาพใหม่
ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.60 เมตร ปริมาตรลูกรัง
จานวน 1,400 ลูกบาศ์กเมตร
ค่าจ้างเหมารถแบ็คโฮเพื่องานถางป่าขุดตอ ขนาดกลาง จานวน 1,400
ตารางเมตรๆ ละ 3.77 บาท เป็นเงิน 5,278 บาท พร้อมวางท่อคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด 0.60 x 1.00 เมตร จานวน 1 จุดๆละ 6 ท่อน
ค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงิน 143,456.80 บาท และ
ค่า Factor F 1.3822 เป็นเงิน จานวน 54,829.19 บาท รวมเป็นเงิน
จานวน 198,285.99 บาท รวมพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จานวน 1
ป้าย ปรับราคาให้เหมาะสม เป็นเงินจานวน 198,000 บาท ตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 หน้า 44)

53,000

บาท

198,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 24/9/2561 15:27:24

หน้า : 70/85

โครงการเสริมถนนลูกรังบ้านเกาะสมอ หมู่ 2 จากที่นายขวัญชัย ชัยสิทธิ ถึง จานวน
ถนนสายเกาะสมอ-บ้านดงกระทงยาม (ศาลากานันสมบุญ สุพล).
สภาพเดิม
เป็นถนนกว้างเฉลี่ย กว้าง 4.50 เมตร ยาว 2,670 เมตร ไม่มีความ
สูง เป็นถนนประชาชนใช้สัญจรไปมาเพื่อขนส่งพืชผลทางการเกษตร
สภาพใหม่
ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 2,670 เมตร หนา 0.20 เมตร ปริมาตรลูกรัง
จานวน 2,136 ลูกบาศ์กเมตร
ค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงิน 334,860.72 บาท และ
ค่า Factor F 1.3822 เป็นเงิน จานวน 127,983.77 บาท รวมเป็นเงิน
จานวน 462,844.49 บาท รวมพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จานวน 1
ป้าย ปรับราคาให้เหมาะสม เป็นเงินจานวน 462,000 บาท ตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 หน้า 40)

462,000

บาท

โครงการเสริมถนนลูกรังบ้านเกาะสมอ หมู่ 3 จากที่นายทวี แพงมา ถึง
จานวน
สะพานหนองปลาตู้
สภาพเดิม
เป็นถนนกว้างเฉลี่ย กว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,685 เมตร ไม่มีความ
สูง เป็นถนนประชาชนใช้สัญจรไปมาในการทาสวน ทานา พืชผลทางการ
เกษตรพร้อมปรับปรุงเพื่อใช้สัญจรไปมาให้สะดวกขึ้น
สภาพใหม่
ถนนกว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,685 เมตร หนา 0.20 เมตร ปริมาตร
ลูกรังจานวน 1,180 ลูกบาศ์กเมตร
ค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงิน 184,988.60 บาท และ
ค่า Factor F 1.3822 เป็นเงิน จานวน 70,702.64 บาท รวมเป็นเงิน
จานวน 255,691.24 บาท รวมพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จานวน 1
ป้าย ปรับราคาให้เหมาะสม เป็นเงินจานวน 255,000 บาท ตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 หน้า 40)

255,000

บาท

โครงการเสริมถนนลูกรังบ้านเกาะสมอ หมู่ 3 ศาลากานันสมบุญ สุพล ถึง
จานวน
หนองบัวขาว
สภาพเดิม
เป็นถนนกว้างเฉลี่ย กว้าง 3.50 เมตร ยาว 2,326 เมตร ไม่มีความ
สูง เป็นถนนประชาชนใช้สัญจรไปมาเพื่อขนส่งพืชผลทางการเกษตร
สภาพใหม่
ถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 2,326 เมตร หนา 0.20 เมตร ปริมาตรลูกรัง
จานวน 1,396 ลูกบาศ์กเมตร
ค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงิน 218,788.21 บาท และ
ค่า Factor F 1.3822 เป็นเงิน จานวน 83,620.86 บาท รวมเป็นเงิน
จานวน 302,409.07 บาท รวมพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จานวน 1
ป้าย ปรับราคาให้เหมาะสม เป็นเงินจานวน 302,000 บาท ตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 หน้า 40)

302,000

บาท
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จานวน

132,000

บาท

โครงการเสริมถนนลูกรังบ้านดอนสับฟาก หมู่ 14 จากที่นางประยูร เม
จานวน
ฑโสภณ ถึงที่ นางสงวน ปาละกะวงศ์
สภาพเดิม
เป็นถนนกว้างเฉลี่ย กว้าง 4 เมตร ยาว 188 เมตร ไม่มีความสูง เป็น
ถนนประชาชนใช้สัญจรไปมาในการทาสวน ทานา ปรับสภาพถนนและ
ถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อเพื่อขนส่งพืชผลทางการเกษตรและสัญจรไปมาได้
สะดวกขึ้น
สภาพใหม่
ถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 188 เมตร หนา 0.30 เมตร ปริมาตรลูกรัง
จานวน 338 ลูกบาศ์กเมตร
ค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงิน 52,988.26 บาท และ
ค่า Factor F 1.3822 เป็นเงิน จานวน 20,252.11 บาท รวมเป็นเงิน
จานวน 73,240.37 บาท รวมพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จานวน 1
ป้าย ปรับราคาให้เหมาะสม เป็นเงินจานวน 73,000 บาท ตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 หน้า 50)

73,000

บาท

โครงการเสริมถนนลูกรังบ้านดอนสับฟาก หมู่ 14 จากที่นางนวลลออ ดวงดี
ถึงที่ นายบ๊วย ขุนเภา
สภาพเดิม
เป็นถนนกว้างเฉลี่ย กว้าง 5 เมตร ยาว 510 เมตร ไม่มีความสูง เป็น
ถนนประชาชนใช้สัญจรไปมาในการทาสวน ทานา ปรับสภาพถนนและ
ถนนที่เป็นหลุมเพื่อขนส่งพืชผลทางการเกษตรและสัญจรไปมาได้สะดวก
ขึ้น
สภาพใหม่
ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 510 เมตร หนา 0.30 เมตร ปริมาตรลูกรัง
จานวน 612 ลูกบาศ์กเมตร
ค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงิน 95,943.24 บาท และ
ค่า Factor F 1.3822 เป็นเงิน จานวน 36,669.51 บาท รวมเป็นเงิน
จานวน 132,612.75 บาท รวมพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จานวน 1
ป้าย ปรับราคาให้เหมาะสม เป็นเงินจานวน 132,000 บาท ตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 หน้า 50)
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โครงการเสริมถนนลูกรังบ้านดอนสับฟาก หมู่ 14 จากที่นางมล ปรืองาม ถึง จานวน
ที่นางนวลลออ ดวงดี
สภาพเดิม
เป็นถนนกว้างเฉลี่ย กว้าง 5 เมตร ยาว 272 เมตร ไม่มีความสูง เป็น
ถนนประชาชนใช้สัญจรไปมาในการทาสวน ทานา ปรับสภาพถนนและ
ถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อเพื่อขนส่งพืชผลทางการเกษตรและสัญจรไปมาได้
สะดวกขึ้น
สภาพใหม่
ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 272 เมตร หนา 0.30 เมตร ปริมาตรลูกรัง
จานวน 326 ลูกบาศ์กเมตร
ค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงิน 51,169.73 บาท และ
ค่า Factor F 1.3822 เป็นเงิน จานวน 19,577.07 บาท รวมเป็นเงิน
จานวน 70,726.80 บาท รวมพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จานวน 1
ป้าย ปรับราคาให้เหมาะสม เป็นเงินจานวน 70,000 บาท ตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 หน้า 50)
โครงการเสริมถนนลูกรังบ้านหนองปรือน้อย หมู่ 9 จากถนนสี่เลน ถึงที่นาย
เจรียร รวมทรัพย์ พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
สภาพเดิม
เป็นถนนกว้างเฉลี่ย กว้าง 4 เมตร ยาว 680 เมตร ไม่มีความสูง เป็น
ถนนประชาชนใช้สัญจรไปมาในการทาสวน ทานา ปรับสภาพถนนและ
ถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อพร้อมวางท่อระบายน้าเพื่อป้องกันน้าท่วมพืชผล
ทางการเกษตรและสัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น
สภาพใหม่
ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 680 เมตร หนา 0.60 เมตร ปริมาตรลูกรัง
จานวน 1,632 ลูกบาศ์กเมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด 0.60 x 1.00 เมตร จานวน 2 จุดๆละ 6 ท่อน
ค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงิน 264,488.64 บาท และ
ค่า Factor F 1.3822 เป็นเงิน จานวน 101,087.56 บาท รวมเป็นเงิน
จานวน 365,576.20 บาท รวมพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จานวน 1
ป้าย ปรับราคาให้เหมาะสม เป็นเงินจานวน 365,000 บาท ตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2
หน้า 5)

จานวน

70,000

บาท

365,000

บาท
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โครงการเสริมถนนลูกรังบ้านหนองปรือน้อย หมู่ 9 จากที่นางทองคา ไชยบัว จานวน
ถึงที่ นางกิม สกุลพราหม์
สภาพเดิม
เป็นถนนกว้างเฉลี่ย กว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร ไม่มีความสูง เป็น
ถนนประชาชนใช้สัญจรไปมาเพื่อขนส่งพืชผลทางการเกษตรและสัญจร
ไปมาสะดวกขึ้น
สภาพใหม่
ถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.20 เมตร ปริมาตรลูกรัง
จานวน 120 ลูกบาศ์กเมตร
ค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงิน 18,812.40 บาท และ
ค่า Factor F 1.3822 เป็นเงิน จานวน 7,190.10 บาท รวมเป็นเงิน
จานวน 26,002.50 บาท รวมพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จานวน 1
ป้าย ปรับราคาให้เหมาะสม เป็นเงินจานวน 26,000 บาท ตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2
หน้า 5)

26,000

บาท

โครงการเสริมถนนลูกรังบ้านหนองหูช้าง หมู่ 8 จากที่นางฝ้าย อินทะโชติ ถึง จานวน
ที่ นางริ้ว มีชัย (ติดถนนลาดยางแอสฟัลติกสาย 3281)
สภาพเดิม
เป็นถนนกว้างเฉลี่ย กว้าง 4 เมตร ยาว 1,350 เมตร ไม่มีความ
สูง เป็นถนนประชาชนใช้สัญจรไปมาในการทาสวน ทานา ปรับสภาพถนน
และถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อพร้อมวางท่อระบายน้าเพื่อป้องกันน้าท่วมพืช
ผลทางการเกษตรและสัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น
สภาพใหม่
ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 1,350 เมตร หนา 0.40 เมตร ปริมาตรลูกรัง
จานวน 2,160 ลูกบาศ์กเมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด 0.60 x 1.00 เมตร จานวน 4 จุดๆละ 6 ท่อน
ค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงิน 355,903.20 บาท และ
ค่า Factor F 1.3822 เป็นเงิน จานวน 136,026.20 บาท รวมเป็นเงิน
จานวน 491,929.40 บาท รวมพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จานวน 1
ป้าย ปรับราคาให้เหมาะสม เป็นเงินจานวน 491,000 บาท ตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2
หน้า 5)

491,000

บาท
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โครงการเสริมถนนลูกรังบ้านหัวหว้า หมู่ 1 จากที่นายนิพนธ์ อินทร์มานะ ถึง จานวน
ที่ นายทองพูล นาทุม
สภาพเดิม
เป็นถนนกว้างเฉลี่ย กว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,154 เมตร ไม่มีความ
สูง เป็นถนนประชาชนใช้สัญจรไปมาในการทาสวน ทานา ปรับสภาพถนน
และถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อพร้อมวางท่อระบายน้าเพื่อป้องกันน้าท่วมพืช
ผลทางการเกษตรและสัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น
สภาพใหม่
ถนนกว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,154 เมตร หนา 0.20 เมตร ปริมาตร
ลูกรังจานวน 807 ลูกบาศ์กเมตร
ค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงิน 126,513.39 บาท และ
ค่า Factor F 1.3822 เป็นเงิน จานวน 48,353.42 บาท รวมเป็นเงิน
จานวน 174,866.81 บาท รวมพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จานวน 1
ป้าย ปรับราคาให้เหมาะสม เป็นเงินจานวน 174,000 บาท ตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 1
หน้า 1)

174,000

บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

1,782,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

1,782,000

บาท

จานวน

120,000

บาท

จานวน

120,000

บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอศรีมหาโพธิ (หมู่ 10 บ้านหนองนก)
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอศรีมหา
โพธิ สาหรับเพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า บ้านหนองนก หมู่ 10 จากที่นาย
คมรม รินทา ถึงที่ นายสัญญา วงษ์เสนา
สภาพเดิม
ในหมู่บ้านประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการใช้กระแส
ไฟฟ้า เนื่องจากมีการก่อสร้างบ้านใหม่จานวนมากทาให้ไม่มีกระแส
ไฟฟ้าใช้
สภาพใหม่
ค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะดาเนินการติดตั้งสายไฟฟ้าแรงต่าพร้อม
อุปกรณ์ต่างๆ จานวนเงิน 120,000 บาท
ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า พ.ศ
. 2561-2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 3
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอศรีมหาโพธิ (หมู่ 11 บ้านหนองระ
เนตร)
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอศรีมหา
โพธิ สาหรับเพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า บ้านหนองระเนตร หมู่ 11 จากที่
นายสารวม ชานิ ถึงสุดเขตถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สภาพเดิม
ในหมู่บ้านประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการใช้กระแส
ไฟฟ้า เนื่องจากมีการก่อสร้างบ้านใหม่จานวนมากทาให้ไม่มีกระแส
ไฟฟ้าใช้
สภาพใหม่
ค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะดาเนินการติดตั้งสายไฟฟ้าแรงต่าพร้อม
อุปกรณ์ต่างๆ จานวนเงิน 120,000 บาท
ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า พ.ศ
. 2561-2564 หน้า 48
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

วันที่พิมพ์ : 24/9/2561 15:27:24

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอศรีมหาโพธิ (หมู่ 11 บ้านหนองระ
จานวน
เนตร.)
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอศรีมหา
โพธิ สาหรับเพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและไฟฟ้าแรงต่า บ้านหนองระ
เนตร หมู่ 11 จากที่นายมานพ สมอชัย ถึงที่ นางดี สัตยา
สภาพเดิม
ในหมู่บ้านประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการใช้กระแส
ไฟฟ้า เนื่องจากมีการก่อสร้างบ้านใหม่จานวนมากทาให้ไม่มีกระแส
ไฟฟ้าใช้
สภาพใหม่
ค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะดาเนินการติดตั้งสายไฟฟ้าแรงต่าพร้อม
อุปกรณ์ต่างๆ จานวนเงิน 409,000 บาท
ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า พ.ศ
. 2561-2564 หน้า 48
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอศรีมหาโพธิ (หมู่ 13 บ้านคลอง
จานวน
สมบูรณ์)
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอศรีมหา
โพธิ สาหรับเพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า บ้านคลองสมบูรณ์ หมู่ 13 จากที่
นางสังเวียน พุทธา ถึงที่ นายอานนท์ พุทธา
สภาพเดิม
ในหมู่บ้านประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการใช้กระแส
ไฟฟ้า เนื่องจากมีการก่อสร้างบ้านใหม่จานวนมากทาให้ไม่มีกระแส
ไฟฟ้าใช้
สภาพใหม่
ค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะดาเนินการติดตั้งสายไฟฟ้าแรงต่าพร้อม
อุปกรณ์ต่างๆ จานวนเงิน 135,000 บาท
ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า พ.ศ
. 2561-2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 หน้า 8
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอศรีมหาโพธิ (หมู่ 14 บ้านดอนสับฟาก) จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอศรีมหา
โพธิ สาหรับเพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า บ้านดอนสับฟาก หมู่ 14 จากที่
นายบุญมี ดวงดี ถึง สนามกีฬาหมู่บ้าน
สภาพเดิม
ในหมู่บ้านประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการใช้กระแส
ไฟฟ้า เนื่องจากมีการก่อสร้างบ้านใหม่จานวนมากทาให้ไม่มีกระแส
ไฟฟ้าใช้
สภาพใหม่
ค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะดาเนินการติดตั้งสายไฟฟ้าแรงต่าพร้อม
อุปกรณ์ต่างๆ จานวนเงิน 35,000 บาท
ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า พ.ศ
. 2561-2564 หน้า 50
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

หน้า : 75/85
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อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอศรีมหาโพธิ (หมู่ 14 บ้านดอนสับฟาก). จานวน

หน้า : 76/85

380,000

บาท

110,000

บาท

350,000

บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอศรีมหา
โพธิ สาหรับเพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า บ้านดอนสับฟาก หมู่ 14 จากที่
นางประยูร เมฆโสภณ ถึงที่ นางลาภู สังอรดี
สภาพเดิม
ในหมู่บ้านประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการใช้กระแส
ไฟฟ้า เนื่องจากมีการก่อสร้างบ้านใหม่จานวนมากทาให้ไม่มีกระแส
ไฟฟ้าใช้
สภาพใหม่
ค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะดาเนินการติดตั้งสายไฟฟ้าแรงต่าพร้อม
อุปกรณ์ต่างๆ จานวนเงิน 380,000 บาท
ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า พ.ศ
. 2561-2564 หน้า 50
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอศรีมหาโพธิ (หมู่ 16 บ้านสีเสียดไทร
จานวน
งาม)
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอศรีมหา
โพธิ สาหรับเพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า บ้านสีเสยดไทรงาม หมู่ 16 จากที่
นางล้วน แสงพันธ์ ถึงที่ นางวารี บุญสุข
สภาพเดิม
ในหมู่บ้านประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการใช้กระแส
ไฟฟ้า เนื่องจากมีการก่อสร้างบ้านใหม่จานวนมากทาให้ไม่มีกระแส
ไฟฟ้าใช้
สภาพใหม่
ค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะดาเนินการติดตั้งสายไฟฟ้าแรงต่าพร้อม
อุปกรณ์ต่างๆ จานวนเงิน 110,000 บาท
ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า พ.ศ
. 2561-2564 หน้า 62
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอศรีมหาโพธิ (หมู่ 17 บ้านหนองไฮ)
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอศรีมหา
โพธิ สาหรับเพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า บ้านหนองไฮ หมู่ 17 จากที่บ้าน
นายทองดี แปลนวงศ์ ถึงที่ นางสังเวียน บุญทา
สภาพเดิม
ในหมู่บ้านประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการใช้กระแส
ไฟฟ้า เนื่องจากมีการก่อสร้างบ้านใหม่จานวนมากทาให้ไม่มีกระแส
ไฟฟ้าใช้
สภาพใหม่
ค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะดาเนินการติดตั้งสายไฟฟ้าแรงต่าพร้อม
อุปกรณ์ต่างๆ จานวนเงิน 350,000 บาท
ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า พ.ศ
. 2561-2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 7
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

หน้า : 77/85
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100,000
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อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอศรีมหาโพธิ (หมู่ 6 บ้านหัวซา)
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอศรีมหา
โพธิ สาหรับเพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า บ้านหัวซา หมู่ 6 จากถนนทาง
หลวงหมายเลข 3070 ถึง ทางแยกประปาหมู่บ้าน
สภาพเดิม
ในหมู่บ้านประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการใช้กระแส
ไฟฟ้า เนื่องจากมีการก่อสร้างบ้านใหม่จานวนมากทาให้ไม่มีกระแส
ไฟฟ้าใช้
สภาพใหม่
ค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะดาเนินการติดตั้งสายไฟฟ้าแรงต่าพร้อม
อุปกรณ์ต่างๆ จานวนเงิน 123,000 บาท
ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า พ.ศ
. 2561-2564 หน้า 43
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว543 ลง
วันที่ 23 มีนาคม 2552 เรื่อง การแก้ไขปัญหายาเสพติดตาม
ยุทธศาสตร์ 5 รั้ว ป้องกันตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.2/2072 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2554 ดาเนินการทาป้ายประชา
สัมพันธ์ผู้เสพยาเสพติดไปบาบัด จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ จัดงานวันต่อ
ต้านยาเสพติดโลก ในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี จัดนิทัศนาการ จัด
อบรมสัมมนาโครงการต่างๆเกี่ยวกับยาเสพติด ค่าจ้างทาอาหาร น้าดื่ม
เลี้ยงผู้เข้าร่วมประชุมประจาเดือน ฯลฯ
ตามแนวทางตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบ
ประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อาเภอศรีมหาโพธิ ประจาปีงบ
จานวน
ประมาณ 2562
-อุดหนุนที่ทาการอาเภอศรีมหาโพธิ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด อาเภอศรีมหาโพธิ ประจาปีงบประมาณ 2562
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ว่าการอาเภอศรีมหาโพธิ เป็นค่าดาเนินการ
โครงการป้องกันและปัญหายาเสพติด
ตามหนังสือที่ว่าการอาเภอศรีมหาโพธิ ที่ ปจ 0618/ว 525 ลงวันที่ 20
มิถุนายน 2561 เรื่อง ขอเงินอุดหนุนงบประมาณโครงการประจาปีงบ
ประมาณ 2562
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

100,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

80,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

80,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

20,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

20,000

บาท

20,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการแข่งขันกีฬากานัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการจัดการแข่งขันกีฬากานัน ผู้ใหญ่
บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าเสื้อ กางเกง น้ามันมวย ลูก
ฟุตบอล น้าดื่ม น้าแข็ง ฯลฯ เพื่อสร้างความรู้รัก สามัคคีของประชาชนใน
ชาติ
ตามแนวทางตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบ
ประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลตาบลหัวหว้าต้านยาเสพติด
-เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการแข่งขันกีฬาฟุตบอลตาบลหัวหว้า เพื่อสร้าง
ความรู้รักสามัคคีของเด็กและเยาวชนประชาชนในชาติเป็นค่าใช้
จ่าย เช่น ค่าลูกฟุตบอล ค่าถ้วยรางวัล น้าดื่ม น้าแข็ง ค่ากรรมการ
ตัดสิน ค่าปูนขาว ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ฯลฯ
ตามแนวทางตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบ
ประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการส่งเสริมเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
จานวน
อาเภอศรีมหาโพธิ ประจาปีงบประมาณ 2562
-อุดหนุนที่ทาการอาเภอศรีมหาโพธิ โครงการส่งเสริมเล่นกีฬาเพื่อ
สุขภาพและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด อาเภอศรีมหาโพธิ ประจาปีงบ
ประมาณ 2562
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและท้องที่อาเภอศรีมหาโพธิ เป็นการสร้างความสามัคคีของ
องค์กร เช่น เป็นค่าจัดเตรียมสนาม ค่ากรรมการ ค่าเงินรางวัล ฯลฯ
ตามหนังสือที่ว่าการอาเภอศรีมหาโพธิ ที่ ปจ 0618/ว 525 ลงวันที่ 20
มิถุนายน 2561 เรื่อง ขอเงินอุดหนุนงบประมาณโครงการประจาปีงบ
ประมาณ 2562
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

435,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

390,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

390,000

บาท

50,000

บาท

จานวน

40,000

บาท

จานวน

60,000

บาท

จานวน

80,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการงานรัฐพิธีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชการที่ 9) และ
จานวน
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ พระบรมราชินีนาถ ใน
รัชกาลที่ 9
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมสถานที่ ค่าธงชาติ ค่าธงเฉลิมพระ
เกียรติ ค่าเสาธง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าจัดซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติ ค่าเครื่องไฟฟ้า ค่าเครื่องกาเหนิดไฟฟ้า ค่าพุ ค่าดอกไม้ประดับ
ตกแต่ง ค่าผูกผ้า ค่าน้าดื่ม ค่าน้าแข็งและค่าอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ
ตามแนวทางตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบ
ประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
โครงการงานรัฐพิธีและพระราชพิธีต่างๆ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีและพระราชพิธีต่างๆ เพื่อเป็นค่า
การเตรียมสถานที่ ค่าธงชาติ ค่าธงเฉลิมพระเกียรติ ค่าเสาธง ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าจัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ค่าเครื่องไฟฟ้า ค่า
เครื่องกาเหนิดไฟฟ้า ค่าดอกไม้ประดับตกแต่ง ค่าผูกผ้า ค่าน้าดื่ม ค่าน้า
แข็งและค่าอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ
ตามแนวทางตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบ
ประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมสถานที่ ค่าเครื่องเสียง ค่าเครื่อง
ไฟฟ้า ค่าน้าดื่ม ค่าน้าแข็ง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ
ตามแนวทางตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบ
ประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชการที่ 10)
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมสถานที่ ค่าธงชาติ ค่าธงเฉลิมพระ
เกียรติ ค่าเสาธง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าจัดซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติ ค่าเครื่องไฟฟ้า ค่าเครื่องกาเนิดไฟฟ้า ค่าพุ ค่าดอกไม้ประดับ
ตกแต่ง ค่าผูกผ้า ค่าน้าดื่ม ค่าน้าแข็งและค่าอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ
ตามแนวทางตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบ
ประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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40,000

บาท

50,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการหล่อเทียนพรรษาเพื่อไปร่วมถวายพรรษากับ
วัดในเขตตาบลหัวหว้า เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการทาเทียนพรรษา ค่าจ้าง
เหมาอุปกรณ์ต่างๆ ค่าน้าแข็ง ค่าน้าดื่ม ฯลฯ
ตามแนวทางตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบ
ประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
โครงการอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ตาบลหัวหว้า
จานวน

50,000

บาท

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, จานวน
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมสถานที่ ค่าธงชาติ ค่าธงเฉลิมพระ
เกียรติ ค่าเสาธง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าจัดซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติ ค่าเครื่องไฟฟ้า ค่าเครื่องกาเหนิดไฟฟ้า ค่าพุ ค่าดอกไม้ประดับ
ตกแต่ง ค่าผูกผ้า ค่าน้าดื่ม ค่าน้าแข็งและค่าอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ
ตามแนวทางตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบ
ประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
โครงการมาฆปูรมีศรีปราจีน
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมมาฆปูรมีศรีปราจีน เช่น ค่า
ธงชาติ ค่าธงธรรมจักร ค่าน้าดื่ม ค่าน้าแข็ง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ ค่าอาหารเลี้ยงพระ ฯลฯ
ตามแนวทางตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบ
ประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
โครงการหล่อเทียนพรรษา

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าจ้างเหมาเวที เครื่องเสียง ค่าจ้าง
เหมาเต็นท์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าดอกไม้ ของชาร่วยผู้สูง
อายุ ค่าน้าดื่ม ค่าน้าแข็ง น้าอบ และค่าอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ
ตามแนวทางตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบ
ประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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งบเงินอุดหนุน

รวม

45,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

45,000

บาท

45,000

บาท

รวม

90,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

40,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

30,000

บาท

30,000

บาท

รวม

10,000

บาท

วัสดุการเกษตร
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยาฆ่าหญ้า จอบ เสียม ปุ๋ย ยาฉีดยาฆ่าหญ้าไว้ฉีด
หญ้าในร่องน้าเพื่อป้องกันน้าท่วม และอุปกรณ์ต่าง ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

10,000

บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการจัดงานรัฐพิธี และงานพิธีของสถาบันสาคัญหลักของชาติ อาเภอศรี จานวน
มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
-อุดหนุนที่ทาการอาเภอศรีมหาโพธิ ตามโครงการจัดงานรัฐพิธีและ
งานพิธีของสถาบันสาคัญหลักของชาติ อาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัด
ปราจีนบุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมการจัดงานรัฐพิธี งานพิธีของสถาบัน
หลักของชาติ ฯลฯ
ตามหนังสือที่ว่าการอาเภอศรีมหาโพธิ ที่ ปจ 0618/ว 525 ลงวันที่ 20
มิถุนายน 2561 เรื่อง ขอเงินอุดหนุนงบประมาณโครงการประจาปีงบ
ประมาณ 2562
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จานวน
(รัชกาลที่ 9) และพระราชเสาวณีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการทาโครงการต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษา
ดูงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน พัฒนาแหล่งน้า ปลูกป่า ฯลฯ
ตามแนวทางตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบ
ประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
ค่าวัสดุ

งบเงินอุดหนุน

รวม

50,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

50,000

บาท

50,000

บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นาหมู่บ้าน/ชุมชน ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการ
จานวน
อานวยความเป็นธรรมระดับหมู่บ้าน ประจาปีงบประมาณ 2562
-อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นาหมู่บ้าน/ชุมชน ในการปฏิบัติ
หน้าที่ด้านการอานวยความเป็นธรรมระดับหมู่บ้าน ประจาปีงบ
ประมาณ 2562
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ว่าการอาเภอศรีมหาโพธิเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเตรียมการจัดงานดาเนินการฝึกอบรมและค่าดาเนินการ ฯลฯ
ตามหนังสือที่ว่าการอาเภอศรีมหาโพธิ ที่ ปจ 0618/ว525 ลงวันที่ 20
มิถุนายน 2561 เรื่อง ขอเงินอุดหนุนงบประมาณโครงการประจาปีงบ
ประมาณ 2562
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง

รวม

20,926,868

บาท

รวม

20,926,868

บาท

รวม

20,926,868

บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง ใน
อัตราร้อยละ 5 ของรายจ่ายค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินเพิ่ม
ต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ตามหนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 เรื่อง การจ่ายเงินเบี้ยประกัน
สังคมของพนักงานจ้าง
ตามหนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ (ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สถ.จัดสรร
ให้ในส่วนของลูกจ้างร้อยละ 5 พร้อมกับหักค่าตอบแทนของพนักงาน
จ้าง ในอัตราร้อยละ 5)
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4
/ว 1875 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนทางการจัดทางบ
ประมาณรายจ่ายประจางบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนสาหรับสนับ
สนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จานวน 300,000 บาท และเงินอุดหนุนทั่ว
ไป จานวน 25,000 บาท)

325,000

บาท

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตาบลหัวหว้า จานวน 12
เดือน จานวน 15,047,100 บาท
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0810.6
/ว2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบ
ประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงิน
อุดหนุนสาหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและ
ทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส
ทางสัมคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

15,047,100

บาท

เบี้ยยังชีพคนพิการ
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพความพิการตาบลหัวหว้า จานวน 12
เดือน จานวน 3,331,200 บาท
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว2076
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน
สาหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและ
ทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส
ทางสัมคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

3,331,200

บาท

งบกลาง
งบกลาง
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ตาบลหัวหว้า คนละ 500
บาท จานวน 12 เดือน จานวน 84,000 บาท
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0810.6
/ว2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบ
ประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงิน
อุดหนุนสาหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและ
ทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส
ทางสัมคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

84,000

บาท

สารองจ่าย
จานวน
-เพื่อเป็นเงินสารองจ่ายกรณีเกิดเหตุสาธารณภัยในพื้นที่ ตั้งไว้เพื่อใช้
จ่ายกรณีฉุกเฉิน เกิดเหตุอุทกภัย เกิดเหตุอัคคีภัย หรือบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน ฯลฯ
ตามหนังสือ มท 0808.2/ว3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิด
สาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684 ลง
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติสาหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
ตามแนวทางตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบ
ประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

527,688

บาท
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน
รายจ่ายตามข้อผูกพัน

จานวน

1,067,493

บาท

เงินช่วยพิเศษ
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างถึงแก่
ความตาย
ตามแนวทางตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบ
ประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

40,000

บาท

1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรโดยพิจารณาจากการจ่ายเงินค่า
ปรับตามกฎหมายจราจรทางบกเพื่อคืนเงินค่าปรับจานวน 25 เปอร์เซ็น
จากจานวนค่าปรับทั้งหมดให้ตารวจ จานวนเงิน 5,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลหัวหว้า เพื่อสมทบกอง
ทุนหลักประกันสุขภาพตาบลหัวหว้า ร้อยละ 50 ของงบประมาณตาม
จานวนรายหัวประชากรตาบลหัวหว้า ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
จานวน 10,333 x 45 บาท = 464,985 บาท x 50 % = 232,492.50
บาท ตั้งงบประมาณจานวน 232,493 บาท
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว 1263 ลงวันที่ 30
พฤษภาคม 2558 เรื่อง แจ้งประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การดาเนินงาน
และบริการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นและพื้นที่
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
3.เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อตั้งจ่ายสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนตาบลหัวหว้า โดยยึดหลักการประชาชนออม จานวน 1
ส่วน และรัฐบาลสมทบ จานวน 1 ส่วน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553
เรื่อง แนวทางสนับสนุนการดาเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 100,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
4.เงินชดใช้กองทุนเศรษฐกิจชุมชน กรณีกล่ ุมอาชีพไม่ชาระหนี้หรือ
ชาระไม่ครบ จานวน 16 กลุ่ม เป็นจานวนเงิน 730,000 บาท เพื่อเป็นเงิน
ชดใช้กองทุนเศรษฐกิจชุมชน
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0310.3/ว1320 ลงวันที่ 2
มีนาคม 2558 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมการปรับปรุงร่างระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการดาเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2557
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว2502 ลง
วันที่ 20 สิงหาคม 2553 เรื่อง ตามแนวทางสนับสนุนการดาเนินงานกอง
ทุนสวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การแก้ไขเพิ่มเติมการปรับปรุงร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
ดาเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2557
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดาเนินงานโครงการ
เศรษฐกิจชุมชน พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2557
ข้อ24
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนบาเน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ใน
อัตราร้อยละ 1 ของงบประมาณจากเงินรายได้ที่นามาคานวณไม่รวมราย
ได้อื่น 74,838,620 บาท - 24,377,920 - 22,000 = 50,438,700
บาท x 1 % = 504,387 บาท เป็นเงิน 504,387 บาท
ตามหนังสือสานักงานกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 28 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมการ
ส่งเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2560
ตามหนังสือสานักงานกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมการ
ส่งเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2560
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณราย
จ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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504,387

บาท

