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

พื้นที่ 98.50 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 10,348 คน
ชาย 5,084 คน

หญิง 5,264 คน

ขอมูล ณ วันที่ 12 มกราคม 2564



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลหัวหวา
อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหัวหวา

           บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลหัวหวา จะไดเสนอรางขอบัญญัติ งบประมาณ
รายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลหัวหวาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลหัวหวาจึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลัก
การและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 186,191,143.67 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 94,402,799.61 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 42,814,764.44 บาท

1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 4 โครงการ รวม 
15,369,721.25 บาท

1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 13 โครงการ รวม 8,163,600.00 
บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563
(1) รายรับจริง จํานวน 51,555,812.16 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 907,421.36 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 828,155.50 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 568,728.20 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 65,971.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 81,763.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 27,869,939.10 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 21,233,834.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 461,781.00 บาท



(3) รายจายจริง จํานวน 31,806,673.36 บาท ประกอบดวย

งบกลาง จํานวน 14,199,423.11 บาท

งบบุคลากร จํานวน 9,375,054.64 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 3,652,866.79 บาท

งบลงทุน จํานวน 2,601,768.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,977,560.82 บาท

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 111,781.00 บาท

(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 33,212,000.00 บาท

(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลหัวหวา
อ.ศรีมหาโพธิ  จ.ปราจีนบุรี

รายรับจริง
ปี  2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 20,713,914.34 19,299,630.00 20,504,760.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

1,921,003.00 1,210,800.00 1,922,190.00

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 1,227,969.01 954,090.00 1,227,760.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 153,805.00 53,947.00 153,800.00

หมวดรายไดจากทุน 14,650.00 3,000.00 5,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 24,031,341.35 21,521,467.00 23,813,510.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 48,038,254.30 38,898,730.00 48,036,690.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

48,038,254.30 38,898,730.00 48,036,690.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 26,233,505.00 26,946,000.00 28,672,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

26,233,505.00 26,946,000.00 28,672,000.00

รวม 98,303,100.65 87,366,197.00 100,522,200.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจาย รายจายจริง
ป 2562

ประมาณการ
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 18,537,474.50 20,149,684.00 23,097,762.00

งบบุคลากร 11,345,627.23 17,796,974.00 19,930,710.00

งบดําเนินงาน 5,169,398.43 12,495,639.00 15,335,028.00

งบลงทุน 8,407,500.00 29,238,400.00 37,932,200.00

งบเงินอุดหนุน 4,036,116.62 7,685,500.00 4,226,500.00

รวมจายจากงบประมาณ 47,496,116.78 87,366,197.00 100,522,200.00

รวม 47,496,116.78 87,366,197.00 100,522,200.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลหัวหว้า

อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ องคการบริหารส่วนตําบลหัวหว้า

อ.ศรีมหาโพธิ  จ.ปราจีนบุรี

ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 20,084,333

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5,233,526

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 6,431,834

แผนงานสาธารณสุข 6,151,272

แผนงานเคหะและชุมชน 38,668,473

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 150,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 545,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร 160,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 23,097,762

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 100,522,200



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 9,295,709 2,911,524 12,207,233
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 4,148,520 0 4,148,520

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,147,189 2,911,524 8,058,713

งบดําเนินงาน 5,097,800 1,704,000 6,801,800
    ค่าตอบแทน 1,476,000 717,000 2,193,000

    ค่าใช้สอย 2,194,800 567,000 2,761,800

    ค่าวัสดุ 823,000 280,000 1,103,000

    ค่าสาธารณูปโภค 604,000 140,000 744,000

งบลงทุน 1,015,300 60,000 1,075,300
    ค่าครุภัณฑ์ 1,015,300 60,000 1,075,300

                              รวม 15,408,809 4,675,524 20,084,333

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลหัวหว้า

อ.ศรีมหาโพธิ  จ.ปราจีนบุรี

หน้า : 1/7



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย
รวม

งบบุคลากร 1,334,926 0 1,334,926
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,334,926 0 1,334,926

งบดําเนินงาน 1,315,000 1,150,000 2,465,000
    ค่าตอบแทน 179,000 35,000 214,000

    ค่าใช้สอย 366,000 70,000 436,000

    ค่าวัสดุ 770,000 1,045,000 1,815,000

งบลงทุน 1,378,400 55,200 1,433,600
    ค่าครุภัณฑ์ 1,378,400 55,200 1,433,600

                              รวม 4,028,326 1,205,200 5,233,526

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลหัวหว้า

อ.ศรีมหาโพธิ  จ.ปราจีนบุรี

หน้า : 2/7



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 820,060 870,231 1,690,291
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 820,060 870,231 1,690,291

งบดําเนินงาน 367,000 1,758,543 2,125,543
    ค่าตอบแทน 97,000 72,000 169,000

    ค่าใช้สอย 220,000 353,700 573,700

    ค่าวัสดุ 50,000 1,267,843 1,317,843

    ค่าสาธารณูปโภค 0 65,000 65,000

งบลงทุน 32,000 200,000 232,000
    ค่าครุภัณฑ์ 32,000 200,000 232,000

งบเงินอุดหนุน 0 2,384,000 2,384,000
    เงินอุดหนุน 0 2,384,000 2,384,000

                              รวม 1,219,060 5,212,774 6,431,834

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลหัวหว้า

อ.ศรีมหาโพธิ  จ.ปราจีนบุรี

หน้า : 3/7



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

รวม

งบบุคลากร 2,171,276 2,171,276
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,171,276 2,171,276

งบดําเนินงาน 2,346,496 2,346,496
    ค่าตอบแทน 430,848 430,848

    ค่าใช้สอย 880,608 880,608

    ค่าวัสดุ 1,035,040 1,035,040

งบลงทุน 1,166,000 1,166,000
    ค่าครุภัณฑ์ 1,166,000 1,166,000

งบเงินอุดหนุน 467,500 467,500
    เงินอุดหนุน 467,500 467,500

                              รวม 6,151,272 6,151,272

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลหัวหว้า

อ.ศรีมหาโพธิ  จ.ปราจีนบุรี

หน้า : 4/7



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน รวม

งบบุคลากร 2,526,984 0 2,526,984
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,526,984 0 2,526,984

งบดําเนินงาน 956,189 0 956,189
    ค่าตอบแทน 189,489 0 189,489

    ค่าใช้สอย 306,700 0 306,700

    ค่าวัสดุ 460,000 0 460,000

งบลงทุน 310,000 33,715,300 34,025,300
    ค่าครุภัณฑ์ 210,000 69,000 279,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 100,000 33,646,300 33,746,300

งบเงินอุดหนุน 0 1,160,000 1,160,000
    เงินอุดหนุน 0 1,160,000 1,160,000

                              รวม 3,793,173 34,875,300 38,668,473

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลหัวหว้า

อ.ศรีมหาโพธิ  จ.ปราจีนบุรี

หน้า : 5/7



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 50,000 50,000
    ค่าใช้สอย 50,000 50,000

งบเงินอุดหนุน 100,000 100,000
    เงินอุดหนุน 100,000 100,000

                              รวม 150,000 150,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 80,000 400,000 480,000
    ค่าใช้สอย 80,000 400,000 480,000

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

                              รวม 100,000 445,000 545,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลหัวหว้า

อ.ศรีมหาโพธิ  จ.ปราจีนบุรี

หน้า : 6/7



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน 110,000 110,000
    ค่าใช้สอย 100,000 100,000

    ค่าวัสดุ 10,000 10,000

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

                              รวม 160,000 160,000
แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 23,097,762 23,097,762
    งบกลาง 23,097,762 23,097,762

                              รวม 23,097,762 23,097,762

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลหัวหว้า

อ.ศรีมหาโพธิ  จ.ปราจีนบุรี

หน้า : 7/7



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 20,084,333

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5,233,526

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 6,431,834

แผนงานสาธารณสุข 6,151,272

แผนงานเคหะและชุมชน 38,668,473

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 150,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 545,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร 160,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 23,097,762

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 100,522,200

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติความในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลหัว
หว้า และโดยอนุมัติของนายอําเภอศรีมหาโพธิ

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เปนต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 100,522,200 
บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 100,522,200 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารส่วนตําบลหัวหว้า
อ.ศรีมหาโพธิ  จ.ปราจีนบุรี



งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกองคการบริหารสวนตําบลหัวหว้าปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินขององคการบริหารสวนตําบล

ข้อ 7. ให้นายกองคการบริหารสวนตําบลหัวหว้ามีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

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

(นายสุรชัย  ทนสิงห)

ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลหัวหว้า

อนุมัติ

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

(นายชัยวรรณ  นิยม)

ตําแหนง นายอําเภอศรีมหาโพธิ



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลหัวหวา

อําเภอ ศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี
 

รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

หมวดภาษีอากร
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 0.00 0.00 18,413,470.00 6.49 % 19,608,600.00
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 16,476,341.50 18,193,432.33 19,608,602.30 10,000.00 100.00 % 20,000.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 253,723.87 235,041.88 218,082.04 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ภาษีป้าย 806,434.00 872,972.00 887,230.00 871,160.00 0.00 % 871,160.00

รวมหมวดภาษีอากร 17,536,499.37 19,301,446.21 20,713,914.34 19,299,630.00 20,504,760.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 0.00 700.00 0.00 700.00 0.00 % 700.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 3,865.45 3,395.00 3,336.80 3,995.00 -16.65 % 3,330.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 192,645.10 409,967.70 1,245,903.70 409,960.00 203.91 % 1,245,900.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 424,310.00 384,540.00 407,040.00 384,540.00 5.85 % 407,040.00
     คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อ
การโฆษณา

350.00 360.00 440.00 340.00 29.41 % 440.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 1,310.00 1,170.00 1,280.00 1,170.00 9.40 % 1,280.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 1,540.00 228,257.50 99,062.50 228,255.00 -56.60 % 99,060.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 3,000.00 1,200.00 3,000.00 1,200.00 150.00 % 3,000.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข 40.00 260.00 4,980.00 260.00 1,815.38 % 4,980.00
     คาปรับการผิดสัญญา 7,281.00 24,130.00 10,940.00 24,130.00 -54.66 % 10,940.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     คาปรับอื่น ๆ 18,220.00 22,720.00 1,640.00 22,720.00 -92.78 % 1,640.00
     คาใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย 16,000.00 20,000.00 25,000.00 20,000.00 25.00 % 25,000.00
     คาใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

103,500.00 100,900.00 108,300.00 100,900.00 7.33 % 108,300.00

     คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

4,500.00 6,500.00 7,000.00 6,500.00 7.69 % 7,000.00

     คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 500.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 620.00 2,554.80 2,080.00 2,550.00 -18.43 % 2,080.00
     คาใบอนุญาตอื่นๆ 500.00 2,587.70 0.00 2,580.00 -80.62 % 500.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 783,181.55 1,210,242.70 1,921,003.00 1,210,800.00 1,922,190.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 752,919.44 954,099.50 1,227,969.01 954,090.00 28.68 % 1,227,760.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 752,919.44 954,099.50 1,227,969.01 954,090.00 1,227,760.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผูอุทิศให 24,437.00 20,297.00 22,605.00 20,297.00 11.35 % 22,600.00
     คาขายแบบแปลน 97,000.00 32,550.80 130,600.00 32,550.00 301.23 % 130,600.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 4,000.00 1,100.00 600.00 1,100.00 -45.45 % 600.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 125,437.00 53,947.80 153,805.00 53,947.00 153,800.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 0.00 3,693.00 14,650.00 3,000.00 66.67 % 5,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 3,693.00 14,650.00 3,000.00 5,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต 707,996.56 786,530.67 781,390.62 786,530.00 -0.65 % 781,390.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 9,073,795.53 10,194,570.17 10,619,250.42 10,194,570.00 4.17 % 10,619,250.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 7,295,019.95 8,615,090.85 7,886,929.65 8,615,090.00 -8.45 % 7,886,900.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 322,097.72 537,843.95 239,870.03 537,840.00 -55.53 % 239,170.00
     ภาษีสุรา 2,122,165.65 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีสรรพสามิต 5,114,169.51 8,246,887.81 8,977,480.17 8,246,880.00 8.86 % 8,977,480.00
     คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยป่าไม 14,434.00 11,929.00 13,922.25 11,920.00 16.78 % 13,920.00
     คาภาคหลวงแร 98,917.81 77,780.52 96,090.89 77,780.00 23.54 % 96,090.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 66,089.29 64,228.22 79,094.27 64,220.00 23.15 % 79,090.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

6,451,026.00 10,361,809.00 19,337,816.00 10,361,800.00 86.62 % 19,337,000.00

     คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 30.00 2,100.00 6,410.00 2,100.00 204.76 % 6,400.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 31,265,742.02 38,898,770.19 48,038,254.30 38,898,730.00 48,036,690.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และ
ภารกิจถายโอนเลือกทํา

24,197,284.00 24,962,209.00 26,233,505.00 26,946,000.00 6.41 % 28,672,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 24,197,284.00 24,962,209.00 26,233,505.00 26,946,000.00 28,672,000.00
รวมทุกหมวด 74,661,063.38 85,384,408.40 98,303,100.65 87,366,197.00 100,522,200.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลหัวหวา

อ.ศรีมหาโพธิ  จ.ปราจีนบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 100,522,200   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 20,504,760 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 19,608,600 บาท

ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ลวงมา

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ลวงมา

ภาษีบํารุงทองที่ จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการเทาปงบประมาณที่ลวงมา

ภาษีป้าย จํานวน 871,160 บาท

ประมาณการเทาปงบประมาณที่ลวงมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 1,922,190 บาท
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 700 บาท

ประมาณการเทาปงบประมาณที่ลวงมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 3,330 บาท

ประมาณการต่ํากวาปงบประมาณที่ลวงมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,245,900 บาท

ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ลวงมา

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 407,040 บาท

ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ลวงมา

คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 440 บาท

ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ลวงมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,280 บาท

ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ลวงมา
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คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 99,060 บาท

ประมาณการต่ํากวาปงบประมาณที่ลวงมา

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ลวงมา

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข จํานวน 4,980 บาท

ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ลวงมา

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 10,940 บาท

ประมาณการต่ํากวาปงบประมาณที่ลวงมา

คาปรับอื่น ๆ จํานวน 1,640 บาท

ประมาณการต่ํากวาปงบประมาณที่ลวงมา

คาใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย จํานวน 25,000 บาท

ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ลวงมา

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 108,300 บาท

ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ลวงมา

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 7,000 บาท

ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ลวงมา

คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการเทาปงบประมาณที่ลวงมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,080 บาท

ประมาณการต่ํากวาปงบประมาณที่ลวงมา

คาใบอนุญาตอื่นๆ จํานวน 500 บาท

ประมาณการนอยกวาปงบประมาณที่ลวงมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 1,227,760 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 1,227,760 บาท

ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ลวงมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 153,800 บาท
เงินที่มีผูอุทิศให จํานวน 22,600 บาท

ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ลวงมา
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คาขายแบบแปลน จํานวน 130,600 บาท

ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ลวงมา

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 600 บาท

ประมาณการต่ํากวาปงบประมาณที่ลวงมา

หมวดรายได้จากทุน รวม 5,000 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ลวงมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 48,036,690 บาท

ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต จํานวน 781,390 บาท

ประมาณการต่ํากวาปงบประมาณที่ลวงมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 10,619,250 บาท

ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ลวงมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 7,886,900 บาท

ประมาณการนอยกวาปงบประมาณที่ลวงมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 239,170 บาท

ประมาณการต่ํากวาปงบประมาณที่ลวงมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 8,977,480 บาท

ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ลวงมา

คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยป่าไม จํานวน 13,920 บาท

ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ลวงมา

คาภาคหลวงแร จํานวน 96,090 บาท

ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ลวงมา

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 79,090 บาท

ประมาณการต่ํากวาปงบประมาณที่ลวงมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 19,337,000 บาท

ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ลวงมา

คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล จํานวน 6,400 บาท

ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ลวงมา
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 28,672,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจ
ถายโอนเลือกทํา

จํานวน 28,672,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจ
ถายโอนเลือกทํา จํานวน 28,672,000 บาท
-ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ลวงมาจํานวน 8,772,845
 บาท จากเงินอุดหนุนทั่วไป
-คาเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 14,906,400 บาท ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไปกําหนดวัตถุประสงค
-คาเบี้ยความพิการตามนโยบายของรัฐบาล จํานวน 4,041,600
 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปกําหนดวัตถุประสงค
-คาเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 134,000 บาท ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไปกําหนดวัตถุประสงค
-คาเงินเดือนผูชวยครูผูดูแลเด็ก จํานวน 180,720 บาท ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไปกําหนดวัตถุประสงค
-คาเงินเดือนผูดูแลเด็ก จํานวน 468,986 บาท ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไปกําหนดวัตถุประสงค
-คาครองชีพผูดูแลเด็ก จํานวน 24,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไปกําหนดวัตถุประสงค
-เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจาง ตําแหนง ผูดูแล
เด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหัวซา จํานวน 23,449 บาท ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไปกําหนดวัตถุประสงค
-เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนคาป่วยการสําหรับนักบริบาลทองถิ่น
เพื่อคาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นเงินอุดหนุนเพื่อสนับ
สนุนคาป่วยการสําหรับนักบริบาลทองถิ่น จํานวนเงิน 120,000
 บาท
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 532,080.00 532,080.00 532,080.00 556,320.00 0 % 556,320

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 45,600.00 45,600.00 45,600.00 48,000.00 0 % 48,000

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 45,600.00 45,600.00 45,600.00 48,000.00 0 % 48,000

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล

90,720.00 90,720.00 90,720.00 95,040.00 0 % 95,040

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

3,157,080.00 3,157,080.00 3,099,624.00 3,044,760.00 11.71 % 3,401,160

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,871,080.00 3,871,080.00 3,813,624.00 3,792,120.00 4,148,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 2,041,411.94 2,074,403.15 2,094,800.74 2,442,828.00 63.78 % 4,000,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 5,220.00 0.00 6,922.49 24,000.00 0 % 24,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลหัวหว้า

อําเภอศรีมหาโพธิ    จังหวัดปราจีนบุรี
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินประจําตําแหนง 230,322.87 228,000.00 228,000.00 234,000.00 33.33 % 312,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 201,660.00 212,700.00 223,620.00 0.00 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 760,080.00 887,167.04 781,800.00 959,730.00 -21.81 % 750,389

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 88,180.00 69,059.72 48,000.00 75,756.00 -20.8 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,326,874.81 3,471,329.91 3,383,143.23 3,736,314.00 5,147,189
รวมงบบุคลากร 7,197,954.81 7,342,409.91 7,196,767.23 7,528,434.00 9,295,709

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 800,000.00 3.75 % 830,000

คาเบี้ยประชุม 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0 % 15,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 158,500.00 151,500.00 162,500.00 234,500.00 145.63 % 576,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 12,570.00 13,310.00 22,500.00 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 171,070.00 164,810.00 185,000.00 1,104,500.00 1,476,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 153,655.81 72,868.61 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 70,550.14 397,800.00 25.14 % 497,800

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 21,525.00 19,250.00 27,225.00 60,000.00 0 % 60,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาจัดซื้อหรือคาจ้างเหมาจัดทําอาหาร คาจัด
ซื้อน้ําดื่ม คาจัดซื้ออาหารวาง ฯลฯ

0.00 0.00 732.00 5,000.00 0 % 5,000

คาจัดซื้อหรือคาจ้างเหมาจัดทําอาหาร คาจัด
ซื้อน้ําดื่ม คาจัดซื้ออาหารวาง ฯลฯ 0.00 632.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อหรือคาจ้างเหมาจัดทําอาหาร จัดซื้อ
น้ําดื่ม จัดซื้ออาหารวาง ฯลฯ

432.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการดําเนินการเลือกตั้งนายก
องคการบริหารและสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 600,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 3,792.00 0.00 552.00 60,000.00 0 % 60,000

คาใช้จายในการศึกษาดูงานและฝึกอบรม 0.00 439,900.00 0.00 24,000.00 1,983.33 % 500,000

-คาใช้จายในการศึกษาดูงานและฝึกอบรม 483,820.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาธรรมเนียมศาล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

คาธรรมเนียมออกเอกสารสิทธิหนังสือสําคัญ
ที่หลวง (นสล.)

0.00 14,450.00 8,580.00 60,000.00 0 % 60,000

-คาธรรมเนียมออกเอกสารสิทธิหนังสือสําคัญ
ที่หลวง (นสล.)

14,550.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวง
มาลัย ฯลฯ

0.00 0.00 1,000.00 2,000.00 0 % 2,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

-คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
พวงมาลัย ฯลฯ

800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชนตําบล
หัวหว้า

0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

โครงการกิจกรรมจิตอาสาตําบลหัวหว้า 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการเฒาแกน้อย (การฝึกอบรมการทํา
ขนมวุ้นแฟนซี)

7,212.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองคการบริหารสวนตําบลหัวหว้า

0.00 0.00 0.00 130,000.00 0 % 130,000

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจ้าง

0.00 0.00 7,732.00 0.00 100 % 90,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 11,448.00 39,930.50 32,020.00 130,000.00 -23.08 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 697,234.81 587,031.11 148,391.14 898,800.00 2,194,800
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 45,395.00 96,679.00 61,372.00 240,000.00 -50 % 120,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 960.00 3,959.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 19,650.00 18,490.00 8,240.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุกอสร้าง 0.00 2,260.00 10,000.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 6,203.00 0.00 9,100.00 90,000.00 0 % 90,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 62,460.41 54,512.10 46,802.55 100,000.00 0 % 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0 % 8,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

วัสดุคอมพิวเตอร 133,010.00 90,600.00 89,520.00 100,000.00 0 % 100,000

วัสดุอื่น 0.00 1,950.00 1,150.00 205,000.00 73.17 % 355,000

รวมค่าวัสดุ 267,678.41 268,450.10 226,184.55 793,000.00 823,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 325,505.20 330,587.24 364,464.53 570,000.00 -12.28 % 500,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 8,478.00 15,785.00 24,985.00 40,000.00 0 % 40,000

คาบริการโทรศัพท 1,048.35 481.50 156.22 7,000.00 0 % 7,000

คาบริการไปรษณีย 5,634.00 5,076.00 5,013.00 10,000.00 0 % 10,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 14,449.00 12,630.00 12,341.80 47,000.00 0 % 47,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 355,114.55 364,559.74 406,960.55 674,000.00 604,000
รวมงบดําเนินงาน 1,491,097.77 1,384,850.95 966,536.24 3,470,300.00 5,097,800

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้บุนวม (เก้าอี้จัดเลี้ยง) 
0.00 0.00 0.00 184,000.00 -100 % 0

เก้าอี้สํานักงาน 0.00 19,800.00 8,400.00 0.00 0 % 0

ตู้เก็บเอกสาร ขนาด 10 ลิ้นชัก (มือจับผัง) 0.00 3,500.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้เก็บเอกสาร ชนิด 1 บานประตู และลิ้นชัก 
8 ลิ้นชัก

0.00 5,500.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน แบบเลื่อนกระจก
สูง

0.00 16,500.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้เก็บเอกสารแฟ้มแขวน ชนิด 4 ลิ้นชัก 0.00 4,200.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้เก็บเอกสารแฟ้มแขวน แบบ 4 ลิ้นชัก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,000

ตู้บานเลื่อนกระจก 0.00 5,500.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้บานเลื่อนกระจกสูง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

ตู้สาขาโทรศัพทแบบตอบรับอัตโนมัติ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.) 0.00 11,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โตะทํางานหน้าเหล็ก PVC ขนาด 7 ลิ้นชัก 0.00 0.00 23,700.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

คารถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี แบบ
เกียรธรรมดา

0.00 36,100.00 0.00 0.00 0 % 0

รถยนตบรรทุก (ดีเซล) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 854,000

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

กล้องถายรูป 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 22,000

เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ แบบลากจูง 0.00 0.00 0.00 10,300.00 -100 % 0

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 0.00 0.00 13,000.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซื้อไมคโครโฟนห้องประชุม
พร้อมอุปกรณ

0.00 153,103.57 0.00 0.00 0 % 0

จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟ้า จํานวน 1 จอ 0.00 0.00 0.00 15,300.00 0 % 15,300
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องตัดแตงพุมไม้ ขนาด 22 นิ้ว 0.00 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0

เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 0.00 0.00 0.00 28,500.00 -100 % 0

จัดหาถังต้มน้ําร้อน 8,850.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) 

0.00 0.00 109,500.00 0.00 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับประมวลผลแบบ
ที่ 2 จอขนาดไมน้อยกวา 18.5 นิ้ว จํานวน 2 
เครื่อง

57,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ้ก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง

0.00 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก( 
Inkjet )

0.00 0.00 45,000.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา 
แบบ NETWORK แบบที่ 1 (33 หน้า/นาที) 
จํานวน 2 เครื่อง

18,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart 
Card Reader)

0.00 0.00 0.00 2,100.00 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 0.00 0.00 80,000.00 0 % 80,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รวมค่าครุภัณฑ์ 85,250.00 255,203.57 199,600.00 364,200.00 1,015,300
รวมงบลงทุน 85,250.00 255,203.57 199,600.00 364,200.00 1,015,300

รวมงานบริหารทั่วไป 8,774,302.58 8,982,464.43 8,362,903.47 11,362,934.00 15,408,809
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 977,540.32 370,940.00 352,740.00 723,520.00 124.85 % 1,626,840

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 85,200.00 -49.3 % 43,200

เงินประจําตําแหนง 30,099.99 0.00 0.00 10,500.00 300 % 42,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 220,020.00 227,340.00 238,560.00 252,120.00 7.29 % 270,492

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 175,718.00 404,860.00 476,040.00 522,310.00 72.81 % 902,626

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 22,700.00 37,410.00 31,800.00 40,000.00 -34.09 % 26,366

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,426,078.31 1,040,550.00 1,099,140.00 1,633,650.00 2,911,524
รวมงบบุคลากร 1,426,078.31 1,040,550.00 1,099,140.00 1,633,650.00 2,911,524

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 66,050.00 173,000.00 463,000.00 -2.81 % 450,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -33.33 % 10,000

คาเชาบ้าน 0.00 0.00 0.00 18,000.00 1,100 % 216,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 35,400.00 23,200.00 34,900.00 41,300.00 -0.73 % 41,000

รวมค่าตอบแทน 35,400.00 89,250.00 207,900.00 537,300.00 717,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 27,979.65 27,007.65 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 10,439.65 87,000.00 45.98 % 127,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0 % 40,000

โครงการจัดการอบรมด้านคอมพิวเตอรงาน
แผนที่ภาษีและทรัพยสิน

0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทรัพยสิน

0.00 0.00 0.00 300,000.00 0 % 300,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 24,389.68 9,079.55 35,008.10 80,000.00 0 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 52,369.33 36,087.20 45,447.75 527,000.00 567,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 65,152.00 79,968.00 79,300.00 80,000.00 0 % 80,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 3,000.00 16,000.00 0.00 40,000.00 0 % 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 39,564.26 33,481.46 34,970.00 60,000.00 0 % 60,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

วัสดุคอมพิวเตอร 130,050.00 72,602.00 99,870.00 100,000.00 0 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 237,766.26 202,051.46 214,140.00 280,000.00 280,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย 48,087.00 10,324.00 14,641.00 140,000.00 -71.43 % 40,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 84,744.00 84,744.00 82,032.06 100,000.00 0 % 100,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 132,831.00 95,068.00 96,673.06 240,000.00 140,000
รวมงบดําเนินงาน 458,366.59 422,456.66 564,160.81 1,584,300.00 1,704,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0.00 4,400.00 0.00 16,100.00 -100 % 0

ตู้ 2 บาน มือจับเขาควาย 0.00 0.00 0.00 27,500.00 -100 % 0

ตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเลื่อนทึบ 0.00 9,800.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้เก็บเอกสารชนิด 1 บานประตูและลิ้นชัก 8 
ลิ้นชัก

0.00 11,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บาน เลื่อนกระจกสูง 0.00 22,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้บานเลื่อนกระจกสูง 0.00 0.00 0.00 22,500.00 -100 % 0

ตู้บานเลื่อนทึบ 0.00 0.00 0.00 9,000.00 -100 % 0

ตู้เอกสารแฟ้มแขวน 0.00 0.00 0.00 3,800.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โตะทํางานหน้าเหล็กPVC ขนาด 7 ลิ้นชัก 0.00 7,500.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) 

0.00 0.00 65,700.00 0.00 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 (จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0.00 0.00 29,900.00 0.00 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง

0.00 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผลแบบที่ 
2 จอขนาดไมน้อยกวา 18.5 นิ้ว จํานวน 1 
เครื่อง

28,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร ชนิดLED ขาวดํา
แบบ NETWORK แบบที่ 1 (33 
หน้า/นาที)จํานวน 1 เครื่อง

9,300.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

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

0.00 0.00 29,000.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (IKJET PRINTER) 0.00 7,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA 0.00 23,200.00 15,000.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0 % 60,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 38,200.00 84,900.00 139,600.00 160,900.00 60,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รวมงบลงทุน 38,200.00 84,900.00 139,600.00 160,900.00 60,000
รวมงานบริหารงานคลัง 1,922,644.90 1,547,906.66 1,802,900.81 3,378,850.00 4,675,524

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 10,696,947.48 10,530,371.09 10,165,804.28 14,741,784.00 20,084,333
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน 246,300.00 255,623.30 272,460.00 291,300.00 0 % 291,300

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0 % 3,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 688,890.00 468,711.79 570,886.67 1,446,500.00 -37.18 % 908,626

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 113,000.00 83,432.66 86,773.33 179,700.00 -26.54 % 132,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,048,190.00 807,767.75 930,120.00 1,920,500.00 1,334,926
รวมงบบุคลากร 1,048,190.00 807,767.75 930,120.00 1,920,500.00 1,334,926

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 140,000.00 0 % 140,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

คาเชาบ้าน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 9,000.00 0 % 9,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 179,000.00 179,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 31,010.32 25,414.64 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 19,328.48 106,000.00 37.74 % 146,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 100 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 68,578.60 21,220.80 74,825.00 300,000.00 -33.33 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 99,588.92 46,635.44 94,153.48 416,000.00 366,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 93,625.00 299,653.50 298,400.00 300,000.00 0 % 300,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 37,193.20 21,520.00 42,000.00 150,000.00 0 % 150,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 109,251.05 139,531.61 198,164.76 296,000.00 1.35 % 300,000

วัสดุคอมพิวเตอร 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 62,080.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 302,149.25 460,705.11 548,564.76 766,000.00 770,000
รวมงบดําเนินงาน 401,738.17 507,340.55 642,718.24 1,361,000.00 1,315,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0.00 0.00 0.00 2,800.00 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด 36,000 
บืทียู จํานวน 1 เครื่อง

0.00 0.00 0.00 47,000.00 -100 % 0

ตู้บานเลื่อนทึบ 0.00 0.00 0.00 4,500.00 -100 % 0

ตู้เส้ืือผ้า มือจับเขาควาย 0.00 0.00 0.00 5,500.00 -100 % 0

ตู้เสื้อผ้า มือจับผัง 0.00 0.00 0.00 5,500.00 -100 % 0

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถยนตบรรทุก (ดีเซล) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 854,000

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

แทนปนฉีดน้ําพร้อมหัวฉีดลําตรง 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0 % 15,000

ครุภัณฑอื่น

ชุดกลองเสียง ขนาด 200 วัตต พร้อมลําโพง 0.00 0.00 0.00 1,900.00 0 % 1,900

สัญญาณไฟเลน (วาบวาบ) 0.00 0.00 0.00 7,500.00 0 % 7,500

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 0.00 0.00 100,000.00 400 % 500,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 189,700.00 1,378,400
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 189,700.00 1,378,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0
รวมงบเงินอุดหนุน 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 1,459,928.17 1,315,108.30 1,572,838.24 3,471,200.00 4,028,326
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 30,000.00 16.67 % 35,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 30,000.00 35,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ 0.00 0.00 0.00 2,850.00 952.63 % 30,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน
ชวงเทศกาลตางๆ

0.00 0.00 1,804.00 1,422.00 2,712.94 % 40,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

-โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลตางๆ

2,124.00 2,528.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 2,124.00 2,528.00 1,804.00 4,272.00 70,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องดับเพลิง 68,556.00 0.00 20,000.00 20,000.00 400 % 100,000

วัสดุอื่น 209,505.00 209,999.00 212,850.00 200,000.00 372.5 % 945,000

รวมค่าวัสดุ 278,061.00 209,999.00 232,850.00 220,000.00 1,045,000
รวมงบดําเนินงาน 280,185.00 212,527.00 234,654.00 254,272.00 1,150,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

โครงการจัดซื้อรถกระเช้าซอมไฟฟ้า ขนาด
ความสูงไมน้อยกวา 12 เมตร จํานวน 1 คัน

0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑการเกษตร

เครื่ืองสูบน้ํา เครื่องยนตเบนซิน สูบน้ําได้ 
1,000 ลิตรตอนาที ขนาด 7 แรงม้า

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,200

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

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

ตู้หม้อแปลงไฟ 0.00 3,500.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง 34,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผล แบบ
ที่ 2 จอขนาดไมน้อยกวา 18.5 นิ้ว จํานวน 1 
เครื่อง

28,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา 
แบบ NETWORK แบบที่ 1 (33 หน้า/นาที) 
จํานวน 1 เครื่อง

9,300.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑอื่น

เลื่อยโซยนต 23,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 95,200.00 3,500.00 0.00 2,500,000.00 55,200
รวมงบลงทุน 95,200.00 3,500.00 0.00 2,500,000.00 55,200

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 375,385.00 216,027.00 234,654.00 2,754,272.00 1,205,200
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,835,313.17 1,531,135.30 1,807,492.24 6,225,472.00 5,233,526
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 198,600.00 228,000.00 328,640.00 85.2 % 608,640

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

เงินประจําตําแหนง 0.00 0.00 0.00 6,500.00 546.15 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 146,407

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 13,013

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 198,600.00 228,000.00 345,140.00 820,060
รวมงบบุคลากร 0.00 198,600.00 228,000.00 345,140.00 820,060

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

คาเชาบ้าน 0.00 13,500.00 0.00 13,000.00 184.62 % 37,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 8,000.00 25 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 13,500.00 0.00 71,000.00 97,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 10,200.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 34,000.00 76.47 % 60,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการจัดงานวันเด็กตําบลหัวหว้า 0.00 0.00 69,050.00 80,000.00 0 % 80,000

-คาใช้จายในการจัดงานวันเด็กตําบลหัวหว้า 70,450.00 70,450.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

โครงการเด็กตําบลหัวหว้าโตไปไมโกง 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0 % 40,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 70,450.00 80,650.00 69,050.00 194,000.00 220,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 13,804.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 13,804.00 50,000.00 50,000
รวมงบดําเนินงาน 70,450.00 94,150.00 82,854.00 315,000.00 367,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0.00 0.00 5,600.00 0.00 0 % 0
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ตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บาน เลื่อนกระจกสูง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 12,000

ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.) 0.00 11,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้เหล็กชนิด 2 บานประตู 0.00 5,500.00 0.00 0.00 0 % 0

โตะทํางานหน้าเหล็ก PVC ขนาด 7 ลิ้นชัก 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ แบบลากจูง 0.00 0.00 0.00 10,300.00 -100 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0.00 0.00 43,800.00 0.00 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง

0.00 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก( 
Inkjet )

0.00 0.00 15,000.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 31,500.00 64,400.00 52,300.00 32,000
รวมงบลงทุน 0.00 31,500.00 64,400.00 52,300.00 32,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 70,450.00 324,250.00 375,254.00 712,440.00 1,219,060
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 0.00 17,000.00 963.06 % 180,720

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 14,000.00 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 441,360.00 352,577.10 496,800.00 677,340.00 -1.75 % 665,511

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 36,900.00 21,692.42 2,040.00 24,000.00 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 478,260.00 374,269.52 498,840.00 732,340.00 870,231
รวมงบบุคลากร 478,260.00 374,269.52 498,840.00 732,340.00 870,231

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 71,604.00 0.55 % 72,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 71,604.00 72,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการตางๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 66,300.00 0.00 54,400.00 66,300.00 2.56 % 68,000
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-คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 0.00 59,500.00 0.00 0.00 0 % 0

คาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหัว
ซา

191,100.00 0.00 199,500.00 215,600.00 2.27 % 220,500

-คาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หัวซา

0.00 167,900.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

0.00 0.00 11,300.00 44,070.00 2.56 % 45,200

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 257,400.00 227,400.00 265,200.00 325,970.00 353,700
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 39,000.00 -23.08 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 7,223.00 10,000.00 100 % 20,000

คาอาหารเสริม (นม) 1,052,464.00 1,111,743.64 1,111,209.72 1,179,519.00 3.25 % 1,217,843

รวมค่าวัสดุ 1,052,464.00 1,111,743.64 1,118,432.72 1,228,519.00 1,267,843
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0.00 0.00 25,194.84 42,000.00 19.05 % 50,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0.00 0.00 0.00 8,000.00 87.5 % 15,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 25,194.84 50,000.00 65,000
รวมงบดําเนินงาน 1,309,864.00 1,339,143.64 1,408,827.56 1,676,093.00 1,758,543
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้บานเลื่อนกระจก 0.00 5,500.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.) 0.00 11,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑอื่น

เครื่องเลนสนามกลางแจ้งสําหรับเด็กเล็ก
แบบพลาสติกชนิดโพลีเอทธีลีน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 16,500.00 0.00 0.00 200,000
รวมงบลงทุน 0.00 16,500.00 0.00 0.00 200,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 2,162,000.00 2,403,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษาคาอาหารกลางวัน

0.00 0.00 2,310,000.00 2,308,000.00 3.29 % 2,384,000

รวมเงินอุดหนุน 2,162,000.00 2,403,000.00 2,310,000.00 2,308,000.00 2,384,000
รวมงบเงินอุดหนุน 2,162,000.00 2,403,000.00 2,310,000.00 2,308,000.00 2,384,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 3,950,124.00 4,132,913.16 4,217,667.56 4,716,433.00 5,212,774
รวมแผนงานการศึกษา 4,020,574.00 4,457,163.16 4,592,921.56 5,428,873.00 6,431,834
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 0.00 151,120.00 354.92 % 687,480

เงินประจําตําแหนง 0.00 0.00 0.00 10,500.00 300 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 886,800.00 932,640.00 957,240.00 1,560,800.00 -13.66 % 1,347,586

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 119,620.00 99,960.00 81,600.00 100,428.00 -6.19 % 94,210

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,006,420.00 1,032,600.00 1,038,840.00 1,822,848.00 2,171,276
รวมงบบุคลากร 1,006,420.00 1,032,600.00 1,038,840.00 1,822,848.00 2,171,276

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 148,748.00 80.67 % 268,748

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

คาเชาบ้าน 0.00 0.00 0.00 16,140.00 792.19 % 144,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 8,100.00 0 % 8,100

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 182,988.00 430,848
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 58,893.67 18,624.42 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 109,119.28 170,608.00 0 % 170,608

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี

0.00 0.00 5,457.00 0.00 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตวปลอดโรค 
คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน 
ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี 

0.00 4,833.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปญหา
สถานการณฝุ่นละอองขนาดเล็ก Pm 2.5

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 0.00 0.00 52,505.00 100,000.00 0 % 100,000

-โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 72,057.00 85,057.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (โควิด - 19)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

วันที่พิมพ : 12/1/2564  15:15 หน้า : 25/74



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการรณรงคคัดแยกขยะกอนทิ้ง 0.00 0.00 124,062.00 150,000.00 0 % 150,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 160,211.60 92,716.07 120,137.26 350,000.00 0 % 350,000

รวมค่าใช้สอย 291,162.27 201,230.49 411,280.54 780,608.00 880,608
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 8,000.00 7,901.00 10,730.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 114,252.00 149,800.00 149,800.00 200,000.00 0 % 200,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 83,645.80 30,773.60 32,800.00 200,000.00 0 % 200,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 173,153.42 196,795.98 194,311.47 300,000.00 0 % 300,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 73,000.00 73,000.00 135,450.00 267,040.00 0 % 267,040

วัสดุเครื่องแตงกาย 5,724.50 7,998.25 8,000.00 8,000.00 0 % 8,000

วัสดุคอมพิวเตอร 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 457,775.72 466,268.83 531,091.47 1,035,040.00 1,035,040
รวมงบดําเนินงาน 748,937.99 667,499.32 942,372.01 1,998,636.00 2,346,496

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0.00 0.00 5,600.00 0.00 0 % 0

ตู้ 2 บาน 0.00 11,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้เก็บเอกสาร 1 บานประตูและลิ้นชัก 0.00 5,500.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้บานเลื่อนกระจกสูง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 12,000
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โตะทํางานหน้าเหล็ก PVC ขนาด 7 ลิ้นชัก 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถยนตบรรทุก (ดีเซล) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 854,000

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ แบบลากจูง 0.00 0.00 0.00 10,300.00 -100 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0.00 0.00 43,800.00 0.00 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง

0.00 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก( 
Inkjet ) 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 199,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครภัณฑ 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0 % 300,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 230,500.00 64,400.00 332,300.00 1,166,000
รวมงบลงทุน 0.00 230,500.00 64,400.00 332,300.00 1,166,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน 127,500.00 207,500.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข 0.00 0.00 0.00 340,000.00 0 % 340,000

โครงการสาธารณสุขมูลฐานเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน

0.00 0.00 0.00 127,500.00 0 % 127,500

รวมเงินอุดหนุน 127,500.00 207,500.00 0.00 467,500.00 467,500
รวมงบเงินอุดหนุน 127,500.00 207,500.00 0.00 467,500.00 467,500

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 1,882,857.99 2,138,099.32 2,045,612.01 4,621,284.00 6,151,272
รวมแผนงานสาธารณสุข 1,882,857.99 2,138,099.32 2,045,612.01 4,621,284.00 6,151,272

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 476,627.74 507.10 325,920.00 1,093,180.00 28.56 % 1,405,440

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 52,000.00 38.46 % 72,000

เงินประจําตําแหนง 18,258.06 0.00 28,000.00 50,000.00 20 % 60,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 137,880.00 35,850.00 0.00 45,470.00 1,839.22 % 881,765
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 21,540.00 4,005.00 0.00 3,000.00 3,492.63 % 107,779

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 654,305.80 40,362.10 353,920.00 1,243,650.00 2,526,984
รวมงบบุคลากร 654,305.80 40,362.10 353,920.00 1,243,650.00 2,526,984

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 107,250.00 0 % 107,250

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0 % 3,000

คาเชาบ้าน 30,000.00 0.00 0.00 17,239.18 290.04 % 67,239

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0 % 12,000

รวมค่าตอบแทน 30,000.00 0.00 0.00 139,489.18 189,489
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 9,300.65 6,200.65 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 16,733.65 76,700.00 78.23 % 136,700

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 8,534.43 0.00 18,443.41 50,000.00 200 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 17,835.08 6,200.65 35,177.06 146,700.00 306,700
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 45,914.00 61,520.00 54,732.00 80,000.00 0 % 80,000

วัสดุกอสร้าง 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0.00 0.00 21,100.00 30,000.00 166.67 % 80,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 30,407.28 28,889.52 28,631.51 70,000.00 185.71 % 200,000

วัสดุคอมพิวเตอร 47,186.00 0.00 59,900.00 60,000.00 33.33 % 80,000

รวมค่าวัสดุ 123,507.28 90,409.52 164,363.51 260,000.00 460,000
รวมงบดําเนินงาน 171,342.36 96,610.17 199,540.57 546,189.18 956,189

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0.00 0.00 0.00 14,000.00 -100 % 0

โตะทํางานหน้าเหล็กPVC ขนาด 7 ลิ้นชัก 0.00 0.00 0.00 37,500.00 -100 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สาหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว)

0.00 0.00 0.00 150,000.00 -100 % 0
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เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก สาหรับงาน
ประมวลผล

0.00 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สา
หรับกระดาษขนาด A3 

0.00 0.00 0.00 6,300.00 -100 % 0

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

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (480 
Watts)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart 
Card Reader) 

0.00 0.00 0.00 700.00 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 566.67 % 200,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 280,500.00 210,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง

คาออกแบบ คาควบคุมงาน 0.00 0.00 0.00 80,000.00 25 % 100,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 80,000.00 100,000
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 360,500.00 310,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 825,648.16 136,972.27 553,460.57 2,150,339.18 3,793,173
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งานไฟฟ้าถนน
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑกอสร้าง

เครื่องเจาะพื้นคอนกรีต 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 55,000

ชุดทดสอบความข้นเหลวของ
คอนกรีต(SLUMP TEST)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,000

แบบหลอคอนกรีตพร้อมอุปกรณ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 69,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนอง
ไฮ หมู 17 จากที่นางทองยศ เถื่อนแดง ถึงที่ 
นายวิชัย ปาจันทร

0.00 0.00 121,000.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างเจาะบอบาดาล Dia.6" 
บ้านหนองนก หมู 10 บริเวณที่ดินของนาย
สมควร บุญเรือง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 85,100

โครงการกอสร้างติดตั้งไฟสองสวางรายทาง
และขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําบ้านโคกอุดมดี 
หมู 12 จากตลาดปรือวาย ถึงหมูบ้านบุจัน
ทน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 263,000
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โครงการกอสร้างติดตั้งไฟสองแสงสวางราย
ทางบ้านดอนสับฟาก หมู 14 จากเขตบ้าน
เกาะสมอ หมู 2ถึงบ้านนายสําราญ เกษมสุข
สันต

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 455,000

โครงการกอสร้างติดตั้งไฟสองแสงสวางราย
ทางบ้านดอนสับฟาก หมู 14 จากถนนทาง
หลวงหมายเลข 3070 ถึงบ้านสมศักดิ์ งาม
วงษ และบ้านนายสํารวม  สมอพันธ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 803,000

โครงการกอสร้างติดตั้งไฟสองแสงสวางราย
ทางบ้านดอนสับฟาก หมู 14 จากบ้านนาง
มล ปรืองามถึงบ้านนายจันทร  ขุนเภา

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 314,000

โครงการกอสร้างติดตั้งเสียงตามสายบ้านโคก
อุดมดี หมู 12 จากถนนหมายเลข 3039 ถึง
บ้านนายบุญเทียม  สัปฝาง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 212,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านเกาะสมอ หมูที่ 15 จากศาลาสวน
สุขภาพ ถึงศาลาพ้นทุกข 

0.00 0.00 0.00 2,299,800.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านเกาะสมอ หมูที่ 15 รอบสวนสุขภาพ 

0.00 0.00 0.00 1,228,600.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านเกาะสมอ หมูที่ 2 จากบ้านนายพิพัฒน 
วงศสวัสดิ์ ถึงที่นายประจวบ นาทุม 

0.00 0.00 0.00 220,000.00 -100 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านเกาะสมอ หมูที่ 3 จากร้านค้าชุมชน ถึง
ที่นายกอบศักดิ์ ขอแอบกลาง 

0.00 0.00 0.00 160,400.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านคลองสมบูรณ หมูที่ 13 จากบ้านนาย
ประเสริฐ พุทธา ถึงที่นายสมพร เธอจะโปะ

0.00 0.00 0.00 617,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านคลองสมบูรณ หมูที่ 13 จากวัดคลอง
สมบูรณ ถึงที่ถนนสี่เลน 

0.00 0.00 0.00 306,800.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโคกอุดมดี หมูที่ 12 จากบ้านนางกัญญา
ณัฏฐ วงษปน ถึงที่นายเสาร ดอนทอง 

0.00 0.00 0.00 354,400.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโคกอุดมดี หมูที่ 12 จากบ้านนายสุมิตร 
ศรีเกษม ถึงที่นางส้มลิ้ม เภาเนือง 

0.00 0.00 0.00 653,383.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านดอนสับฟาก หมูที่ 14 จากทางหลวง
หมายเลข  3070 ถึงที่นางสาวศิดาวรรณ สุม
เหม 

0.00 0.00 0.00 371,900.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านดอนสับฟาก หมูที่ 14 จากที่นายวรรณา 
ดวงดี ถึงที่นางวารุณี พระแทน 

0.00 0.00 0.00 306,600.00 -100 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสีเสียดไทรงาม หมู 16 จากที่นายราชัย 
วงษพา ถึงที่สระน้ํานิคมอุตสาหกรรมโรจนะ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 97,400

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสีเสียดไทรงาม หมูที่ 16 จากบ้านนาย
วอง เขียวชอุม ถึงที่นายราชัย วงษพา 

0.00 0.00 0.00 382,600.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองกาน้ํา หมู 7 จากที่นายสงคราม 
วงสา ถึงที่นายสมัย หงสจันทร (ชวงสอง)

0.00 443,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองกาน้ํา หมู 7 จากบ้านนายสุเวท มี
ศิลป์ ถึงที่บ้านนายกิติคุณ โทวงษ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 254,400

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองนก หมู 10 จากที่นายคารม รินทา 
ถึงที่นายสัญญา  วงษเสนา

265,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองนก หมู 10 จากที่นายสมชาย  
พระเกตุ ถึงที่นายเฉลิม  พระเกตุ

184,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองนก หมู 10 จากที่นายสมชาย พระ
เกตุ ถึงที่นายเฉลิม พระเกตุ

100,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองนก หมู 10 จากบ้านนางบรรทม 
รินทา ถึงที่นายอาคม รินทา

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 134,800

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองนก หมูที่ 10 จากที่นางหนูเพียร 
วงษเสนา ถึงที่นายทรงศักดิ์ อุปถัมภ 

0.00 0.00 0.00 575,799.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองนก หมูที่ 10 จากบ้านนางบรรทม 
รินทา ถึงที่นางบรรทม รินทา 

0.00 0.00 0.00 151,700.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองนก หมูที่ 10 จากบ้านนางเสถียร 
สุวรรณวงค ถึงที่นายสังวาล บิณฑะ 

0.00 0.00 0.00 83,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองปรือน้อย หมู 9 จากที่นางเตือน 
เกาะจันทร ถึงสระน้ําสาธารณประโยชน

0.00 350,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองปรือน้อย หมู 9 จากบ้านนาง
อํานวย ขยันกิจ ถึงบ้านนายบุญสง วุฒิแสง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 140,200

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองปรือน้อย หมู 9 จากบ้านนายบุญ
สง หาดอน ถึงบ้านนางแสวง คําผุย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 81,800
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองปรือน้อย หมูที่ 9 จากที่นางเตือน 
เกาะจันทร ถึงบริเวณถังน้ําประปาหมูบ้าน 

0.00 0.00 0.00 124,500.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองระเนตร หมู 11 จากที่นางดี สัตยา 
ถึงที่นายมานพ สมอชัย

291,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองระเนตร หมู 11 จากบ้านนาง
ถนอม ดอนทอง ถึงบ้านนางทองเนียน สาดา

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 238,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองระเนตร หมู 11 จากห้าแยกหนอง
ระเนตร ถึงถนนสี่เลน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 462,800

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองระเนตร หมูที่ 11 จากบ้านนาง
ระเบียบ มะโนภัย ถึงที่นางนุน สอนเพ็ชร 

0.00 0.00 0.00 564,900.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองหูช้าง หมู 8 จากที่นางสาวไพริน 
จันทรสิงห ถึงที่นางหนูนิล มีเชาว

0.00 213,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองหูช้าง หมู 8 จากที่นายสมศักดิ์ 
บุญนาม ถึงที่นางอํานวย มีเชาว

0.00 252,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองหูช้าง หมูที่ 8 จากที่นางฝ้าย 
อินทรโชติ ถึงทางสาธารณประโยชน 

0.00 0.00 0.00 481,500.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองหูช้าง หมูที่ 8 จากแยกถังประปา 
ถึงที่นางฮั้ว จันทรสระ 

0.00 0.00 0.00 278,300.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองไฮ หมู 17 จากบ้านนางทองยศ 
เถื่อนแดง ถึงถนนลูกรังภายในหมูบ้าน 
จํานวน 3 ชวง
-ชวงที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 433 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมน้อย
กวา 2,165 ตร.ม.
-ชวงที่ 2 กว้าง 1.00 เมตร ยาว 143 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมน้อย
กวา 143 ตร.ม.
-ชวงที่ 3 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 31 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมน้อย
กวา 155 ตร.ม.

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,307,100

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหัวซา หมู 5 จากทางเข้าวัดหัวซา ถึง
บ้านนางทัด สิงหทน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 77,600
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหัวซา หมู 5 จากที่นางรัตนาวลี บุญ
ประเสริฐ ถึงที่นายวอง เอื้อเฟ้อ

0.00 56,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหัวซา หมู 5 จากที่นางสมยงค หาดอน
ถึงที่นางปวัลรัตน เอียดสุดารักษ

0.00 256,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหัวซา หมูที่ 5 จากบ้านนายประภาส 
บุญเชิด ถึงเขตติดตอหมูที่ 4 บ้านหายโศก

0.00 0.00 0.00 794,700.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหัวซา หมูที่ 5 จากปากทางเข้าวัดป่า
โพธิ์แก้ว 1 ถึงสวนนางสุพรรษา วิจิตรสกุลสูง

0.00 0.00 0.00 476,900.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหัวซา หมูที่ 6 จากทางหลวงหมายเลข 
3070 ถึงประปาสระน้ําบอระเพ็ด

0.00 0.00 0.00 2,437,999.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหัวซา หมูที่ 6 จากบ้านนางปราณี งาม
วงษ ถึงที่นายสุชาติ ซื่อตรง 

0.00 0.00 0.00 586,400.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหัวซา หมูที่ 6 จากบ้านร้อยตรีไพบูลย 
งามวงษ ถึงบ้านนางแดง นพคุณ 

0.00 0.00 0.00 42,100.00 -100 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหัวหว้า หมู 1 จากที่นายนิพนธ อินทร
มานะ ถึงที่นายประมาณ โชติแสง

0.00 487,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหัวหว้า หมู 1 จากบ้านนางสาวทอง
เปลว อักษร ถึงที่นายโกมล ทับทิม

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 329,200

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหายโศก หมู 4 จากบ้านนายฮ้วง รวม
ทรัพย ถึงบ้านนางพรทิพย เตาจันทร

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 120,800

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

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 243,500

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหายโศก หมูที่ 4 จากข้างวัดเกาะแก้ว
สถาวร ถึงเขตวัดเกาะแก้วสถาวร

0.00 0.00 0.00 489,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหายโศก หมูที่ 4 จากบ้านนางขันทอง 
ค้ําชู ถึงที่นายสุเนตร สังอรดี

0.00 0.00 0.00 380,100.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหายโศก หมูที่ 4 จากบ้านนางพรรณี 
ประครองถึงที่นางเกสร สิลสร้อย 

0.00 0.00 0.00 69,100.00 -100 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหายโศก หมูที่ 4 จากบ้านนางสาวอนงค 
โอบอ้อม ถึงที่นางภู พันธสม 

0.00 0.00 0.00 1,268,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
Dia. 0.60 เมตร บ้านหนองไฮ หมู 17 จาก
บ้านนายสังเวียน บุญทํา ถึงที่นายชํานาญ 
ปญญา

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 444,200

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 5 บ้านหัวซา จากที่ดินนางสาวสุวรรณา 
ภูผา ถึงเขตติดตอหมู 4 บ้านหายโศก

0.00 0.00 0.00 392,800.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านคลองสมบรูณ หมู 13 จากบ้านนางเกสร 
 ชํานิ ถึงบ้านนางบุญเยี่ยม  แสนสุข

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 219,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านคลองสมบรูณ หมู 13 จากสามแยก
ศาลาประชาคม ถึงบ้านนายขจรศักดิ์  ใจดี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 230,400

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโคกอุดมดี หมู 12 จากที่นายมานิต ไอ
ยรัตน ถึงที่ นางสาวปยภรณ จําพานิชย

0.00 0.00 249,000.00 0.00 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโคกอุดมดี หมู 12 จากที่นายสมบัติ 
อุดมปลั่ง ถึงที่ นายอุดร อุดมปลั่ง

0.00 0.00 62,200.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโคกอุดมดี หมู 12 จากที่บ้านนาย
ประคอง  ไชยบัวถึงที่นายอํานวย ขุนเภา

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 302,500

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านดอนสับฟาก หมู 14 จากบ้านนางสาวจุรี
รัตน วรวิชญเรืองเดช ถึงที่นายสมบัติ แย้ม
พลับ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 103,700

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านดอนสับฟาก หมู 14 จากบ้านนายจันทร 
ขุนเภาถึงทีถนนสี่เลน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,363,900

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านสีเสียดไทรงาม หมู 16 จากที่นางล้วน 
แสงพันธ ถึงที่นางวารี บุญสุข

0.00 440,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านสีเสียดไทรงาม หมู 16 จากศาลา
ประชาคมหมูบ้าน ถึงที่ นางนารี ยะสาวงษ

0.00 0.00 55,100.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองกาน้ํา หมู 7 จากที่นางจําเรียง 
วงษเสนา ถึงที่ นางสุพัตรา ศรเพชร

0.00 0.00 157,000.00 0.00 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองกาน้ํา หมู 7 จากที่นายพิชิต มี
ศิลป์ ถึงที่นางบุญอบ มีศิลป์

0.00 0.00 61,000.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองกาน้ํา หมู 7 จากที่นายไพบูลย  มี
ชัยถึงที่นางสาวศิริรัตน  วงษเสนา

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 167,900

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองกาน้ํา หมู 7 จากที่นายไพบูลย มี
ชัย  ถึงที่ นายสุชาติ วงษเสนา

0.00 0.00 119,000.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองปรือน้อย หมู 9 จากที่นางปราณี 
เภาเนือง ถึงที่นางลําใย เภาเนือง

0.00 0.00 88,000.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองปรือน้อย หมู 9 จากบ้านนาง
เจรียร รวมทรัพย ถึงบ้านนางสมควร  ระลี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 173,500

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองปรือน้อย หมู 9 จากบ้านนางแสง
ดาว คงเพียร ถึงที่นายบุญทิม เหลาเคน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 131,800

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองปรือน้อย หมู 9 จากบ้านนาย
สามารถ  งามวงษ ถึงบ้านนางสุดใจ  พอใจ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 348,000
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองหูช้าง หมู 8 จากทางสาธารณ
ประโยชนถึงบ้านนางริ้ว มีชัย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 989,500

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองหูช้าง หมู 8 จากที่นายสํานอง 
รักษาพล ถึงที่นายวีระ รักษาพล

0.00 0.00 46,600.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองหูช้าง หมู 8 จากที่นายสุเทพ สุพล 
ถึงที่ นายบุญ แซโล้

0.00 0.00 392,000.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองหูช้าง หมู 8 จากบ้านนางสํารวย 
ศรเพชร ถึงที่นายสมศักดิ์  บุญนาม

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 74,600

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหัวซา หมู 5 จากที่นางเจียร ทาหอม ถึง
ที่นายวิรัตน กัลยาหัตถ

0.00 0.00 320,000.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหัวซา หมู 5 จากที่นายรําเพย ปราบ
พาล ถึงที่ นายสมบัติ ต้นวงษ

0.00 0.00 163,200.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหัวซา หมู 5 จากบ้านนายกิตติ  วงษภา 
ถึงที่บ้านนายเฉลิม  ตรีกลาง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 338,100

วันที่พิมพ : 12/1/2564  15:15 หน้า : 44/74



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหัวซา หมู 5 จากบ้านนายธานี หมวดดี 
ถึงที่นางไพบูลย งามวงษ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 804,400

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหัวซา หมู 6 จากซุ้มประตูวัดทางเข้าหมู
บ้านถึงสะพานข้ามคลอง หมู 15

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 876,800

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหัวซา หมู 6 จากที่นายปรีชา สวัสดี ถึง
ที่นางสาวนภัส แก้วดี

0.00 0.00 300,500.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหัวหว้า หมู 1 จากบ้านนางวาสนา  
สุพรรณ ถึงที่บ้านนางพล กลิ่นศิริ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 319,700

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหัวหว้า หมูที่ 1 จากที่นางกันภัย สมทรง 
ถึงที่ นางมณฑล สิงหทอง

0.00 0.00 218,000.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหายโศก หมู 4 จากที่นางอําพร สุขหอม 
ถึงที่ นายไพฑูรย แก้วแสน

0.00 0.00 91,000.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหายโศก หมู 4 จากที่นายสุเนตร สังอรดี 
ถึงที่ นางสมนึก ค้ําชู

0.00 0.00 70,000.00 0.00 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหายโศก หมู 4 จากแยกวัดหลวงตามหา
บัว ถึงบอน้ําประปา หมู 4

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,443,800

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองไฮ หมู 17 จากบ้านนายเดือน 
พันธหว้า ถึงบ้านนางเสมอ อ้นสิริ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,058,400

โครงการกอสร้างถนนดินใหมบ้านหนองนก 
หมู 10 จากที่นางสมจิตร สาษร ถึงที่นายสม
ทรง อุปถัมภ

0.00 157,637.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ 
Asphaltic Concrete บ้านเกาะสมอ หมู 2 
จากบ้านนายกิมเคี้ยง โพธิกําจร ถึงบ้านนาง
เฉลา เนตรสุวรรณ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 170,000

โครงการกอสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ 
Asphaltic Concrete บ้านเกาะสมอ หมู 2 
จากบ้านนายกิมเชียง งามวงษ ถึงบ้านนาง
สําเนียง กลับชัย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 448,900

โครงการกอสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ 
Asphaltic Concrete บ้านเกาะสมอ หมู 3 
จากร้านปราณี ปราบพาล ถึงสะพานสุสานนิ
มิตรธรรม

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,901,000
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โครงการกอสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ 
Asphaltic Concrete บ้านหัวหว้า หมูที่ 1 
จากที่นางสมคิด แสงเดือน ถึงที่นายธนสินธ 
เลิศพิพัฒนมงคลสกุล 

0.00 0.00 0.00 680,400.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ 
Asphaltic Concrete บ้านหัวหว้า หมูที่ 1 
จากที่นายนาวิน กิมเต็ก ถึงที่นางกนกพร พิม
แพง 

0.00 0.00 0.00 522,800.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แบบAsphatic Cocrete บ้านหัวหว้า หมู 1 
จากบ้านนายไพบูลย มาทา ถึงที่นาย
ประมาณ  โชติแสง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 241,900

โครงการกอสร้างถนนลูกรัง บ้านเกาะสมอ 
หมู 2 จากบ้านนายจงกล วงษอุดม ถึงบ้าน
นายจรูญ จันทรหอม

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 11,200

โครงการกอสร้างถนนลูกรัง บ้านเกาะสมอ 
หมู 3 จากทางหลวงชนบทสายบ้านดง
กระทงยาม ถึงหนองสองห้อง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 334,000

โครงการกอสร้างถนนลูกรัง บ้านเกาะสมอ 
หมู 3 จากทางหลวงหมายเลข 3070 ถึง
หนองปลาตู้

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 253,200
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โครงการกอสร้างถนนลูกรัง บ้านเกาะสมอ 
หมู 3 จากศาลากํานันสมบุญ สุพล ถึงหนอง
บัวปลาขาว

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 212,500

โครงการกอสร้างถนนลูกรัง บ้านเกาะสมอ 
หมูที่ 2 จากบ้านนางณัฏฐิณี ซื่อตรง ถึงโนน
เตาปูน 

0.00 0.00 0.00 46,200.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนลูกรัง บ้านเกาะสมอ 
หมูที่ 3 จากบ้านนางเซ็ง เอื้อเฟ้อ ถึงที่นายสุ
รศักดิ์ ซื่อตรง 

0.00 0.00 0.00 86,600.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนลูกรัง บ้านคลอง
สมบูรณ หมู 13 จากวัดคลองสมบูรณ ถึง
ถนนสี่เลน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 446,300

โครงการกอสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองกาน้ํา 
หมู 7 จากบ้านนางชัยยุทธ  แปลนวงษถึงที่
นางสาวธัญลักษณ  แปลนวงษ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 55,000

โครงการกอสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองกาน้ํา 
หมู 7 จากบ้านนายมาโนช ชํานิ ถึงที่นาย
วิชัย แก้วพิลา

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 49,800

โครงการกอสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองกาน้ํา 
หมูที่ 7 จากที่นางสาวสุพัตรา ศรเพชร  ถึงที่
นายสอน มาสี 

0.00 0.00 0.00 441,000.00 -100 % 0
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โครงการกอสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองนก 
หมู 10 จากถนนบ้านหนองปรือน้อย ถึงที่
นายฉลาด วงษเสนา

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 114,800

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

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,018,200

โครงการกอสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองปรือ
น้อย หมูที่ 9 จากถนนหมายเลข 3039 ถึง
สวนนางหรอง บริโภค 

0.00 0.00 0.00 486,700.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองปรือ
น้อย หมูที่ 9 จากที่นางสํารวย นิ่มนวล ถึงที่
นายสุมิตร ขุนเภา 

0.00 0.00 0.00 238,400.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองปรือ
น้อย หมูที่ 9 จากที่นายประจวบ โพธิ์ศรี ถึง
ที่นางนงเยาว หงสสมศรี 

0.00 0.00 0.00 101,300.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองระ
เนตร หมูที่ 11 จากบ้านนางสุทิน ปตสะ ถึง
ที่บ้านนางนุน สอนเพ็ชร 

0.00 0.00 0.00 300,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองหูช้าง 
หมูที่ 8 จากบ้านนางสํารวย ศรเพชร ถึงที่
นายสมศักดิ์ บุญนาม 

0.00 0.00 0.00 32,900.00 -100 % 0
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โครงการกอสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองไฮ 
หมู 17 จากที่นายบุญมี แปนวงษ ถึงแนวเขต
ติดตอหมู 10 บ้านหนองนก

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 874,200

โครงการกอสร้างถนนลูกรัง บ้านหัวซา หมู 5 
จากบ้านนางวิภารัตน งามวงษ ถึงถนนทาง
เข้าวัดป่าโพธิ์แก้ว

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 119,900

โครงการกอสร้างถนนลูกรัง บ้านหัวหว้า หมู 
1 จากสี่แยกที่นายวีระวงศ ชินสร้อย ถึงแนว
เขตบ้านเกาะสมอ หมู 2

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 122,200

โครงการกอสร้างถนนลูกรัง บ้านหัวหว้า หมู
ที่ 1 จากที่นางมณฑล สิงหทอง ถึงที่นางพล 
กลิ่นศิริ 

0.00 0.00 0.00 66,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนลูกรัง บ้านหายโศก 
หมูที่ 4 จากที่นางอําพร สุขหอม ถึงบ้านนาง
มาลัย สืบจันทร 

0.00 0.00 0.00 189,500.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนลูกรัง บ้านหายโศก 
หมูที่ 4 จากวัดเกาะแก้วสถาวร ถึงปากทาง
หน้าวัดหัวซาธรรมิการาม

0.00 0.00 0.00 469,400.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนลูกรังบ้านโคกอุดมดี 
หมู 12 จากที่บ้านนางสาวกาญจนา  อุดม
ปลั่ง ถึงเขตบ้านนายมะยม  หมื่นประเสริฐ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 54,300
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โครงการกอสร้างถนนลูกรังบ้านสีเสียดไทร
งาม หมู 16 จากที่นางวารี  บุญสุขถึงทีนาย
โกมินทร  งามวงษ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 87,200

โครงการกอสร้างถนนลูกรังบ้านสีเสียดไทร
งาม หมู 16 จากที่นางอนงค  เชาวเจริญถึงที
นางสาวสาคร  มีผล

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 249,100

โครงการกอสร้างถนนลูกรังบ้านหนองนก 
หมู 10 จากถนนสายหัวหว้า - หนองนก(บ้าน
ไรยาว) ถึงที่ สาธารณประโยชน(หนองเสือ
ตาย) พร้อมวางทอคอนกรีตเสริมเหล็ก

0.00 0.00 460,000.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนลูกรังบ้านหนองระ
เนตร หมู 11 จากที่นางสาวประภาวรรณ  
สร้อยคําสิงหถึงที่นายทวี วงศสวัสดิ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 153,800

โครงการกอสร้างถนนลูกรังบ้านหัวหว้า หมู 
1 จากที่นายจรัญ  มีเชาว ถึงที่นายสุวรรณ 
กิมเต็ก

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 92,200

โครงการกอสร้างถนนลูกรังบ้านหัวหว้า หมู 
1 จากที่นายเปยก ถึงแนวเขตบ้านเกาะสมอ 
หมู 2

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 498,900

โครงการกอสร้างถนนลูกรังบ้านหัวหว้า หมู 
1 จากบ้านนายประยูร ยอพันธ ถึงทางหลวง
หมายเลข 3070

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 94,900
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โครงการกอสร้างถนนลูกรังบ้านหัวหว้า หมู 
1 จากสี่แยกที่นายวีระวงศ ถึงแนวเขตตําบล
หนองโพรง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 316,900

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

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 382,300

โครงการกอสร้างถนนลูกรังพร้อมวางทอ
ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคลองสม
บรูณ หมู 13 จากบ้านนายกิตติคุณ  สืบ
จันทร ถึงบ้านนายอานนท  พุทธา

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 115,900

โครงการกอสร้างถนนลูกรังพร้อมวางทอ
ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกอุดมดี 
หมู 12 จากบ้านนางส้มลิ้ม  เภาเนืองถึงเขต
ติดตอบ้านคลองสมบรูณ หมู 13

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 455,000

โครงการกอสร้างถนนลูกรังพร้อมวางทอ
ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนสับ
ฟาก หมู 14 จากที่นางหนูคํา รวมทรัพย ถึง
ที่นางวันทอง ทนสิงห

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 147,900

โครงการกอสร้างถนนลูกรังพร้อมวางทอ
ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองกา
น้ํา หมู 7 จากถนนสายหนองกาน้ํา - บ้าน
หนองหูช้าง ถึงบ้านนางสุพัตรา  สอนเพชร

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 534,800
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โครงการกอสร้างถนนลูกรังพร้อมวางทอ
ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองกา
น้ํา หมู 7 จากที่นางสมทรง  พรมกลอมถึง
บ้านนางมาริน  โอบอ้อม

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 440,800

โครงการกอสร้างถนนลูกรังพร้อมวางทอ
ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัวซา หมู 
5  จากบ้านร้อยตรีสุวัฒน วงษภา ถึงที่นาย
ประมวล วงษภา

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 108,600

โครงการกอสร้างถนนแอสฟลติคคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหัวซา หมู 6 จากบ้านนาง
ทานตะวัน ประเสริฐสุข ถึงที่บ้านนางสาว
อนงค เดชศรี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 241,300

โครงการกอสร้างถนนแอสฟลติคคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหัวซา หมู 6 จากบ้านนาง
สํารวม ธรรมะเกษร ถึงเขตหมูบ้านหัวซา หมู 
5

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 115,300
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โครงการกอสร้างถนนแอสฟลติคคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหัวซา หมู 6 จํานวน 2 ชวง 
ดังนี้
ชวงที่ 1 จากศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซา 
ถึงบ้านนางชอทิพย ใจกล้า กว้าง 4 เมตร 
ยาว 675 เมตร
ชวงที่ 2 จากบ้านนางชอทิพย ใจกล้า ถึงทาง
สาธารณประโยชน กว้าง 3 เมตร ยาว 65 
เมตร

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 958,200

โครงการกอสร้างถมสนามกีฬาหมูบ้าน บ้าน
ดอนสับฟาก หมูที่ 14 บริเวณรอบสนามกีฬา
หมูบ้าน

0.00 0.00 0.00 365,900.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างทอประปาหมูบ้าน บ้านโคก
อุดมดี หมูที่ 12

0.00 0.00 0.00 326,400.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านเกาะสมอ หมูที่ 15 บริเวณที่
สาธารณประโยชน

0.00 0.00 0.00 45,800.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบริเวณทางสาธารณประโยชนหมู 2 
บ้านเกาะสมอ หมู 3 บ้านเกาะสมอ และหมู 
15 บ้านเกาะสมอ

0.00 0.00 0.00 2,684,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างปรับปรุงสํานักงานองคการ
บริหารสวนตําบลหัวหว้า

0.00 0.00 0.00 4,111,000.00 -100 % 0
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โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. บ้าน
เกาะสมอ หมูที่ 2 จากกุฏิเจ้าอาวาสวัดเกาะ
สมอ ถึงบ้านนางละมูล งามวงษ 

0.00 0.00 0.00 600,500.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. บ้าน
เกาะสมอ หมูที่ 3 จากบ้านนายสําเริง กิม
เต็ก ถึงบ้านนายเส็ง มีผล.

0.00 0.00 0.00 668,900.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. บ้าน
หัวซา หมู 5 จากวัดหัวซาธรรมมิการามถึง
ถนนวัดหัวซาธรรมมิการาม

0.00 0.00 0.00 410,700.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด 0.40x1.00 เมตร พร้อมบอพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนสับฟาก หมู 
14 รอบลานตากพืชผลทางการเกษตร

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 451,700

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านเกาะสมอ หมู 2 จากบ้านนางดอน 
กองสี ถึงบ้านนางศิดาวรรณ สุมเหม

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,294,500

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านเกาะสมอ หมู 15 จากบ้านนายบุญ
เชิด นาคลอง ถึงบ้านนายมนตรี รวมทรัพย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,436,000

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านเกาะสมอ หมู 15 จากบ้านนาย
มนตรี รวมทรัพย ถึงบ้านนายสมวย ซื่อตรง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,178,000
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โครงการกอสร้างวางทอประปาบ้านหนองหู
ช้าง หมู 8 จากถังน้ําประปาหมูบ้านถึงแนว
เขตหมูบ้าน หมู 8

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 220,400

โครงการกอสร้างวางทอประปาบ้านหนองหู
ช้าง หมู 8 จากถังน้ําประปาหมูบ้านถึงร้าน
เทพประทาน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 723,900

โครงการกอสร้างเสริมผิวจราจรแอลฟลติก
คอนกรีตบ้านเกาะสมอ หมู 15 จากที่นายสม
วย ซื่อตรง ถึงที่ นายมนตรี รวมทรัพย

0.00 0.00 246,000.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างเสริมผิวจราจรแอลฟลติก
คอนกรีตบ้านเกาะสมอ หมู 15 จํานวน 2 
ชวง

0.00 0.00 580,000.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างเสริมผิวจราจรแอลฟลติก
คอนกรีตบ้านเกาะสมอ หมู 3 จากที่นางวัน
เพ็ญ จันทรกระจาง ถึง บ้านครูวิเชียร ซื่อ
ตรง

0.00 0.00 264,000.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างเสริมผิวจราจรแอลฟลติก
คอนกรีตบ้านสีเสียดไทรงาม หมู 16 จากที่
นายเต็ม จันทรรังสี ถึงที่นายวอง เขียวชอุม

0.00 0.00 270,000.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างเสริมผิวจราจรแอลฟลติก
คอนกรีตบ้านหนองไฮ หมู 17  จากที่ทองดี 
แปนวงค ถึงที่ นางสังเวียน บุญทํา

0.00 0.00 447,000.00 0.00 0 % 0
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โครงการกอสร้างเสริมผิวจราจรแอลฟลติก
คอนกรีตบ้านหัวซา หมู 5 จากที่นายวัฒนา 
เวชศิลปครอง ถึงที่นายสมพงษ โพนงาม

0.00 0.00 76,000.00 0.00 0 % 0

โครงการกอส้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
หัวซา หมู5 จากที่นายทองเมี้ยน รุงสวาง ถึง
ที่ นางวิไล หล้าสมบูรณ

0.00 0.00 186,500.00 0.00 0 % 0

โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
หนองระเนตร หมู 11 จากที่บ้านนายสมเจต 
แสนเงินถึงที่นางนุน สอนเพชร

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 154,100

โครงการเจาะบอบาดาล บริเวณที่สาธารณ
ประโยชน (ถังน้ําแชมเปญ) บ้านหนองระ
เนตร หมูที่ 11

0.00 0.00 0.00 85,100.00 -100 % 0

โครงการตอกบอบาดาล บ้านหนองกาน้ํา หมู
ที่ 7

0.00 0.00 0.00 170,200.00 -100 % 0

โครงการติดตั้งถังน้ําแชมเปญพร้อมอุปกรณ 
ขนาด 30 ลูกบาศกเมตร สูง 20 เมตร 
บริเวณศาลากลางบ้าน บ้านหนองนก หมู 10

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 497,300

โครงการติดตั้งไฟฟ้าสองแสงสวางรายทาง
บ้านสีเสียดไทรงาม หมู 16 จากบ้านนาง
ล้วน แสงพันธ ถึงบ้านนางวารี บุญสุข

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 42,000
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โครงการติดตั้งไฟสองสวางรายทางบ้าน
หนองนก หมู 10 จากถนนหนองนก-หนอง
ปรือน้อย ถึงที่นายทรงศักดิ์ อุปถัมภ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 323,000

โครงการติดตั้งไฟสองสวางรายทางบ้าน
หนองนก หมู 10 จากศาลาประชาคมหมู
บ้าน ถึงสี่แยกถนนสี่เลน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 464,000

โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในหมู
บ้านจํานวน 1 จุด บ้านหัวซา หมู 5 จากที่
นายประภาส  บุญเชิด ถึงซอยบ้านเหนือ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 431,000

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

0.00 0.00 0.00 300,000.00 -100 % 0

โครงการสร้างถนนดินใหมบ้านหนองปรือ
น้อย หมู 9 จากที่นางบ้วย หาดอน ถึงที่นาย
ทักษิณ หาดอน

0.00 106,800.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสร้างถนนลูกรังบ้านหนองนก หมู 
10 จากถนนสายหัวหว้า - หนองนก ถึงที่นาง
สมคิด บุญเรือง จํานวน 2 ชวง พร้อมวางทอ
คอนกรีตเสริมเหล็ก

0.00 0.00 385,000.00 0.00 0 % 0

โครงการสร้างถนนลูกรังบ้านหนองนก หมู 
10 จํานวน 2 ชวง

0.00 0.00 50,200.00 0.00 0 % 0
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โครงการสร้างถนนลูกรังบ้านหัวซา หมู 6 
จากที่นางสาวนภัทร แก้วดี ถึงที่ นางส้มโอ 
เดชสอน พร้อมวางทอคอนกรีตเสริมเหล็ก

0.00 0.00 183,800.00 0.00 0 % 0

โครงการเสริมถนนลูกรัง บ้านโคกอุดมดี หมู 
12 จากที่นายบุญเทียม สับผาง ถึงที่นาย
แบบ  กลมกลอม

33,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการเสริมถนนลูกรัง บ้านหนองปรือน้อย 
หมู 9 จากที่นางทองหยิบ น้อยเสน ถึงที่นาง
ทองหยิบ น้อยเสน

98,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการเสริมถนนลูกรังบ้านเกาะสมอ หมู 2
 จากที่นายขวัญชัย ชัยสิทธิ์ ถึง ถนนสาย
เกาะสมอ-บ้านดงกระทงยาม (ศาลากํานันสม
บุญ สุพล).

0.00 0.00 461,000.00 0.00 0 % 0

โครงการเสริมถนนลูกรังบ้านเกาะสมอ หมู 3 
จากที่นายทวี แพงมา ถึง สะพานหนองปลาตู้

0.00 0.00 246,000.00 0.00 0 % 0

โครงการเสริมถนนลูกรังบ้านเกาะสมอ หมู 3 
ศาลากํานันสมบุญ สุพล ถึง หนองบัวขาว 

0.00 0.00 299,000.00 0.00 0 % 0

โครงการเสริมถนนลูกรังบ้านโคกอุดมดี หมู 
12 จากที่นางแววตา รัตนวงศ ถึงที่นาย
ประคอง ไชยบัว

0.00 31,700.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการเสริมถนนลูกรังบ้านโคกอุดมดี หมู 
12 จากที่นางสาวสุภาพร อุดมปลั่ง ถึงที่นาย
อุดร อุดมปลั่ง

0.00 39,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการเสริมถนนลูกรังบ้านโคกอุดมดี หมู 
12 จากที่นายมานิตย อัยรัตน ถึงที่นาง
ปยาภรณ จําพานิช

0.00 46,900.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการเสริมถนนลูกรังบ้านดอนสับฟาก 
หมู 14 จากที่นางนวลลออ ดวงดี ถึงที่  นาย
บวย ขุนเภา

0.00 0.00 130,000.00 0.00 0 % 0

โครงการเสริมถนนลูกรังบ้านดอนสับฟาก 
หมู 14 จากที่นางประยูร เมฑโสภณ ถึงที่ 
นางสงวน ปาละกะวงศ

0.00 0.00 42,000.00 0.00 0 % 0

โครงการเสริมถนนลูกรังบ้านดอนสับฟาก 
หมู 14 จากที่นางมล ปรืองาม ถึงที่นางนวล
ลออ ดวงดี

0.00 0.00 69,000.00 0.00 0 % 0

โครงการเสริมถนนลูกรังบ้านหนองปรือน้อย 
หมู 9 จากถนนสี่เลน ถึงที่นายเจรียร รวม
ทรัพย พร้อมวางทอคอนกรีตเสริมเหล็ก

0.00 0.00 361,000.00 0.00 0 % 0

โครงการเสริมถนนลูกรังบ้านหนองปรือน้อย 
หมู 9 จากที่นางทองคํา ไชยบัว ถึงที่ นางกิม 
สกุลพราหม

0.00 0.00 25,600.00 0.00 0 % 0
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โครงการเสริมถนนลูกรังบ้านหนองหูช้าง หมู 
8 จากที่นางฝ้าย อินทะโชติ ถึงที่ นางริ้ว มี
ชัย (ติดถนนลาดยางแอสฟลติกสาย 3281)

0.00 0.00 479,000.00 0.00 0 % 0

โครงการเสริมถนนลูกรังบ้านหัวหว้า หมู 1 
จากที่นายนิพนธ อินทรมานะ ถึงที่ นายทอง
พูล นาทุม

0.00 0.00 164,800.00 0.00 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 971,000.00 2,879,037.00 7,939,500.00 29,527,981.00 33,646,300
รวมงบลงทุน 971,000.00 2,879,037.00 7,939,500.00 29,527,981.00 33,715,300

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิถาคอําเภอศรีมหา
โพธิ บ้านหนองกาน้ํา หมู 7 เพื่อดําเนินการ
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําบ้านหนองกาน้ําจากที่
นายสอน มาสี ถึงน้ําดื่มเทพประทาน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 270,000

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอศรีมหา
โพธิ เพื่อดําเนินการติดตั้งไฟสองสวางราย
ทาง บ้านหนองไฮ หมูที่ 17 จากหน้าวัด
หนองระเนตร ถึงหมูบ้านจัดสรรนายก้อง
ศักดิ์ บุดดาวงศ 

0.00 0.00 0.00 1,120,000.00 -100 % 0
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อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอศรีมหา
โพธิ (หมู 10 บ้านหนองนก) 0.00 0.00 77,221.90 0.00 0 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอศรีมหา
โพธิ (หมู 11 บ้านหนองระเนตร)

0.00 0.00 61,889.87 0.00 0 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอศรีมหา
โพธิ (หมู 11 บ้านหนองระเนตร.)

0.00 0.00 260,271.08 0.00 0 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอศรีมหา
โพธิ (หมู 13 บ้านคลองสมบูรณ)

0.00 0.00 57,889.14 0.00 0 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอศรีมหา
โพธิ (หมู 14 บ้านดอนสับฟาก)

0.00 0.00 86,155.33 0.00 0 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอศรีมหา
โพธิ (หมู 14 บ้านดอนสับฟาก).

0.00 0.00 224,280.56 0.00 0 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอศรีมหา
โพธิ (หมู 16 บ้านสีเสียดไทรงาม)

0.00 0.00 72,650.86 0.00 0 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอศรีมหา
โพธิ (หมู 17 บ้านหนองไฮ)

0.00 0.00 124,978.14 0.00 0 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอศรีมหา
โพธิ (หมู 6 บ้านหัวซา)

0.00 0.00 82,629.68 0.00 0 % 0
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อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอศรีมหา
โพธิ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําบ้าน
หนองปรือน้อย หมู 9 จากบ้านนายสํารวย 
วุฒิแสง ถึงบ้านนายยนต เอื้อเฟ้อ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 60,000

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอศรีมหา
โพธิ เพื่อขยายเขตระบบจําหนายและติดตั้ง
หม้อแปลงเฉพาะรายให้กับประปาบ้านหนอง
ปรือน้อย หมู 9

0.00 0.00 634,287.55 0.00 0 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอศรีมหา
โพธิ เพื่อดําเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา 
หมู 10 บ้านหนองนก จากบ้านนายประจวบ 
พระเกตุ ถึงที่นางสมกิจ จุลวงษ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 90,000

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอศรีมหา
โพธิ เพื่อดําเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา 
หมู 16 บ้านสีเสียดไทรงาม จากสามแยก
หนองสีเสียด ถึงที่นายเพิ่ม ดานดี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 190,000

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอศรีมหา
โพธิ เพื่อดําเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา 
หมู 7 บ้านหนองกาน้ํา จากที่นางสาวสุพัตรา 
ศรเพ็ชร ถึงที่นายสอน มาสี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000
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อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอศรีมหา
โพธิ เพื่อดําเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา 
หมู 9 บ้านหนองปรือน้อย จากบ้านนาย
สามารถ งามวงษ ถึงที่นางสุดใจ พอใจ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 120,000

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอศรีมหา
โพธิ เพื่อดําเนินการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณ 
(ชนิดแรงต่ํา) บ้านหนองกาน้ํา หมูที่ 7 จากที่
นางสาวสุพัตรา ศรเพชร ถึงที่นายสอน มาสี

0.00 0.00 0.00 65,000.00 -100 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอศรีมหา
โพธิ เพื่อดําเนินการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณ 
(ชนิดแรงต่ํา) บ้านหัวซา หมูที่ 6 จากที่นาย
ริ้ว ยะโสวงษ ถึงที่นายเสรี มะสุใส

0.00 0.00 0.00 190,000.00 -100 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอศรีมหา
โพธิ เพื่อดําเนินการติดตั้งไฟสองสวางราย
ทาง บ้านเกาะสมอ หมู 15 จากสวนสุขภาพ 
ถึงเขตติดตอบ้านหัวซา หมู 6

0.00 0.00 0.00 271,619.00 -100 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอศรีมหา
โพธิ เพื่อดําเนินการติดตั้งไฟสองสวางราย
ทาง บ้านคลองสมบูรณ หมูที่ 13 จากบ้าน
นายมี ศรีชนะ ถึงวัดคลองสมบูรณ 

0.00 0.00 0.00 26,400.00 -100 % 0

วันที่พิมพ : 12/1/2564  15:15 หน้า : 64/74



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอศรีมหา
โพธิ เพื่อดําเนินการติดตั้งไฟสองสวางราย
ทาง บ้านสีเสียดไทรงาม หมูที่ 16 จากบ้าน
นายประจวบ โพธิ์ศรี ถึงถนนสีเลน 

0.00 0.00 0.00 560,000.00 -100 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอศรีมหา
โพธิ เพื่อดําเนินการติดตั้งไฟสองสวางราย
ทางจากบ้านหนองนก หมู 10 ถึงบ้านนาย
ประสิทธิ์  อับดุลเลาะห บ้านหนองระเนตร 
หมู 11

0.00 0.00 0.00 1,120,000.00 -100 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอศรีมหา
โพธิ สําหรับเพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา
ประปาหมูบ้านหัวซา หมู 6

0.00 0.00 43,862.51 0.00 0 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอศรีมหา
โพธิโครงการกอสร้างขยายเขตระบบ
จําหนายไฟฟ้าให้กับประปาบ้านหนองไฮ หมู
ที่ 17

0.00 0.00 0.00 12,760.82 -100 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอศรีมหา
โพธิเพื่อดําเนินการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณ
แรงต่ํา บ้านหนองกาน้ํา หมู 7 จากที่บ้าน
นางอุไร  แปลนวงษถึงที่นายสมัย หงสจันทร

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 80,000
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อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอศรีมหา
โพธิเพื่อดําเนินการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณ
แรงต่ํา บ้านหนองกาน้ํา หมู 7 จากที่บ้าน
นายจําแลง  ศรเพชรถึงที่นายสุชาติ  วงษ
เสนา

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 250,000

เงินอุดหนุนเอกชน 3,953,617.77 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 3,953,617.77 0.00 1,726,116.62 3,365,779.82 1,160,000
รวมงบเงินอุดหนุน 3,953,617.77 0.00 1,726,116.62 3,365,779.82 1,160,000
รวมงานไฟฟ้าถนน 4,924,617.77 2,879,037.00 9,665,616.62 32,893,760.82 34,875,300

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 5,750,265.93 3,016,009.27 10,219,077.19 35,044,100.00 38,668,473
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและแก้ไขปญหายาเสพติด 0.00 0.00 1,102.00 50,000.00 0 % 50,000

-โครงการป้องกันและแก้ไขปญหายาเสพติด 20,160.00 17,580.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 20,160.00 17,580.00 1,102.00 50,000.00 50,000
รวมงบดําเนินงาน 20,160.00 17,580.00 1,102.00 50,000.00 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปญหายาเสพติด
อําเภอศรีมหาโพธิ ประจําปงบประมาณ พ.ศ
.2563

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปญหายาเสพติด
อําเภอศรีมหาโพธิ ประจําปงบประมาณ พ.ศ
.2564

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

รวมเงินอุดหนุน 100,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00 100,000
รวมงบเงินอุดหนุน 100,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00 100,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 120,160.00 117,580.00 1,102.00 150,000.00 150,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 120,160.00 117,580.00 1,102.00 150,000.00 150,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬากํานัน ผู้ใหญบ้าน 
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอลตําบลหัวหว้า
ต้านยาเสพติด

0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 80,000.00 80,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 80,000.00 80,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการเลนกีฬาออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
และป้องกันแก้ไขปญหายาเสพติดอําเภอศรี
มหาโพธิ ประจําปงบประมาณ 2563

0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 20,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 20,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0.00 20,000.00 0.00 100,000.00 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

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

0.00 0.00 4,450.00 0.00 0 % 0

โครงการงานรัฐพิธีของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูหัว (รัชการที่ 9) และสมเด็จพระนาง
เจ้าพระบรมราชินีนาถ

0.00 17,536.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการงานรัฐพิธีและพระราชพิธีตาง 0.00 0.00 0.00 210,000.00 0 % 210,000

โครงการงานรัฐพิธีและพระราชพิธีตางๆ 0.00 0.00 6,856.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง 0.00 0.00 17,228.00 60,000.00 0 % 60,000

-โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง 0.00 17,228.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูหัว (รัชการที่ 10)

0.00 0.00 37,443.00 0.00 0 % 0

-โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูหัว (รัชการที่ 10)

0.00 74,796.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

-โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ

16,296.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิ
เบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามมินทรา
ธิราชบรมนาถบพิตร

93,003.50 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานถวาย
สักการะพระบรมศพ พระบามสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

181,632.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

-โครงการมาฆปูรมี ศรีปราจีน 37,056.00 30,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการมาฆปูรมีศรีปราจีน 0.00 0.00 12,006.00 60,000.00 0 % 60,000

โครงการหลอเทียนพรรษา 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการอนุรักษประเพณีสงกรานตตําบลหัว
หว้า

0.00 0.00 48,650.00 50,000.00 0 % 50,000

-โครงการอนุรักษประเพณีสงกรานตตําบล
หัวหว้า

0.00 47,767.00 0.00 0.00 0 % 0

-โครงการอนุรักษืประเพณีสงกรานตตําบล
หัวหว้า

42,256.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 370,243.50 187,327.00 126,633.00 400,000.00 400,000
รวมงบดําเนินงาน 370,243.50 187,327.00 126,633.00 400,000.00 400,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 45,000.00 45,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธีของสถาบัน
สําคัญหลักของชาติ อําเภอศรีมหาโพธิ 
จังหวัดปราจีนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ
.2563

0.00 0.00 0.00 45,000.00 -100 % 0

โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธีของสถาบัน
สําคัญหลักของชาติ อําเภอศรีมหาโพธิ 
จังหวัดปราจีนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ
.2564

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 45,000

รวมเงินอุดหนุน 45,000.00 45,000.00 0.00 45,000.00 45,000
รวมงบเงินอุดหนุน 45,000.00 45,000.00 0.00 45,000.00 45,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 415,243.50 232,327.00 126,633.00 445,000.00 445,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 415,243.50 252,327.00 126,633.00 545,000.00 545,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติตําบลหัวหว้า

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

-โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว (รัชกาลที่ 9) 
และพระราชเสาวณียของสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ

0.00 16,965.68 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวและพระราช
เสาวณียของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม
ราชินีนาถ

30,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 30,000.00 16,965.68 0.00 0.00 100,000
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000
รวมงบดําเนินงาน 30,000.00 26,965.68 0.00 10,000.00 110,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการพัฒนาบทบาทหน้าที่ผู้นําท้องถิ่น 
ท้องที่ อําเภอศรีมหาโพธิ ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2563

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการพัฒนาบทบาทหน้าที่ผู้นําท้องถิ่น 
ท้องที่ อําเภอศรีมหาโพธิ อําเภอศรีมหาโพธิ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รวมเงินอุดหนุน 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000
รวมงบเงินอุดหนุน 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 80,000.00 26,965.68 0.00 60,000.00 160,000
รวมแผนงานการเกษตร 80,000.00 26,965.68 0.00 60,000.00 160,000

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 174,488.00 170,553.00 175,735.00 325,000.00 -13.8 % 280,144

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0.00 0.00 7,020.00 9,000.00 66.67 % 15,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 12,366,300.00 12,449,000.00 13,289,600.00 14,262,000.00 4.52 % 14,906,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,200,000.00 3,256,800.00 3,436,800.00 3,840,000.00 5.25 % 4,041,600

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส 78,000.00 81,000.00 78,000.00 134,400.00 0 % 134,400

สํารองจาย 7,437.00 32,770.00 67,260.00 611,772.00 265.49 % 2,235,977

รายจายตามข้อผูกพัน 229,703.00 229,702.50 0.00 0.00 0 % 0

รายจายตามข้อผูกพัน 0.00 0.00 833,492.50 337,313.00 0.19 % 337,965

เงินชวยพิเศษ 0.00 0.00 0.00 38,000.00 5.26 % 40,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

414,448.00 439,109.00 649,567.00 603,999.00 18.92 % 718,276

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 0.00 0.00 0.00 388,200.00 -0.05 % 388,000

รวมงบกลาง 16,470,376.00 16,658,934.50 18,537,474.50 20,549,684.00 23,097,762
รวมงบกลาง 16,470,376.00 16,658,934.50 18,537,474.50 20,549,684.00 23,097,762
รวมงบกลาง 16,470,376.00 16,658,934.50 18,537,474.50 20,549,684.00 23,097,762

รวมแผนงานงบกลาง 16,470,376.00 16,658,934.50 18,537,474.50 20,549,684.00 23,097,762
รวมทุกแผนงาน 41,271,738.07 38,728,585.32 47,496,116.78 87,366,197.00 100,522,200
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลหัวหวา

อําเภอ ศรีมหาโพธิ   จังหวัดปราจีนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 100,522,200 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 15,408,809 บาท

งบบุคลากร รวม 9,295,709 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 4,148,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 556,320 บาท

-เงินเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบล
-เงินเดือนรองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน
(ตั้งจายจากเงินรายได)

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 48,000 บาท

-เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบล
-เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 2 คน
(ตั้งจายจากเงินรายได)

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 48,000 บาท

-เงินคาตอบแทนพิเศษตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบล
-เงินคาตอบแทนพิเศษตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 2 คน
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 95,040 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนตําแหนงเลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล
(ตั้งจายจากเงินรายได)

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 3,401,160 บาท

-ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
-รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
-เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล
-สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 34 คน
(ตั้งจายจากเงินรายได)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,147,189 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,000,800 บาท

-ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
-รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
-หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล
-หัวหนาฝ่ายบริหารงานทั่วไป
-หัวหนาฝ่ายนโยบายและแผน
-นักวิเคราะหนโยบายและแผน
-นักจัดการงานทั่วไป
-นักทรัพยากรบุคคล
-นิติกร
-นักพัฒนาชุมชน
-นักวิชาการตรวจสอบภายใน
-เจาพนักงานธุรการ
-ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินครองชีพและเงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงาน
สวนตําบลผูมีสิทธิตามหลักเกณฑฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 312,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงและเงินคาตอบแทนรายเดือน
ของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิ
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 750,389 บาท

-เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่ว
ไป ดังนี้
1.ผูชวยนักพัฒนาชุมชน (ภ)
2.ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (ภ)
3.คนสวน (ท)
4.พนักงานขับรถยนต (ท) จํานวน 2 ตําแหนง
5.คนงานทั่วไป (ท) จํานวน 1 ตําแหนง
6.แมบาน (ท)
7.ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพของพนักงานจางที่มีสิทธิตามหลัก
เกณฑฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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งบดําเนินงาน รวม 5,097,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,476,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 830,000 บาท

-คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น จํานวน 830,000 บาท
 1.เงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจางเปนกรณีพิเศษ จํานวน 500,000 บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได)
2.เงินคาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้งนายกองคการบริหาร
สวนตําบลและสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 300,000 บาท
 ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675
 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการปฎิบัติการ
ตั้งงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้งทองถิ่น
 ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง การซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2564 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
(ตั้งจายจากเงินรายได)
 3.เงินคาตอบแทนคณะกรรมการตางๆ เชน คาตอบแทน
กรรมการสอบคัดเลือกเลือกพนักงานสวนตําบล คากรรมการสอบ
เปลี่ยนสายงานพนักงานสวนตําบล ฯลฯ จํานวน 30,000 บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาเบี้ยประชุม จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการตางๆ เชนในการ
ประชุม
ตางๆ ที่เกี่ยวกับองคการบริหารสวนตําบลหัวหวา และตาม
ระเบียบ
ราชการ ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและใน
วันหยุดราชการของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และ
พนักงานจาง
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาเชาบาน จํานวน 576,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกตาม
ระเบียบราชการ
(ตั้งจายจากเงินรายได)
 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล
ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบราชการ
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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ค่าใช้สอย รวม 2,194,800 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 497,800 บาท

1.คาโฆษณาและเผยแพร เชน คาจัดซื้อสิ่งพิมพตางๆ คาจางเหมา
จัดทําป้ายประชาสัมพันธกิจกรรมกตางๆ หรือตามนโยบายของ
ราชการและงานกิจกรรมอิ่นที่เปนประโยชนแกราชการหรือ
ชุมชน ฯลฯ จํานวน 40,000 บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได)
2.คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนฝึกอบรมสําหรับคณะผู
บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวน
ตําบล พนักงานจางและบุคคลที่เกี่ยวของ จํานวน 300,000 บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได)
3.คาจางเหมาบริการตางๆ เชน คาจางเหมาบริการทําความ
สะอาดสถานที่ราชการ คาจางเหมาบริการป้องกันและกําจัด
ปลวก คาจางเหมาบริการคาเชาเครื่องถายเอกสาร คาจางเหมา
ถายเอกสาร คาจางเหมาอาหารงานเลี้ยงตางๆ ตามระเบียบ
ราชการที่เบิกจายได ฯลฯ จํานวน 100,000 บาท
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
(ตั้งจายจากเงินรายได)
4.คาเบี้ยประกัน เชน คาเบี้ยประกันรถยนตสวนกลาง คาเบี้ย
ประกันรถจักรยานยนต ฯลฯ ตามระเบียบของ
ราชการ จํานวน 37,800 บาท
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2633 ลงวัน
ที่ 14สิงหาคม 2552 เรื่อง ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการเบิก
จายคาใชจายในการประกันภัยรถราชการ
(ตั้งจายจากเงินรายได)
5.คารับวารสาร เพื่อเปนการจัดซื้อหนังสือพิมพ และเอกสารเผย
แพรงานองคการบริหารสวนตําบล ฯลฯ จํานวน 20,000 บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตําบลและคาเลี้ยงรับรองตอนรับบุคคลที่มาติดตอราชการ เชน คา
อาหาร คาน้ําดื่ม ฯลฯ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวัน
ที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจาย
เงินคารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(ตั้งจายจากเงินรายได)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาจัดซื้อหรือคาจางเหมาจัดทําอาหาร คาจัดซื้อน้ําดื่ม คาจัดซื้อ
อาหารวาง ฯลฯ

จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อหรือคาจัดจางเหมาทําอาหาร คาจัดซื้อน้ํา
ดื่ม น้ําแข็ง อาหารวาง คาอุปกรณการดําเนินการประชุมแผน
พัฒนา ประชาคมหมูบาน เพื่อเปนคาจัดซื้อกาแฟ โอวัลติน น้ํา
ดื่ม น้ําแข็ง ขนม และอุปกรณ ในการดําเนินการประชาคมหมู
บาน ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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คาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้งนายกองคการบริหารและสมาชิก
สภา
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 600,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้งนายกองคการ
บริหารสวนตําบลและสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เชน คาตอบแทนกรรมการ คาใชจายอื่นๆ ฯลฯ
ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675
 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซอมแนวทางการปฎิบัต
 ิการตั้งงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้ง
ทองถิ่น
ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง การซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2564 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของคณะผู
บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล
และพนักงานจาง ฯลฯ เพื่อเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก
และคาใชจายอื่นๆ ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาใชจายในการศึกษาดูงานและฝึกอบรม จํานวน 500,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการศึกษาดูงานและฝึกอบรม เพื่อให
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวน
ตําบล พนักงานจาง ประชาชนและบุคคลที่เกี่ยวของ ฯลฯ เพื่อ
เปนคาปากกา สมุด คาจางเหมารถยนต คาอาหาร คาวิทยากร คา
ที่พัก คารายจายอื่นๆ ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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คาธรรมเนียมศาล จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมศาลและคาธรรมเนียมอื่นๆ เกี่ยวกับ
การดําเนินการฟ้องคดีที่องคการบริหารสวนตําบลหัวหวา ดําเนิน
การฟ้องคดีและถูกฟ้องคดี ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาธรรมเนียมออกเอกสารสิทธิหนังสือสําคัญที่หลวง (นสล.) จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมการขอตรวจเอกสารสิทธิหนังสือสําคัญ
ที่หลวง (นสล.) เพื่อเปนคาใชจายในการออกรังวัดตรวจสอบที่ดิน
สาธารณะประโยชนตําบลหัวหวา ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม พวงมาลัย ฯลฯ จํานวน 2,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาพวงมาลัย ชอ
ดอกไม กระเชา ดอกไม พวงมาลัย ฯลฯ ในกิจกรรมวันสําคัญของ
ราชการหรืองานรัฐพิธี ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได)

โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชนตําบลหัวหวา จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในเตรียมงานตาง ๆ เชน คาป้ายประชา
สัมพันธโครงการ คาน้ําดื่ม คาอาหารวาง คาใชจายตางๆ ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได)

โครงการกิจกรรมจิตอาสาตําบลหัวหวา จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในเตรียมงานตาง ๆ เชน คาป้ายประชา
สัมพันธโครงการ คาน้ําดื่ม คาอาหารวาง คาใชจายตางๆ ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการ
บริหารสวนตําบลหัวหวา

จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพประชาชน
เกี่ยวกับชุดปฏิบัติการจิดอาสาภัยพิบัติประจําแงคการบริหารสวน
ตําบลหัวหวา เชน คาอาหาร เครื่องดื่ม วิทยากร สถานที่การฝึก
อบรม อุปกรณการฝึกอบรม สมุด ปากกา คาจางเหมาจัดทําคูมือ
การอบรม คาป้ายไวนิล คาที่พัก คาจางเหมารถยนต ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได)

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง จํานวน 90,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจาง เพื่อเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับงานบริหาร
งานบุคคล งานการเงินและบัญชี งานวินัย ฯลฯ เพื่อเปนคา
อาหาร คาเครื่องดื่ม คาวิทยากร สมุด ปากกา คาจางเหมาจัดทําคู
มือการอบรม คาป้ายไวนิล คาที่พัก คาจางเหมารถยนต ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินขององคการบริหาร
สวนตําบล เพื่อใชในการซอมแซมแบบตามการชนิดของอาการไม
จํากัดวงเงิน การซอมแซมมี 2 แบบ คือ
1.การซอมแซมโดยอยูในสภาพเดิม
2.การซอมโดยการเปลี่ยน
เชน เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร รถยนตสวนกลาง ฯลฯ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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ค่าวัสดุ รวม 823,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชของสํานักงานตางๆ
-แบบวัสดุคงทน เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก หนังสือ ตรายาง ตะแกรงวาง
เอกสาร กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปิด
กระดาษ แผนป้ายชื่อ สํานักงาน หรือหนวยงานแผนป้าย
จราจร หรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอฝืน) พรม (ตอ
ฝืน) นาฬิกา กระเป๋า ฯลฯ ตั้งไวจํานวน 120,000 บาท
-วัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายา
ลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอรค สมุด ซอง
เอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปริ้น แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขา
ราชการ แบบพิมพ ธงชาติ สิ่งพิมพไดจากการซื้อหรือจาง
พิมพ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายละเอียด
-วัสดุคงทน เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่อง
วัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจร
ไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ ฯลฯ
-วัสดุสิ้นเปลือง เชน ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า เข็มขัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิ
ตเตอรและชิ้นสวนวิทยุ ลูกถวยสายอากาศ รีซิสเตอรมูฟวิ่งคอนส
คอนเดนเซอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศ
สําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญาณดาวเทียม วัสดุ
อุปกรณวิทยุสื่อสาร เชน ถานวิทยุ เสาวิทยุ อุปกรณอื่นๆ ฯลฯ
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(ตั้งจายจากเงินรายได)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของ เครื่องใชสํานักงาน รายละเอียด
-วัสดุคงทน เชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอม สอม กระจก
เงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครืองตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า รวมถึง
หมอหุงขาวไฟฟ้า กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง ถังแกส เตา ฯลฯ
-วัสดุสิ้นเปลือง เชน ผาหม ผาปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจาก
เอกชน แปรง ไมกวาด แกวน้ํา น้ํายาลางจาน น้ํายาถูพื้น สบู สาย
ฉีดน้ํา กอกน้ํา ฯลฯ
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง รายละเอียด
-วัสดุคงทน เชน ไมตางๆ คอน ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม ขวาน กบ
ไสไม เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับ
เมตร ลูกดิ่ง สวาน โถสวม อางลางมือ ราวพาดผา ฯลฯ
-วัสดุสิ้นเปลือง เชน น้ํามันทาไม ทินเนอร สี ปูนซีเมนต ทราย อิฐ
หรือซีเมนตบล็อค กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเสน แปรง
ทาสี ปูนขาว ทอน้ําพีวีซี ฯลฯ
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(ตั้งจายจากเงินรายได)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 90,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง รายละเอียด
-วัสดุคงทน เชน ไขขวง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจ
เลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตช กระจกโคงมน ล็อคพวง
มาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ
-วัสดุสิ้นเปลือง เชน ยางรถยนต น้ํามันเบรก น็อตและสกรู สาย
ไมล เพลา ฟิลมกรองแสง ฯลฯ
-วัสดุอุปกรณประกอบอะไหล เชน เบาะรถยนต เครื่อง
ยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบ
พัด หมอน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟ
หนา ไฟเบรก ตลับลูกปืน กระจกมองขางรถยนต กันชนรถ
ยนต เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น รายละเอียด
-วัสดุสิ้นเปลือง เชน แกสหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
กาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาส ฯลฯ ใช
กับรถจักรยานยนต รถยนตสวนกลาง ทะเบียน กค 1200 ปจ
. อายุ 15 ปี และรถจักรยานยนต ทะเบียน 1กฌ8874 ปจ
. อายุ21 เดือน ฯลฯ
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
(ตั้งจายจากเงินรายได)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 8,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร รายละเอียด
-วัสดุคงทน เชน ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใส
ฟิลมภาพยนต เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเป๋าใสกลองถาย
รูป ฯลฯ
-วัสดุสิ้นเปลือง เชน พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟิลม ฟิลม
สไลดเมมโมรีการด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดําที่ได
จากการลาง อัดขยาย ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร รายละเอียด
-วัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ
-วัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณบันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอ
เนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
-วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน แผงอักขระหรือแป้น
พิมพ เมนบอรด เมมโมรีซิป คัตซีทฟีคเตอร เมาส พริ้นเตอรสวิ
ตซิ่งบ็อกซ เครื่องกระจายสัญญาณ แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบ
ดิสเกตต แบบฮารดดิสต แบบซีดีแบบออพติคอส ฯลฯ
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(ตั้งจายจากเงินรายได)

วัสดุอื่น จํานวน 355,000 บาท

1.เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณในการเลือกตั้งนายกองคการ
บริหารสวนตําบลและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหัว
หวา เชน คาบัตรเลือกตั้ง คาปากกา คากระดาษ คาอุปกรณใน
การเลือกตั้งฯลฯ จํานวน 350,000 บาท
ตามแนวทางตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติการตั้งงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการเลือก
ตั้งทองถิ่น
(ตั้งจายจากเงินรายได)
2.เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณอื่นๆ ที่ไมเขาลักษณะประเภทตาม
ระเบียบวิธีงบประมาณ จํานวน 5,000 บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 604,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 500,000 บาท

-เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟ้าสํานักงานองคการบริหารสวนตําบล
และอาคารที่อยูในความดูแลขององคการบริหารสวนตําบล ฯลฯ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาน้ําประปา คาน้ําบาดาล สํานักงานองคการบริหาร
สวนตําบล
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาบริการโทรศัพท จํานวน 7,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาโทรศัพท ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาไปรษณีย คาสงหนังสือเรงดวน คาสงหนังสือ
ราชการ ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได)
 

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 47,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คาเชาเว็บไซค คา
เชาระบบสื่อสารตางๆ ฯลฯ
-เพื่อจายเปนคาบริการระบบอินเตอรเน็ต ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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งบลงทุน รวม 1,015,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,015,300 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเก็บเอกสารแฟ้มแขวน แบบ 4 ลิ้นชัก จํานวน 4,000 บาท

-ขนาดไมนอยกวา 464x 610 x 1324 มิลลิเมตร (กวาง xลึก x 
สูง) จํานวน 1 หลังๆละ 4,000 บาท  (ราคาตามทองตลาด)
(ตั้งจายจากเงินรายได)

ตูบานเลื่อนกระจกสูง จํานวน 20,000 บาท

-ขนาดไมนอยกวา 914x 457 x 1829 มิลลิเมตร (กวาง x]ลึก x 
สูง) จํานวน 4 หลังๆละ 5,000 บาท รวมเปนเงิน 20,000
 บาท (ราคาตามทองตลาด)
(ตั้งจายจากเงินรายได)

ตูสาขาโทรศัพทแบบตอบรับอัตโนมัติ จํานวน 20,000 บาท

-ขนาดเรื่มตน 3 สายหลัก สายนอก 8 สายใน พรอมอุปกรณ
จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 20,000 บาท (ราคาตามทองตลาด)
(ตั้งจายจากเงินรายได)

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถยนตบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 854,000 บาท

-ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไมนอย
กวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต
ขับเคลื่อน 2 ลอ
-แบบดับเบิ้ลแค็บ
 (1) เปนกระบะสําเร็จรูป
 (2) หองโดยสารเปนแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
 (3) เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ
 (4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต
   ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2562
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

กลองถายรูป จํานวน 22,000 บาท

จํานวน 1 เครื่อง มีรายละเอียด ดังนี้ 
  -ความละเอียดที่กําหนดเปนความละเอียดที่เซ็นเซอรภาพขนาด
ไมนอยกวา 20 ลานพิกเซล
  -มีระบบแฟลชในตัว
  -มี ไวไฟ และ บลูทูธช ในตัว
  -สามารถโอนถายขอมูลจากกลองไปยังเครื่องคอมพิวเตอรได
  -ขนาดหนาจอ แอลซีดี ไมต่ํากวา 3.2 นิ้ว
  -มีกระเป๋าบรรจุกลอง
  -ฯลฯ
  (ไมปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑจัดซื้อตามราคาทองตลาด) 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟ้า จํานวน 1 จอ จํานวน 15,300 บาท

คุณลักษณะ
1.ขนาดเสนทแยงมุม 
   5.1.2. ขนาด 120 นิ้ว หรือ 72 x 96 นิ้ว หรือ 84 x 84
 นิ้ว หรือ 89 x 92 นิ้ว หรือ 6 x 8 ฟุต หรือ 7 x 7 ฟุต
2.ทุกขนาดตามขอ 1) จอมวนเก็บในกลองได บังคับ
จอ ขึ้น ลง หยุด ดวยสวิตซ หรือรีโมทคอนโทรล ใช
ไฟฟ้า AC 220 โวลล 50 เฮิรตซ 
หมายเหตุ ขนาดที่กําหนดเปนขนาดของเสนทแยงมุม (คาโดย
ประมาณ)
 (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2562)
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 80,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาซอมแซมและปรับปรุงคุรุภัณฑเปนการซอม
โครงการครุภัณฑขนาดใหญและการซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง
ไมจํากัดวงเงิน เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ รถยนต
สวนกลาง ฯลฯ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
(ตั้งจายจากเงินรายได)
 

งานบริหารงานคลัง รวม 4,675,524 บาท
งบบุคลากร รวม 2,911,524 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,911,524 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,626,840 บาท

-ผูอํานวยการกองคลัง
-นักวิชาการเงินและบัญชี
-นักวิชาการจัดเก็บรายได
-เจาพนักงานการเงินและบัญชี
-เจาพนักงานพัสดุ
(ตั้งจายจากเงินรายได)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 43,200 บาท

-เพื่อจายเปนคาเงินครองชีพและเงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงาน
สวนตําบลผูมีสิทธิตามหลักเกณฑฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิ
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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คาจางลูกจางประจํา จํานวน 270,492 บาท

-เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจําตามสิทธิและระเบียบ
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 902,626 บาท

-เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่ว
ไป ดังนี้
1.ผูชวยนักวิชาการจัดเก็บรายได (ภ)
2.ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได (ภ) จํานวน 2 ตําแหนง
3.ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ (ภ)
4.คนงานทั่วไป (ท) จํานวน 2 ตําแหนง เพื่อปฏิบัติหนาที่งาน
   แผนที่ทรัพยสิน
(ตั้งจายจากเงินรายได)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 26,366 บาท

-เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพของพนักงานจางที่มีสิทธิตามหลัก
เกณฑฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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งบดําเนินงาน รวม 1,704,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 717,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 450,000 บาท

1.เงินคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจาง, บุคคล
หรือคณะกรรมการดําเนินงานจางที่ปรึกษาและบุคคลหรือคณะ
กรรมการดําเนินงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอ
สราง จํานวน 250,000 บาท
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1966 ลงวันที่ 26 กันยายน 2560 หลักเกณฑการเบิก
จายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
(ตั้งจายจากเงินรายได)
2.เงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจางเปนกรณีพิเศษ จํานวน 200,000 บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวัน
หยุดราชการและนอกเวลาราชการสําหรับพนักงานสวน
ตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาเชาบาน จํานวน 216,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกคา
เชาบานไดตามระเบียบ
(ตั้งจายจากเงินรายได)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 41,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวน
ตําบลที่มีสิทธิตามระเบียบ
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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ค่าใช้สอย รวม 567,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 127,000 บาท

1.คาโฆษณาและเผยแพร เชน คาจัดซื้อสิ่งพิมพตางๆ คาจางเหมา
จัดทําป้ายประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ หรือตามนโยบายของ
ราชการและงานกิจกรรมอิ่นที่เปนประโยชนแกราชการหรือ
ชุมชน ฯลฯ จํานวน 10,000 บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได)
2.คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนฝึกอบรมสําหรับพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจางและบุคคลที่เกี่ยวของ จํานวน 90,000 บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได)
3.คาจางเหมาบริการตางๆ เชน คาจางเหมาบริการทําความ
สะอาดสถานที่ราชการ คาจางเหมาบริการป้องกันและกําจัด
ปลวก คาจางเหมาบริการคาเชาเครื่องถายเอกสาร คาจางเหมา
ถายเอกสาร คาจางเหมาทําป้ายชําระภาษีตางๆ ตามระเบียบ
ราชการที่เบิกจายได ฯลฯ จํานวน 20,000 บาท
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
(ตั้งจายจากเงินรายได)
4.คาเบี้ยประกัน เชน คาเบี้ยประกันรถยนตสวนกลาง ฯลฯ ตาม
ระเบียบของราชการ จํานวน 7,000 บาท
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2633 ลงวัน
ที่ 14 สิงหาคม 2552 เรื่อง ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการเบิก
จายคาใชจายในการประกันภัยรถราชการ
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจางและบุคคลที่เกี่ยวของ เชน คาเบี้ยเลี้ยง คา
พาหนะ คาที่พักและคาใชจายอื่นๆ ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
(ตั้งจายจากเงินรายได)

โครงการจัดการอบรมดานคอมพิวเตอรงานแผนที่ภาษีและทรัพยสิน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการอบรมดานคอมพิวเตอรงานแผนที่
ภาษีและทรัพยสิน เชน คาอาหาร น้ําดื่ม สมุด ปากกา คา
วิทยากร และคาใชจายอื่นๆ
ตามแนวทางตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(ตั้งจายจากเงินรายได)

โครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทรัพยสิน จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทรัพยสิน เชน คา
ถายเอกสารโฉนดที่ดิน ฯลฯ
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1317 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 เรื่อง การจัดทําแผนที่ภาษี
และทรัพยสินตามแนวทางตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซัก
ซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2562 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินขององคการบริหาร
สวนตําบล เพื่อใชในการซอมแซมแบบตามการชนิดของอาการไม
จํากัดวงเงิน การซอมแซมมี 2 แบบ คือ
1.การซอมแซมโดยอยูในสภาพเดิม
2.การซอมโดยการเปลี่ยน
เชน เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร รถยนตสวนกลาง ฯลฯ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
(ตั้งจายจากเงินรายได)

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

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชของสํานักงานตางๆ
-แบบวัสดุคงทน เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก หนังสือ ตรายาง ตะแกรงวาง
เอกสาร กุญแจ ภาพเขียน แผนที่พระบรมฉายาลักษณ แผงปิด
กระดาษ แผนป้ายชื่อ สํานักงาน หรือหนวยงานแผนป้าย
จราจร หรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอฝืน) พรม (ตอ
ฝืน) นาฬิกา กระเป๋า ฯลฯ
-วัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายา
ลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอรค สมุด ซอง
เอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปริ้นท แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติ
ขาราชการ แบบพิมพ ธงชาติ สิ่งพิมพไดจากการซื้อหรือจาง
พิมพ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่
จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง รายละเอียด
-วัสดุคงทน เชน ไขขวง ประแจ แมแรง กุญแจปาก
ตาย กุญแจ เลื่อย คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตช กระจกโคง
มน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ
-วัสดุสิ้นเปลือง เชน ยางรถยนต น้ํามันเบรก น็อตและสกรู สาย
ไมล เพลา ฟิลมกรองแสง ฯลฯ
-วัสดุอุปกรณประกอบอะไหล เชน เบาะรถยนต เครื่อง
ยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบ
พัด หมอน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟ
หนา ไฟเบรก ตลับลูกปืน กระจกมองขางรถยนต กันชนรถ
ยนต เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(ตั้งจายจากเงินรายได)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น รายละเอียด
-วัสดุสิ้นเปลือง เชน แกสหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
กาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาส ฯลฯ ใช
กับรถยนตสวนกลาง ทะเบียน กค 4720 ปจ. อายุ 6 ปี ฯลฯ
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร รายละเอียด
-วัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ
-วัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณบันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอ
เนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
-วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน แผงอักขระหรือแป้น
พิมพ เมนบอรด เมมโมรีซิป คัตซีทฟีคเตอร เมาส พรินเตอรสวิ
ตซิ่งบ็อกซ เครื่องกระจายสัญญาณ แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบ
ดิสเกตต แบบฮารดดิสต แบบซีดีแบบออพติคอส ฯลฯ
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(ตั้งจายจากเงินรายได)

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

-เพื่อจายเปนคาไปรษณีย คาสงหนังสือเรงดวน คาสงประกาศสอบ
ราคา คาสงใบเสร็จภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ ภาษี
ป้าย ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาบริการระบบอินเตอรเน็ต ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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งบลงทุน รวม 60,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 60,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาซอมแซมและปรับปรุงคุรุภัณฑเปนการซอม
โครงการครุภัณฑขนาดใหญและการซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง
ไมจํากัดวงเงิน เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ รถยนต
สวนกลาง ฯลฯ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
(ตั้งจายจากเงินรายได)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 4,028,326 บาท

งบบุคลากร รวม 1,334,926 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,334,926 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 291,300 บาท

1.เจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือ
   นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(ตั้งจายจากเงินรายได)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาเงินครองชีพและเงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงาน
สวนตําบลผูมีสิทธิตามหลักเกณฑฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได)

วันที่พิมพ : 12/1/2564  15:15:49 หนา : 27/163



คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 908,626 บาท

-เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่ว
ไป ดังนี้
1.พนักงานขับรถบรรทุกน้ําอเนกประสงค จํานวน 2 ตําแหนง (ภ
/ท)
2.พนักงานขับรถดับเพลิง (ภ)
3.พนักงานดับเพลิง จํานวน 1 ตําแหนง (ภ)
4.คนงานทั่วไป จํานวน 4 ตําแหนง (ท)
(ตั้งจายจากเงินรายได)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 132,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาเงินครองชีพของพนักงานจางที่มีสิทธิตามหลัก
เกณฑ
(ตั้งจายจากเงินรายได)

งบดําเนินงาน รวม 1,315,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 179,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 140,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนตําบล
และพนักงานจางเปนกรณีพิเศษ
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวัน
หยุดราชการและนอกเวลาราชการสําหรับพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจาง
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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คาเชาบาน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกตาม
ระเบียบราชการ
(ตั้งจายจากเงินรายได)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 9,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล
ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบราชการ
(ตั้งจายจากเงินรายได)

ค่าใช้สอย รวม 366,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 146,000 บาท

1.คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนฝึกอบรม พนักงานสวน
ตําบล พนักงานจางและบุคคลที่เกี่ยวของ จํานวน 60,000 บาท
2.คาเบี้ยประกัน เชน คาเบี้ยประกันรถยนตเฉพาะกิจ รถบรรทุก
น้ําอเนกประสงค รถกระเชาไฟฟ้า ฯลฯ ตามระเบียบของ
ราชการ จํานวน 86,000 บาท
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2633 ลงวัน
ที่ 14 สิงหาคม 2552 เรื่อง ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการเบิก
จายคาใชจายในการประกันภัยรถราชการ
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจางและบุคคลที่เกี่ยวของ เชน คาเบี้ยเลี้ยง คา
พาหนะ คาที่พักและคาใชจายอื่นๆ ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินขององคการบริหาร
สวนตําบล เพื่อใชในการซอมแซมแบบตามการชนิดของอาการไม
จํากัดวงเงิน การซอมแซมมี 2 แบบ คือ
1.การซอมแซมโดยอยูในสภาพเดิม
2.การซอมโดยการเปลี่ยน
เชน คอมพิวเตอร เครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ํา
อเนกประสงค) และรถอื่นๆ ฯลฯ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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ค่าวัสดุ รวม 770,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชของสํานักงานตางๆ
-แบบวัสดุคงทน เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก หนังสือ ตรายาง ตะแกรงวาง
เอกสาร กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปิด
กระดาษ แผนป้ายชื่อ สํานักงาน หรือหนวยงานแผนป้าย
จราจร หรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอฝืน) พรม (ตอ
ฝืน) นาฬิกา กระเป๋า ฯลฯ
-วัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายา
ลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอรค สมุด ซอง
เอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปริ้นท แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติ
ขาราชการ แบบพิมพ ธงชาติ สิ่งพิมพไดจากการซื้อหรือจาง
พิมพ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2 /ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายละเอียด
-วัสดุคงทน เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่อง
วัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจร
ไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ ฯลฯ
-วัสดุสิ้นเปลือง เชน ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า เข็มขัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิ
ตเตอรและชิ้นสวนวิทยุ ลูกถวยสายอากาศ รีซิสเตอรมูฟวิ่งคอนส
คอนเดนเซอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศ
สําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญาณดาวเทียม วัสดุ
อุปกรณวิทยุสื่อสาร เชน ถานวิทยุ เสาวิทยุ อุปกรณอื่นๆ ฯลฯ
-วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน ดอกลําโพง แผงวงจร ผัง
แสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง รายละเอียด
-วัสดุคงทน เชน ไขขวง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจ
เลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตช กระจกโคงมน ล็อคพวง
มาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ
-วัสดุสิ้นเปลือง เชน ยางรถยนต น้ํามันเบรก น็อตและสกรู สาย
ไมล เพลา ฟิลมกรองแสง ฯลฯ
-วัสดุอุปกรณประกอบอะไหล เชน เบาะรถยนต เครื่อง
ยนต (อะไหล) ชุดเกียรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบ
พัด หมอน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟ
หนา ไฟเบรก ตลับลูกปืน กระจกมองขางรถยนต กันชนรถ
ยนต เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(ตั้งจายจากเงินรายได)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น รายละเอียด
-วัสดุสิ้นเปลือง เชน แกสหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
กาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาส ฯลฯ ใช
กับรถบรรทุกน้ําอเนกประสงค ทะเบียน บธ 3105 ปจ
 ทะเบียน 81-1073 ปจ ,รถบรรทุกน้ํา ทะเบียน บม 7571 ปจ
.และเครื่องสูบน้้ หมายเลขครุภัณฑ 055-42-0001 ฯลฯ
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร รายละเอียด
-วัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ
-วัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณบันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอ
เนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
-วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน แผงอักขระหรือแป้น
พิมพ เมนบอรด เมมโมรีซิป คัตซีทฟีคเตอร เมาส พริ้นเตอรสวิ
ตซิ่งบ็อกซ เครื่องกระจายสัญญาณ แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบ
ดิสเกตต แบบฮารดดิสต แบบซีดีแบบออพติคอส ฯลฯ
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(ตั้งจายจากเงินรายได)

งบลงทุน รวม 1,378,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,378,400 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถยนตบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 854,000 บาท

-ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไมนอย
กวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต
ขับเคลื่อน 2 ลอ
-แบบดับเบิ้ลแค็บ
 (1) เปนกระบะสําเร็จรูป
 (2) หองโดยสารเปนแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
 (3) เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ
 (4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต
   ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2562
(ตั้งจายจากเงินรายได)

วันที่พิมพ : 12/1/2564  15:15:49 หนา : 34/163



ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

แทนปืนฉีดน้ําพรอมหัวฉีดลําตรง จํานวน 15,000 บาท

รายละเอียด ดังนี้
1.แทงปืนฉีดน้ํา ขนาด 2.5 นิ้ว วัสดุ เหล็กหลอ การเชื่อมตอใช
งานทางน้ําขางหนาแปลน x ทางน้ําออก เกลียวนอก
2.หัวฉีดลําตรง ขนาด 2.5 นิ้ว x 15 นิ้ว วัสดุ อลูมิเนียม การเชื่อม
ตอใชงาน เกลี่ยวในปั้ม
3.จํานวน 1 ชุด
(ราคาตามทองตลาด)
(ตั้งจายจากเงินรายได)

ครุภัณฑอื่น

ชุดกลองเสียง ขนาด 200 วัตต พรอมลําโพง จํานวน 1,900 บาท

-เครื่องขยายเสียงอิเล็กทรอนิกสไซเรนกําลังขยายไมตากวา 100
 วัตต ใชกับไฟแรงเคลื่อนกระแสตรง 12 โวลท ติดตั้งภายในเก๋ง
คนขับ ใหสัญญาณเสียงไมนอยกวา 3 แบบ พรอมแตรขอทาง มี
ไมโครโฟนสาหรับพูดกระจายเสียงได 
(ตามราคาทองตลาด)
(ตั้งจายจากเงินรายได)
       
         

สัญญาณไฟเลน (วาบวาบ) จํานวน 7,500 บาท

-สัญญาณไฟวับวาบสีแดง ชนิดหลอด LED รูปทรงรี ขนาด 24
 โวลท ขนาดความยาวไมนอยกวา 120 เซนติเมตร หลอด 3
 วัตต บนหัวเก๋ง จํานวน 1 ชุด เพื่อใชกับรถน้ําอเนกประสงค
(ตามราคาทองตลาด)
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 500,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาซอมแซมและปรับปรุงคุรุภัณฑเปนการซอม
โครงการครุภัณฑขนาดใหญและการซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง
ไมจํากัดวงเงิน เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ รถยนต
สวนกลาง ฯลฯ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
(ตั้งจายจากเงินรายได)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 1,205,200 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,150,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทน อปพร.เพื่อปฏิบัติหนาที่รักษาความสงบ
เรียบรอยหรือปฏิบัติหนาที่อื่นที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่
ตามคําสั่งผูบังคับบัญชา เชน ปฏิบัติภารกิจวันขึ้นปีใหม วัน
สงกรานต ปราบปรามยาเสพติด และอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบ
หมาย ฯลฯ
ตามหนังสือจังหวัดปราจีนบุรี ดวนที่สุด ที่ ปจ 0023.3/ว3722 ลง
วันที่ 27 ธันวาคม 2560 เรื่อง การดําเนินการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปีใหม พ.ศ.2561
ตามหนังสือจังหวัดปราจีนบุรี ดวนที่สุด ที่ ปจ 0023.3/ว822 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2561 เรื่อง การดําเนินการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ.2561
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว7271
 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาดําเนินการปกป้องสถาบันของพระมหากษัตริยซึ่ง
เปนสถาบันของชาติอันเปนศูนยรวมแหงชาติและความสามัคคีของ
คนในชาติ โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดทําโครงการปกป้อง
สถาบันของชาติ เชน ป้ายประชาสัมพันธ จัดซื้ออุปกรณ
การอบรม สัมมนา ฯลฯ
ตามแนวทางตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลตางๆ จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจางเหมาทําอาหาร คาเชาเต็นท คาจางเหมาทํา
ป้ายประชาสัมพันธโครงการ คาน้ําดื่ม คาน้ําแข็ง คาใชจาย
อื่นๆ เชน วันขึ้นปีใหม วันสงกรานต ฯลฯ เพื่อใหพี่นองประชาชน
เกิดตระหนักมีวินัยการจราจรปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย
 ตามแนวทางหนังสือหระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/3886
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 ตามหนังสือจังหวัดปราจีนบุรี ดวนที่สุด ที่ ปจ 0023.3/ว3722
 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2560 เรื่อง การดําเนินการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปีใหม พ.ศ.2561
ตามหนังสือจังหวัดปราจีนบุรี ดวนที่สุด ที่ ปจ 0023.3/ว822 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2561 เรื่อง การดําเนินการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ.2561
 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว7271
 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560
(ตั้งจายจากเงินรายได)

ค่าวัสดุ รวม 1,045,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 100,000 บาท

1.สายสงน้ําดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห PVC ขนาด 1.5
 นิ้ว ยาว 20 เมตร พรอมขอตอสวมเร็วทองเหลือง ขนาด 2.5
 นิ้ว จํานวน 10 เสนๆ ละ 10,000 บาท เปนเงิน 100,000 บาท
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(จัดหาตามราคาทองตลาด)
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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วัสดุอื่น จํานวน 945,000 บาท

1.เพื่อจายเปนคาจัดซื้อทราย หิน ลูกรัง ปูน ยางมะตอย ฯลฯ เพื่อ
ไวซอมแซมถนนที่เปนหลุมเปนบอเล็กนอย ถนนคอนกรีตที่เปน
หลุม ถนนลาดยางที่เปนหลุมมาดําเนินการซอมแซมใหดีดั่งเดิม
เพื่อแกไขปัญหาเรงดวน และทําโครงการธนาคารน้ําใตดินเพื่อ
แกไขปัญหาน้ําทวมขังบริเวณถนนในหมูบาน เชน จัดซื้อหิน ทอพี
วีซี ฯลฯ จํานวน 200,000 บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได)
2.เพื่อจายเปนคาจัดซื้อทราย กระสอบปุ๋ย เชือก ตะปู ไม ฯลฯ
 เพื่อทําโครงการฝายกระสอบทราย ป้องกันภัยแลง แกไขปัญหา
น้ํานอยในหนาแลง เพื่อชวยเหลือชาวสวน ประชาชนเพื่อใหมีน้ํา
ใชตลอดปีในฤดูแลงดําเนินการตามสถานที่ตามแต
สถานการณ จํานวน 100,000 บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได)
3.เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณไฟโซลาเซลล เพื่อเปนโคมไฟ
ถนนโซลาเซลลเพื่อใชในการสองสวางบริเวณถนนหรือทาง
เดิน เชน สนามหญา ทางเดินภายในหมูบาน ทางเดิน
สาธารณะ ฯลฯ ประกอบดวยดวยตัวโคมไฟ ขาติดตั้ง และ
อุปกรณในการติดตั้งไฟโซลาเซลล  ขนาดตามความเหมาะสมแต
ละสถานการณ เชน ขนาด 300 วัตต,200 วัตต 100 วัตต,60
 วัตต,40 วัตต,30 วัตต ฯลฯ กอนการจัดซื้อจะตองกําหนดขนาด
ไฟโซลาเซลลอีกครั้งหนึ่ง เพื่อแกไขปัญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนเพื่อป้องกันอันตรายแกชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
เบื้องตนในชุมชนที่ลอแหลม มืด ไฟฟ้าสาธารณะเขาบริการไมถึง
และประหยัดคากระแสไฟฟ้า จัดซื้อเปนชุด ตั้งงบประมาณไว
จํานวน 400,000 บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได)
4.จัดซื้อกระจกโคงพรอมอุปกรณ แบบโพลีคารบอเนต ขนาดเสน
ผานศูนยกลางไมนอยกวา 24 นิ้ว พรอมอุปกรณครบ
ชุด จํานวน 50 จุดๆละ 4,900 บาท เปนเงินจํานวน 245,000
 บาท เพื่อติดตั้งป้องกันอุบัติเหคุตามชุมชน ตามรูปแบบรายการ
ที่ อบต.หัวหวา กําหนด
(ตั้งจายจากเงินรายได) 
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งบลงทุน รวม 55,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 55,200 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

เครื่้องสูบน้ํา เครื่องยนตเบนซิน สูบน้ําได 1,000 ลิตรตอนาที ขนาด 
7 แรงมา

จํานวน 40,200 บาท

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
 สูบน้ําได 1,000 ลิตรตอนาที ขนาด 7 แรงม้ํา
 (1) เปนเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง ใชเครื่องยนตเบนซิน
ขนําดไมนอยกวา 7 แรงม้ํา หรือขนาดปริมาตรกระบอกสบู
ไมนอยกว่ํา 250 ซีซี
 (2) ขนาดทอสูบ ไมนอยกวา  4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร)
 (3) สูบน้ําไดไมนอยกวาตามปริมาณที่กําหนด
 (4) สูบน้ําไดสูงไมนอยกวา 11 เมตร หรือประมาณ 36 ฟุต
 (5) อุปกรณประกอบของเครื่องสูบน้ําและของเครื่องยนตตองมี
ครบชุด พรอมที่จะใชงานได
 เพื่อไวใชสูบน้ํานอกสถานที่ประชาชนในฤดุแลงน้ําที่สระน้ํา
องคการบริหารสวนตําบลหัวหวาแหงตลอดเวลามีการไปสูบน้ํา
นอกสถานที่ทุกปีเพื่อใหบริการทันตอสถานการณเพื่อรถบรรทุก
น้ําจํานวน 3 คัน ปีนี้แลงมากตองเสียเวลารอการสูบน้ําจํานวน 1
 เครื่อง จึงเห็นสมควรจัดซื้อ 2 เครื่องๆละ 13,400 บาท เปน
เงิน จํานวน 40,200 บาท เพื่อสถานที่สูบน้ําหลายแหง
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ ธันวาคม 2562)
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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ปัมน้ําหอยโขง ขนาด 5 แรงมา ขนาดทอ 3 x 3 นิ้ว ชนิดปริมาตรน้ํา
มาก ไฟฟ้า 220 โวลล

จํานวน 15,000 บาท

รายละเอียด ดังนี้
-ขนาด 2200 วัตต  แรงมาไฟฟ้า 220 โวลล 50 Hz ไฟ สอง
สาย 1 เฟส
-ขนาดทอเขาx ออก เทากับ 3x3 นิ้ว
-อัตราไหลน้ํามาก 400 - 1200 ลิตรตอนาที ดูดลึก 9 เมตร สง
สูง 24.8 - 10.2 เมตร
-ปัมน้ําหอยโขงสําหรับงานเกษตรกรรมและงานที่ตองการปริมาณ
น้ํามาก มีทั้งแบบธรรมดา และแบบหนาแปลน
-ใชมอเตอรไฟฟ้าแบบการใชสรรถนะในการทํางานสูง
-ตั้วปัมผลิตจากเหล็กหลอ
-เพื่อใชกับสถานที่สูบน้ําใสรถบรรทุกน้ําของเดิมมีการใชมานาน
เสื่อมสภาพมีการชอตรบอยครั้งอาจมาจากการรั่วของปัมที่ใชมา
นานมาก
(ตามราคาทองตลาด)
(ตั้งจายจากเงินรายได)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,219,060 บาท

งบบุคลากร รวม 820,060 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 820,060 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 608,640 บาท

-ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
-นักวิชาการศึกษา
(ตั้งจายจากเงินรายได)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินครองชีพและเงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงาน
สวนตําบลผุมีสิทธิตามหลักเกณฑ
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิ
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 146,407 บาท

-เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางตามภารกิจ ดังนี้
1.ผูชวยเจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา (ภ) 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 13,013 บาท

-เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพของพนักงานจางที่มีสิทธิตามหลัก
เกณฑฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได)

งบดําเนินงาน รวม 367,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 97,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนตําบล
และพนักงานจางเปนกรณีพิเศษ
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาเชาบาน จํานวน 37,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกตาม
ระเบียบราชการ
(ตั้งจายจากเงินรายได)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล
ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบราชการ
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 60,000 บาท

-คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนฝึกอบรมสําหรับพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจาง ผูชวยครูผูดูแลเด็ก และผูดูแลเด็ก ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานหัวซา ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการจัดงานวันเด็กตําบลหัวหวา จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมวันเด็กตําบลหัวหวา กิจกรรม
การแสดงของเด็ก คาเชาเต็นท คาเชาเครื่องเสียง คาเชาสไลเดอร
ของเลนเด็กและรายการอื่นๆ ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ผู
ชวยครูผูดูแลเด็ก และผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กและบุคคลอื่น
ที่เกี่ยวของ เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก คาพาหนะและคาใชจาย
อื่นๆ ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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โครงการเด็กตําบลหัวหวาโตไปไมโกง จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายโครงการเปนการกระตุนใหเด็กและเยาวชน
ตําบลหัวหวา เป้าหมายเด็กนักเรียนโรงเรียนในตําบลหัวหวา
จํานวน 5 โรงเรียนตระหนักถึงความไมดีของการทุจริต ใหเด็กมี
ความซื่อสัตย สุจริต มีจิตสาธารณะ รักความเปนธรรม มีความรับ
ผิดชอบและมีความเปนอยูอยางพอเพียง เติบโตเปนคนดี รักความ
ถูกตองและความเปนธรรม เพื่อเปนภูมิคุมกันตอปัญหาการทุจริต
คอรัปชั่น ไททุจริต ไมโกงทุกรูปแบบ เพื่อเปนคาอาหาร วัสดุ
อุปกรณการอบรม คาวิทยากร และคาอื่นๆ
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินขององคการบริหาร
สวนตําบล เพื่อใชในการซอมแซมแบบตามการชนิดของอาการไม
จํากัดวงเงิน การซอมแซมมี 2 แบบ คือ
1.การซอมแซมโดยอยูในสภาพเดิม
2.การซอมโดยการเปลี่ยน
เชน เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร ฯลฯ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชของสํานักงานตางๆ
-แบบวัสดุคงทน เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก หนังสือ ตรายาง ตะแกรงวาง
เอกสาร กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปิด
กระดาษ แผนป้ายชื่อ สํานักงาน หรือหนวยงานแผนป้าย
จราจร หรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอฝืน) พรม (ตอ
ผืน) นาฬิกา กระเป๋า ฯลฯ
-วัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายา
ลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอรค สมุด ซอง
เอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปริ้น แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขา
ราชการ แบบพิมพ ธงชาติ สิ่งพิมพไดจากการซื้อหรือจาง
พิมพ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร รายละเอียด
-วัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ
-วัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณบันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอ
เนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
-วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน แผงอักขระหรือแป้น
พิมพ เมนบอรด เมมโมรีซิป คัตซีทฟีคเตอร เมาส พริ้นเตอรสวิ
ตซิ่งบ็อกซ เครื่องกระจายสัญญาณ แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบ
ดิสเกตต แบบฮารดดิสต แบบซีดีแบบออพติคอส ฯลฯ
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(ตั้งจายจากเงินรายได)

งบลงทุน รวม 32,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 32,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเก็บเอกสารชนิด 2 บาน เลื่อนกระจกสูง จํานวน 12,000 บาท

-ขนาดไมนอยกวา 914x 457 x 1829 มิลลิเมตร (กวาง xลึก x 
สูง) จํานวน 2 หลังๆละ 6,000 บาท รวมเปนเงิน 12,000
 บาท (ราคาตามทองตลาด)
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาซอมแซมและปรับปรุงคุรุภัณฑเปนการซอม
โครงการครุภัณฑขนาดใหญและการซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง
ไมจํากัดวงเงิน เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
(ตั้งจายจากเงินรายได)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,212,774 บาท
งบบุคลากร รวม 870,231 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 870,231 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 180,720 บาท

-ครูผูดูแลเด็ก
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ 
มท 0809.4/ว2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจํางบประมาณ 
พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ตําแหนง ครูผูดูแลเด็ก จํานวนเงิน 180,720 บาท
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 665,511 บาท

-เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางตามภารกิจ ดังนี้
1.ผูชวยครูผูดูแลเด็ก จํานวน 1 อัตรา (ภ) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
หัวซา จํานวนเงิน 196,524 บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได)
2.ผูดูแลเด็ก จํานวน 3 อัตรา (ภ) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหัวซา
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท0809.4/ว 2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจํางบ
ประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวนเงิน 468,987 บาท
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพของพนักงานจางที่มีสิทธิตามหลัก
เกณฑฯ
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0809.4/ว 1875 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

งบดําเนินงาน รวม 1,758,543 บาท
ค่าตอบแทน รวม 72,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 72,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับครูผูดูแลเด็กและ
พนักงานจางเปนกรณีพิเศษ
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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ค่าใช้สอย รวม 353,700 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการตางๆ จํานวน 10,000 บาท

-คาจางเหมาบริการตางๆ เชน คาจางเหมาบริการทําความสะอาด
สถานที่ราชการ คาจางเหมาบริการป้องกันและกําจัดปลวก คาจาง
เหมาบริการคาเชาเครื่องถายเอกสาร คาจางเหมาถายเอกสาร คา
จางเหมาอาหารงานเลี้ยงตางๆ ตามระเบียบราชการที่เบิกจาย
ได ฯลฯ จํานวน 10,000 บาท
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
(ตั้งจายจากเงินรายได)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 68,000 บาท

คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน  68,000 บาท
-ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการโครงการสนับ
สนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา
วิธีการ ขั้นตอนในการเบิกหักผลักสงเขาบัญชีฝากธนาคารของ
สถานศึกษาใหปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 รายการเพื่อคาสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหัวซา เพื่อเปน
คาใชจายรายหัวเด็กเล็ก เด็กจํานวน 40 คนๆละ 1,700 บาท เปน
เงิน 68,000 บาท
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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คาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหัวซา จํานวน 220,500 บาท

-เพื่อสนับสนุนคาใชจายคาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
หัวซา จํานวน 40 คนๆละ 20 บาท จํานวน 245
 วัน จํานวน 196,000 บาท และตั้งงบประมาณเงินสนับสนุนคาใช
จายคาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหัวซาเพิ่มเติมกรณีมี
เด็กเพิ่มขึ้นภายหลัง จํานวน 5 คนๆละ 20 บาท จํานวน 245
 วัน จํานวน 24,500 บาท 
  รวมเปนเงินทั้งหมด จํานวน 220,500 บาท
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดาน
การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2562
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 45,200 บาท

1.คาหนังสือเรียน จํานวน 8,000 บาท
เพื่อเปนคาสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานหัวซา คาหนังสือเรียน จํานวน 40 คน(ขอมูล ณ 10
มิถุนายน 2563) อัตราคนละ 200 บาท/ปี วิธีการ ขั้นตอนในการ
เบิกหักผลักสงเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา
ใหปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว1918
 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 และตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0816.2/ว3274 19
 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซัก
ซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่ว
ไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2562
2.คาอุปกรณการเรียน จํานวน 8,000 บาท
เพื่อเปนคาสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานหัวซา คาอุปกรณการเรียน จํานวน 35 คน(ขอมูล ณ
 10 มิถุนายน 2563) อัตราคนละ 200 บาท/ปี วิธีการ ขั้นตอนใน
การเบิกหักผลักสงเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถาน
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ศึกษาใหปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว1918
 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท0893.3/ว1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 และตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0816.2/ว3274 19
 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซัก
ซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่ว
ไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2562
3.คาเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 12,000 บาท
เพื่อเปนคาสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานหัวซา คาเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 40 คน(ขอ
มูล ณ 10 มิถุนายน 2563) อัตราคนละ 300 บาท/ปี วิธีการ ขั้น
ตอนในการเบิกหักผลักสงเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของ
สถานศึกษาใหปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว1918
 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 และตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0816.2/ว3274 19
 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซัก
ซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่ว
ไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2562
4.คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน จํานวน 17,200 บาท
เพื่อเปนคาสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานหัวซา คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน จํานวน 40
 คน(ขอมูล ณ10 มิถุนายน 2563) อัตราคนละ 430 บาท/ปี วิธี
การขั้นตอนในการเบิกหักผลักสงเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารใน
นามของสถานศึกษาใหปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว1918 ลงวันที่ 16
 มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท0893.3/ว1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 และตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0816.2/ว3274 19
 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครอง
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สวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินขององคการบริหาร
สวนตําบล เพื่อใชในการซอมแซมแบบตามการชนิดของอาการไม
จํากัดวงเงิน การซอมแซมมี 2 แบบ คือ
1.การซอมแซมโดยอยูในสภาพเดิม
2.การซอมโดยการเปลี่ยน
เชน เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร รถยนตสวนกลาง ฯลฯ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
(ตั้งจายจากเงินรายได)

ค่าวัสดุ รวม 1,267,843 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชของสํานักงานตางๆ
-แบบวัสดุคงทน เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก หนังสือ ตรายาง ตะแกรงวาง
เอกสาร กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปิด
กระดาษ แผนป้ายชื่อ สํานักงาน หรือหนวยงานแผนป้าย
จราจร หรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอฝืน) พรม (ตอ
ฝืน) นาฬิกา กระเป๋า ฯลฯ ตั้งไวจํานวน 30,000 บาท
-วัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายา
ลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอรค สมุด ซอง
เอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปริ้น แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขา
ราชการ แบบพิมพ ธงชาติ สิ่งพิมพไดจากการซื้อหรือจาง
พิมพ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท
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-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของ เครื่องใชสํานักงาน รายละเอียด
-วัสดุคงทน เชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอม สอม กระจก
เงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครืองตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า รวมถึง
หมอหุงขาวไฟฟ้า กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง ถังแกส เตา ฯลฯ
-วัสดุสิ้นเปลือง เชน ผาหม ผาปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจาก
เอกชน แปรง ไมกวาด แกวน้ํา น้ํายาลางจาน น้ํายาถูพื้น สบู สาย
ฉีดน้ํา กอกน้ํา ฯลฯ
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,217,843 บาท

-เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม) เปนคาวัสดุสิ้นเปลือง ราย
ละเอียด
1.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหัวซา จํานวน 40 คนๆละ 7.37
 บาท x 260วัน เปนเงิน 76,648 บาท ตั้งงบ
ประมาณ จํานวน 76,648 บาท
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว3274
 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2.โรงเรียนวัดหนองหูชาง จํานวน 106 คนๆละ 7.37 บาท x 260
วัน เปนเงิน 203,117.20 บาท ตั้งงบประมาณ จํานวน 203,118
 บาท
3.โรงเรียนหัวซาวิทยา จํานวน 80 คนๆละ 7.37 บาท x 260
 วัน เปนเงิน 153,296.00 บาท ตั้งงบประมาณ จํานวน 153,296
 บาท
4.โรงเรียนชุมชนบานเกาะสมอ(สามัคคีวิทยา) จํานวน 197
 คนๆ ละ 7.37 บาท x 260 วัน เปนเงิน 377,491.40 บาท ตั้งงบ
ประมาณ จํานวน 377,492 บาท
5.โรงเรียนบานหนองปรือนอย จํานวน 110 คนๆละ 7.37
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 บาท x 260 วัน เปนเงิน 210,782.00 บาท ตั้งงบ
ประมาณ จํานวน 210,782 บาท
6.โรงเรียนวัดเนินผาสุก จํานวน 93 คนๆละ 7.37 บาท x 260
 วัน เปนเงิน 178,206.60 บาท ตั้งงบ
ประมาณ จํานวน 178,207.00  บาท
7.ตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) สําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและเด็กนักเรียนเพิ่มเติมภายหลังแกศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานหัวซาและเด็กนักเรียน จํานวน 5
 โรงเรียน จํานวน 18,300 บาท
ตามแนวทางตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดาน
การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2564 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล) 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 65,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟ้าศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหัวซา ฯลฯ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 15,000 บาท
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-เพื่อจายเปนคาน้ําประปา คาน้ําบาดาล ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
หัวซา
(ตั้งจายจากเงินรายได)

งบลงทุน รวม 200,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 200,000 บาท
ครุภัณฑอื่น

เครื่องเลนสนามกลางแจงสําหรับเด็กเล็กแบบพลาสติกชนิดโพลีเอทธี
ลีน

จํานวน 200,000 บาท

คุณลักษณะเครื่องเลนกลางแจง ดังนี้
-ชิ้นสวนพลาสติกที่ใชเปนพลาสติกชนิดโพลีเอทธีลีน ซึ่งมีความทน
ทานแข็งแรง สวยงามและมีความยึดหยุน จึงมีความปลอดภัย
สําหรับเด็ก
-เหล็กพนดวยสีฝุ่นและอบดวยความรอน เพื่อความสวยงาม คงทน
และอายุการใชงานที่ยาวนานขึ้น
-ชิ้นสวนพลาสติกทุกชิ้นมีสวนผสมของสารป้องกันรังสียูวี(UV)
เพื่อทําใหชิ้นงานไมซีดงาย
-อุปกรณทุกชิ้นสามารถนํามาประกอบกันไดอยางมั่นคงแข็งแรง
ฯลฯ
 เพื่อเปนการสงเสริมพัฒนาการของเด็กใหไปตามวัย จํานวน 1
 ชุด (ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จัดหาตามราคาทอง
ตลาด)
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,384,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,384,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาคาอาหารกลาง
วัน

จํานวน 2,384,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายอาหารกลางวัน
1.โรงเรียนวัดหนองหูชาง จํานวน 106 คนๆละ 20 บาท x 200
 วัน เปนเงิน จํานวน 424,000 บาท
2.โรงเรียนหัวซาวิทยา จํานวน 80 คนๆละ 20 บาท x 200
 วัน เปนเงิน จํานวน 320,000 บาท
3.โรงเรียนชุมชนบานเกาะสมอ(สามัคคีวิทยา) จํานวน 197
 คนๆ ละ 20 บาท x 200 วัน เปนเงิน จํานวน 788,000 บาท
4.โรงเรียนบานหนองปรือนอย จํานวน 110 คนๆละ 20
 บาท x 200 วัน เปนเงิน จํานวน 440,000 บาท
5.โรงเรียนวัดเนินผาสุก จํานวน 93 คนๆละ 20 บาท x 200
 วัน เปนเงิน จํานวน 372,000 บาท
6.ตั้งงบประมาณคาใชจายการบริหารสถานศึกษา คาอาหารกลาง
วัน เพิมเติมกรณีทีมีเด็กนักเรียนเพิ่มเติมภายหลังแกเด็กนัก
เรียน จํานวน 5 โรงเรียน จํานวน 40,000 บาท
ตามแนวทางตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดาน
การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2564 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล) 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 6,151,272 บาท

งบบุคลากร รวม 2,171,276 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,171,276 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 687,480 บาท

-ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
-นักวิชาการสาธารณสุข
(ตั้งจายจากเงินรายได)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบลตาม
สิทธิ
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,347,586 บาท

-เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่ว
ไป ดังนี้
1.พนักงานขับรถบรรทุกขยะ (ภ/ท) จํานวน 3 ตําแหนง
2.คนงานประจํารถขยะ จํานวน 6 ตําแหนง (ภ. จํานวน 3
 ตําแหนง)(ท. จํานวน 3 ตําแหนง)
3.ผูชวยเจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 ตําแหนง (ภ)
(ตั้งจายจากเงินรายได)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 94,210 บาท

-เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพของพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไปที่มีสิทธิตามหลักเกณฑฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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งบดําเนินงาน รวม 2,346,496 บาท
ค่าตอบแทน รวม 430,848 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 268,748 บาท

-เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนตําบล
และพนักงานจางเปนกรณีพิเศษ จํานวนเงิน 148,748 บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได)
-คาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น จํานวน 2 คน เดือน
ละ 5,000 บาท/คน จํานวนเงิน 120,000 บาท เพื่อปฎิบัติหนาที่
ตามแผนการดูแลรายบุคคล
  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0819.2/ว6290 ลงวัน
ที่ 18 ตุลาคม 2562 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนเเพื่อสนับสนุนคาป่วยการสําหรับนัก
บริบาลทองถิ่น)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวัน
หยุดราชการและนอกเวลาราชการสําหรับพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจาง
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาเชาบาน จํานวน 144,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกตาม
ระเบียบราชการ
(ตั้งจายจากเงินรายได)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 8,100 บาท

-เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล
ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบราชการ
(ตั้งจายจากเงินรายได)

ค่าใช้สอย รวม 880,608 บาท
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 170,608 บาท

1.โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา
ตามพระปณิธานศาสตราจารย พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พล
อากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี จํานวน 16,608 บาท
 -เพื่อจายเปนคาสํารวจขอมูลจํานวนสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจาของและ
ไมมีเจาของ จากการสํารวจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สง
หลักฐานการสํารวจใหกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น จํานวน 2,768 ตัวๆ ละ 6 บาท ตอปี ซีดีบันทึกขอมูลที่สํารวจ
จํานวนสุนัข/แมว หรือรายงานการสํารวจจํานวนสุนัข/แมว โดย
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสํารวจขอมูลจํานวน
สุนัข/แมว ทั้งที่มีเจาของและไมมีเจาของ โดยใหทําการสํารวจปี
ละ 2 ครั้ง (ครั้งแรกภายในเดือนธันวาคม และครั้งที่ 2 ภายใน
เดือนมิถุนายน)
 ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 เงินอุดหนุนทั่วไปดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

2คาโฆษณาและเผยแพร เชน คาจัดซื้อสิ่งพิมพตางๆ คาจางเหมา
จัดทําป้ายประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ หรือตามนโยบายของ
ราชการและงานกิจกรรมอิ่นที่เปนประโยชนแกราชการหรือ
ชุมชน ฯลฯ  จํานวน 10,000 บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได)
 3.คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนฝึกอบรมสําหรับพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจางและบุคคลที่เกี่ยวของ จํานวน 10,000 บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได)
 4.คาจางเหมาบริการตางๆ เชน คาจางเหมาบริการทําความ
สะอาดสถานที่ราชการ คาจางเหมาบริการคาเชาเครื่องถาย
เอกสาร คาจางเหมาถายเอกสาร คาจางเหมาทําอาหารงานเลี้ยง
ตางๆ คาจางเหมาขุดฝังกลบขยะมูลฝอยหรือรายจายอื่นๆ ที่จํา
เปนที่เบิกได ตามระเบียบราชการที่เบิกจายได ฯลฯ
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 จํานวน 100,000 บาท
 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
(ตั้งจายจากเงินรายได)
 5.คาเบี้ยประกัน เชน คาเบี้ยประกันรถบรรทุกขยะมูลฝอยขนาด
เล็กและขนาดใหญ ฯลฯ ตามระเบียบของ
ราชการ จํานวน 34,000 บาท
 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2633 ลงวัน
ที่ 14 สิงหาคม 2552 เรื่อง ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการเบิก
จายคาใชจายในการประกันภัยรถราชการ
(ตั้งจายจากเงินรายได)
 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของคณะผู
บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล
และพนักงานจาง ฯลฯ เพื่อเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก
และคาใชจายอื่นๆ ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
(ตั้งจายจากเงินรายได)

โครงการป้องกันควบคุมโรคไขเลือดออก จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคารณรงคหรืออบรมเกี่ยวกับไขเลือดออก คาจาง
เหมาทําป้ายประชาสัมพันธโครงการ คาน้ําดื่ม คาเอกสาร ฯลฯ
 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 2787 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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โครงการป้องกันและแกไขปัญหาสถานการณฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
Pm 2.5

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการอบรม ป้ายไวนิล คาน้ําดื่ม คา
จัดทําวารสาร ฯลฯ
  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0804.5
/ว0924 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ 2563
(ตั้งจายจากเงินรายได)

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบา ยาคุมกําเนิด ทํา
หมัน เข็มฉีดยา คาจางเหมาทําป้ายประชาสัมพันธโครงการ ฯลฯ
 ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0891.3/ว788 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559 เรื่อง ภารกิจและ
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามพระราชบัญญัติ
โรคพิษสุนัขบา พ.ศ.2535
(ตั้งจายจากเงินรายได)

โครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 
19)

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคารณรงคหรืออบรมเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (โควิด - 19)คาจางเหมาทําป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ คาน้ําดื่ม คาเอกสาร คาอุปกรณตางๆ ฯลฯ
 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 2787 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
(ตั้งจายจากเงินรายได)

โครงการรณรงคคัดแยกขยะกอนทิ้ง จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายในการพัฒนาศักยภาพและฝึกอบรมกับ
ประชาชนและผูเกี่ยวของในการคัดแยกขยะกอนทิ้ง เพื่อเปนคา
ปากกา สมุด คาจางเหมารถยนตไปศึกษาดูงาน คาอาการ คา
วิทยากร คาที่พัก คารายจายอื่นๆ ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได)

วันที่พิมพ : 12/1/2564  15:15:50 หนา : 61/163



คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 350,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินขององคการบริหาร
สวนตําบล เพื่อใชในการซอมแซมแบบตามการชนิดของอาการไม
จํากัดวงเงิน การซอมแซมมี 2 แบบ คือ
1.การซอมแซมโดยอยูในสภาพเดิม
2.การซอมโดยการเปลี่ยน
เชน เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร รถยนตสวนกลาง ฯลฯ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
(ตั้งจายจากเงินรายได)

ค่าวัสดุ รวม 1,035,040 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชของสํานักงานตางๆ
-แบบวัสดุคงทน เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก หนังสือ ตรายาง ตะแกรงวาง
เอกสาร กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปิด
กระดาษ แผนป้ายชื่อ สํานักงาน หรือหนวยงานแผนป้าย
จราจร หรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอฝืน) พรม (ตอ
ฝืน) นาฬิกา กระเป๋า ฯลฯ
-วัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายา
ลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอรค สมุด ซอง
เอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปริ้น แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขา
ราชการ แบบพิมพ ธงชาติ สิ่งพิมพไดจากการซื้อหรือจาง
พิมพ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของ เครื่องใชสํานักงาน รายละเอียด
-วัสดุคงทน เชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอม สอม กระจก
เงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครืองตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า รวมถึง
หมอหุงขาวไฟฟ้า กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง ถังแกส เตา ฯลฯ
  ถังขยะมูลฝอยเพื่อรองรับการจัดเก็บขยะมูลฝอย ขนาดปริมาตร
ความจุไมนอยกวา 120 ลูกบาศืกเมตร พรอมฝาปิดถังขยะมูล
ฝอย มีหูยกถังขยะมูลฝอยและพนสกรีนขอความ จํานวน 214
 ใบๆละ 700 บาท เปนเงิน 149,800 บาท
-วัสดุสิ้นเปลือง เชน ผาหม ผาปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจาก
เอกชน แปรง ไมกวาด แกวน้ํา น้ํายาลางจาน น้ํายาถูพื้น สบู สาย
ฉีดน้ํา กอกน้ํา ฯลฯ
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง รายละเอียด
-วัสดุคงทน เชน ไขขวง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจ
เลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตช กระจกโคงมน ล็อคพวง
มาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ
-วัสดุสิ้นเปลือง เชน ยางรถยนต น้ํามันเบรก น็อตและสกรู สาย
ไมล เพลา ฟิลมกรองแสง ฯลฯ
-วัสดุอุปกรณประกอบอะไหล เชน เบาะรถยนต เครื่อง
ยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบ
พัด หมอน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟ
หนา ไฟเบรก ตลับลูกปืน กระจกมองขางรถยนต กันชนรถ
ยนต เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(ตั้งจายจากเงินรายได)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 300,000 บาท

-วัสดุสิ้นเปลือง เชน แกสหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
กาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาส ฯลฯ ใช
กับรถจักรยานยนต รถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 81-1889 ปจ
. อายุ 14 ปี, รถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 81-9791 ปจ
 อายุ 6 ปี ,รถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 82-4398 ปจ อายุ 2
 ปี, เครื่องพนหมอกควัน ฯลฯ
 ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 267,040 บาท

1.เพื่อจัดซื้อสารเคมีกําจัดยุงลาย (ทรายอะเบท) จํานวน 44 ถังๆ
ละ 3,000 บาท เปนเงิน 132,000 บาท
 2.เพื่อจัดซื้อน้ํายาพนหมอกควัน จําานวน 40 ขวดๆละ 1,300
  บาท เปนเงิน 52,000 บาท
 ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(ตั้งจายจากเงินรายได)
 3.เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบาตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ อัครราชกุมารี ในการจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณในการ
ฉีด เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา จํานวน 2,768
 ตัวๆ ละ 30 บาท เปนเงินจํานวน 83,040 บาท โดยจัดสรรตาม
จํานวนประชากรสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจาของและไมมีเจาของจากการ
สํารวจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ซีดีบันทึกขอมูลที่
สํารวจประชากรสุนัข/แมว หรือรายงานการสํารวจประชากร
สุนัข/แมว ทั้งนี้ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นคํานึงถึงการขนสง
และการจัดเก็บวัคซีนตามระบบลูกโซความเย็น (Cold Chain) 
ดวย จํานวนเงิน 83,040 บาท ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5
 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณราย
จายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปดาน
สาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 8,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุคงทน รายละเอียด
 1.เพื่อจัดซื้อเครื่องวัสดุเครื่องแตงกายพนักงานเก็บขยะมูล
ฝอย เชน เสื้อ กางเกง ถุงมือ รองเทา ฯลฯ
 ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(ตั้งจายจากเงินรายได)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร รายละเอียด
-วัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ
-วัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณบันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอ
เนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
-วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน แผงอักขระหรือแป้น
พิมพ เมนบอรด เมมโมรีซิป คัตซีทฟีคเตอร เมาส พริ้นเตอรสวิ
ตซิ่งบ็อกซ เครื่องกระจายสัญญาณ แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบ
ดิสเกตต แบบฮารดดิสต แบบซีดีแบบออพติคอส ฯลฯ
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(ตั้งจายจากเงินรายได)

งบลงทุน รวม 1,166,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,166,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูบานเลื่อนกระจกสูง จํานวน 12,000 บาท

-ขนาดไมนอยกวา 914x 457 x 1829 มิลลิเมตร (กวาง xลึก x 
สูง) จํานวน 2 หลังๆละ 6,000 บาท รวมเปนเงิน 12,000
 บาท (ราคาตามทองตลาด)
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถยนตบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 854,000 บาท

-ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไมนอย
กวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต
ขับเคลื่อน 2 ลอ
-แบบดับเบิ้ลแค็บ
 (1) เปนกระบะสําเร็จรูป
 (2) หองโดยสารเปนแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
 (3) เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ
 (4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต
   ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2562
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครภัณฑ จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาซอมแซมและปรับปรุงคุรุภัณฑเปนการซอม
โครงการครุภัณฑขนาดใหญและการซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง
ไมจํากัดวงเงิน เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ รถ
บรรทุกขยะมูลฝอยขนาดเล็กและขนาดใหญ ฯลฯ
 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําาปีที่เบิกจายในลักษณะ
คาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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งบเงินอุดหนุน รวม 467,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 467,500 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

โครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 340,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข หมูบานแหงละ 20,000
 บาท จํานวน 17 หมูบาน เปนเงิน 340,000 บาท เพื่อขับเคลื่อน
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข ในกิจกรรมตางๆ ใหมีความ
เหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ เชน คาใชจายในการ
พัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุขของประชาชนในการเพิ่มพูนความ
รู ความสามารถ ทักษะของประชาชน คาใชจายสําหรับ
การอบรม การประชุม การสัมมนา การรณรงค การเผยแพร
ประชาสัมพันธ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับภารกิจของแตละ
โครงการ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซัก
ซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

โครงการสาธารณสุขมูลฐานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุข
มูลฐาน

จํานวน 127,500 บาท

-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบานโครงการสาธารณ
สุขมูลฐานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน จํานวน 17
 หมูบานๆ ละ 7,500 บาท เพื่อเพิ่มศักยภาพดานสาธารณสุขเพื่อ
การแกไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องตางๆ
 ตามแนวทางตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,793,173 บาท

งบบุคลากร รวม 2,526,984 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,526,984 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,405,440 บาท

เงินเดือนพนักงาน
 -ผูอํานวยการกองชาง
 -หัวหนาฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร
 -เจาพนักงานธุรการ
 -นายชางโยธา
 -นายชางไฟฟ้า
  ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 72,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ
ของพนักงานสวนตําบล
(ตั้งจายจากเงินรายได)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินประจําตําอหนงและเงินคาตอบแทนรายเดือน
ของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิ
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 881,765 บาท

-เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางตามภารกิจ/พนักงานจางทั่ว
ไป ดังนี้
- ผูชวยชางโยธา (ภ) จํานวน 1 ตําแหนง
- ผูชวยนายชางไฟฟ้า (ภ) จํานวน 2 ตําแหนง
- พนักงานขับรถกระเชาไฟฟ้า (ภ) จํานวน 2 ตําแหนง
- คนงานทั่วไป (ท) จํานวน 2 ตําแหนง
(ตั้งจายจากเงินรายได)

วันที่พิมพ : 12/1/2564  15:15:50 หนา : 69/163



เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 107,779 บาท

-เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพของพนักงานจางที่มีสิทธิตามหลัก
เกณฑฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได)

งบดําเนินงาน รวม 956,189 บาท
ค่าตอบแทน รวม 189,489 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 107,250 บาท

 -เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจางเปนกรณีพิเศษ
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวัน
วันหยุดราชการและนอกเวลาราชการสําหรับพนักงานสวนตําบล
และพนักงานจาง
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาเชาบาน จํานวน 67,239 บาท

-เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกตาม
ระเบียบราชการ
(ตั้งจายจากเงินรายได)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 12,000 บาท

 -เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวน
ตําบลที่มีสิทธิเบิกตามระเบียบราชการ
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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ค่าใช้สอย รวม 306,700 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 136,700 บาท

1.คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนฝึกอบรมสําหรับพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจางและบุคคลที่เกี่ยวของ จํานวน 50,000 บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได)
 2.คาจางเหมาบริการตางๆ เชน คาจางเหมาบริการทําความ
สะอาดสถานที่ราชการ คาจางเหมาบริการคาเชาเครื่องถาย
เอกสาร คาจางเหมาถายเอกสาร คาจางเหมาทําอาหารงานเลี้ยง
ตางๆ ตามระเบียบราชการที่เบิกจายได ฯลฯ จํานวน 70,000
 บาท
 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
(ตั้งจายจากเงินรายได)
 3.คาเบี้ยประกัน เชน คาเบี้ยประกันรถยนตสวนกลาง รถกระเชา
ไฟฟ้า  ทะเบียน 81-4519 ปจ ฯลฯ ตามระเบียบของราชการ
จํานวน 16,700 บาท
 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2633 ลงวัน
ที่ 14 สิงหาคม 2552 เรื่อง ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการเบิก
จายคาใชจายในการประกันภัยรถราชการ
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจาง ฯลฯ เพื่อเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่
พักและคาใชจายอื่นๆ ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินขององคการบริหาร
สวนตําบล เพื่อใชในการซอมแซมแบบตามการชนิดของอาการไม
จํากัดวงเงิน การซอมแซมมี 2 แบบ คือ
 1.การซอมแซมโดยอยูในสภาพเดิม
 2.การซอมโดยการเปลี่ยน
 เชน เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร รถยนตสวนกลาง ฯลฯ
 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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ค่าวัสดุ รวม 460,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชของสํานักงานตางๆ
 -แบบวัสดุคงทน เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก หนังสือ ตรายาง ตระแกรงวาง
เอกสาร กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปิด
กระดาษ แผนป้ายชื่อ สํานักงาน หรือหนวยงานแผนป้ายจราจร
หรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอฝืน) พรม (ตอ
ฝืน) นาฬิกา กระเป๋า ฯลฯ
 -วัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายา
ลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอรค สมุด ซอง
เอกสาร ตลับผงหมึก นํา้หมึกปริ้นท แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติ
ขาราชการ แบบพิมพ ธงชาติ สิ่งพิมพไดจากการซื้อหรือจาง
พิมพ น้ํามัน ไขขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ
 ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง รายละเอียด
 -วัสดุคงทน เชน ไมตางๆ คอน ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม ขวาน กบ
ไสไม เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับ
เมตร ลูกดิ่ง สวาน โถสวม อางลางมือ ราวพาดผา ฯลฯ
 -วัสดุสิ้นเปลือง เชน น้ํามันทาไม ทินเนอร สี ปูนซีเมนต ทราย อิฐ
หรือซีเมนตบล็อค กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเสน แปรง
ทาสี ปูนขาว ทอนน้ําพีวีซี ฯลฯ
 ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(ตั้งจายจากเงินรายได)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง รายละเอียด
 -วัสดุคงทน เชน ไขขวง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจ
เลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตช กระจกโคงมน ล็อคพวง
มาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ
 -วัสดุสิ้นเปลือง เชน ยางรถยนต น้ํามันเบรก น็อตและสกรู สาย
ไมล เพลา ฟิลมกรองแสง ฯลฯ
 -วัสดุอุปกรณประกอบอะไหล เชน เบาะรถยนต เครื่อง
ยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบ
พัด หมอน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟ
หนา ไฟเบรก ตลับลูกปืน กระจกมองขางรถยนต กันชนรถ
ยนต เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
 ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น รายละเอียด
 -วัสดุสิ้นเปลือง เชน แกสหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน กาส ฯลฯ ใชกับรถจักรยานยนต รถยนตสวน
กลาง ทะเบียน กฉ 4719 อายุ 5  ปี,รถกระเชาไฟฟ้า ทะเบียน 81
-4519 ปจ ฯลฯ
 ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
(ตั้งจายจากเงินรายได)
      

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร รายละเอียด
 -วัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ
 -วัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณบันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอ
เนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
 -วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน แผงอักขระหรือแป้น
พิมพ เมนบอรด เมมโมรีซิป คัตซีทฟีคเตอร เมาส พริ้นเตอรสวิ
ตซิ่งบ็อกซ เครื่องกระจายสัญญาณ แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบ
ดิสเกตต แบบฮารดดิสต แบบซีดีแบบออพติคอส ฯลฯ
 ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบระมาณ
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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งบลงทุน รวม 310,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 210,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (480 Watts) จํานวน 10,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน
 -มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)
 -สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที่
 เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาซอมแซมและปรับปรุงคุรุภัณฑเปนการซอม
โครงการครุภัณฑขนาดใหญและการซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง
ไมจํากัดวงเงิน เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ รถยนต
สวนกลาง,รถกระเชาไฟฟ้า ฯลฯ
 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภาย
นอกเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง

คาออกแบบ คาควบคุมงาน จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาดําเนินงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง
 ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว1966 ลงวันที่ 26 กันยายน 2560 หลักเกณฑ
การเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
 ตามหนังสือคูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทํางบประมาณขององค
กรปกครองสวนทองถิ่น
 ตามแนวทางตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ 2562
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(ตั้งจายจากเงินรายได)

งานไฟฟ้าถนน รวม 34,875,300 บาท
งบลงทุน รวม 33,715,300 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 69,000 บาท
ครุภัณฑกอสราง

เครื่องเจาะพื้นคอนกรีต จํานวน 55,000 บาท

จํานวน 1 เครื่อง  รายละเอียดดังนี้
  - ขนาดเครื่องยนต 5.5 แรงมา 4 จังหวะ
  - ความสามารถในการเจาะกวาง 1-8 นิ้ว
  - ความสามารถในการเจาะคอนกรีตลึกไม 
    นอยกวา 20 เซนติเมตร
    ราคาครุภัณฑตามมาตรฐานทองตลาด
 (ตั้งจายจากเงินรายได)
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ชุดทดสอบความขนเหลวของคอนกรีต(SLUMP TEST) จํานวน 7,000 บาท

คุณลักษณะ ดังนี้
-ถาดรองรับตัวอยางทําดวยโลหะแผน มีขนาดกวาง x ยาว x 
สูง ไมนอยกวา 23.5 x 24 x 2.5 นิ้ว 
-มีหูหิ้ว จํานวน 2 ดาน จํานวน 1 ภาด 
-กรวยสลัมทําดวยแสตนเลส จํานวน 1 อัน 
-เหล็กกระทุง จํานวน 1 อัน
-ชอนตักตัวอยาง จํานวน 1 อัน
-เกรียง จํานวน 1 อัน
-แปรงทองเหลือง จํานวน 1 อัน
(ราคานอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
ตั้งจายจากเงินรายได

แบบหลอคอนกรีตพรอมอุปกรณ จํานวน 7,000 บาท

คุณลักษณะ ดังนี้
-เปนรูปทรงสี่เหลี่ยม จํานวน 1 ชุด มี 3 ลูก มีขนาดความกวาง
 x ยาว x สูง ไมนอยกวา 15 x 15 x 15 เซนติเมตร ทําดวยเหล็ก
หลอดานใสเรียบใชหลอคอนกรีต
-เหล็กกระทุง จํานวน 1 อัน 
(ราคานอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
ตั้งจายจากเงินรายได
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 33,646,300 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางเจาะบอบาดาล Dia.6" บานหนองนก หมู 10 
บริเวณที่ดินของนายสมควร บุญเรือง

จํานวน 85,100 บาท

สภาพเดิม
  พื้นที่หมูบานแหงแลง ขาดแคลนแหลงน้ําที่จําเปนในการ
อุปโภค-บริโภค
สภาพใหม
  ดําเนินโครงการเจาะบอบาดาลบริเวณที่สาธารณประโยชน (ถัง
แชมเปญ) บานหนองนก หมู 10 บริเวณที่ดินของนายสมควร บุญ
เรือง ขนาดเสนผาศูนยกลางขนาด 6 นิ้ว จํานวน 1 จุด ตามแนว
ทางการกําหนดราคากลางกองมาตรฐานงบประมาณ1 สํานักงบ
ประมาณมกราคม 2551 เปนแนวทางการกําหนดราคากลางขนาด
เสนผาศูนยกลาง 6 นิ้ว ความลึกบอไมนอยกวา 42.50
  เมตร/จุด พรอมป้ายประชาสัมพันธ จํานวน 1 ป้าย
( ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ) หนาที่ 93 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

โครงการกอสรางติดตั้งไฟสองสวางรายทางและขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ําบานโคกอุดมดี หมู 12 จากตลาดปรือวาย ถึงหมูบานบุจันทน

จํานวน 263,000 บาท

สภาพเดิม
 ถนนสายตลาดปรือวายไปบานบุจันทนมีไฟฟ้าแบบโคมไฟเวลา
ลมพัดทําใหขาไฟฟ้าหักและดับอยูตลอดเวลาเพื่อป้องกันในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชนสภาพพื้นที่เดิมมีไฟฟ้าบางชวงและก็
ไมมีไฟฟ้าแสงสวางรายทางเวลากลางคืนทําใหไมมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนสัญจรไปมาจําเปนใหการ
ไฟฟ้าสวนภูมิภาคดําเนินการประมาณราคาเพื่อติดตั้งไฟฟ้าสอง
สวางรายทางพรอมอุปกรณ ระยะทางประมาณ  372.00 เมตร มี
รายละเอียด ดังนี้
 1. แร็ค+ลูกถวย 2 ชอง 
 2. โคมถนน
 3. สาย THW-A 1x50 SQ.MM.
 4. สาย THW-A 1x25 SQ.MM.
 5. สาย VCT 2 Core 2.5
 6. แคลมป์ลูกตาล 50-70 MM.
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 7. แคลมป์ลูกตาล 25-35 MM.
 8. พีจีแคลมป์ 2 สกรู 16-70 MM.
 9. แคลมป์อลูมิเนียมเอชไทป์ (ชนิดบีบ) ขนาด 25-50/2.5-4
 10. มิเตอร 15/45A (2P)
 11. โฟโตสวิตซแสงแดด
 12. คัทติกฟิวหัวหมากกันฝน+ลูกฟิวส 35A
 13. ลอฟ้าแรงต่ํา 250-500V.
 14. แทงกาวมะเฟือง 2.5M.
 15. ทอ PVC 1/2" (4 หุน)
 16. ยูแคลมป์ M8
 17. น็อต+ลูกถวย 5/8"x10"
 18. เทปพันสายไฟ
       ฯลฯ
  คาวัสดุและแรงงาน เปนเงิน 202,220.00 บาท และ
คา Factor F 1.3026 รวมเปนเงินจํานวน 263,411.77
  บาท รวมพรอมป้ายประชาสัมพันธ จํานวน 1 ป้าย ปรับราคาให
เหมาะสม เปนเงินจํานวน 263,000 บาท ตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนตําบลหัวหวา  
 ( ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 48
(ตั้งจายจากเงินรายได)

  

โครงการกอสรางติดตั้งไฟสองแสงสวางรายทางบานดอนสับฟาก หมู 
14 จากเขตบานเกาะสมอ หมู 2ถึงบานนายสําราญ เกษมสุขสันต

จํานวน 455,000 บาท
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สภาพเดิม
 ถนนมีไฟฟ้าแบบโคมไฟเวลาลดพัดทําใหขาไฟฟ้าหักและดับอยู
ตลอดเวลาเพื่อป้องกันในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนสภาพ
พื้นที่เดิมมีไฟฟ้าบางชวงและก็ไมมีไฟฟ้าแสงสวางรายทางเวลา
กลางคืนทําใหไมมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชนสัญจร
-เพื่อจายเปนดําเนินการติดตั้งไฟฟ้าสองสวางรายทางระยะทาง
ยาวหรือตามความเหมาะสม ยาวรวมไมนอยกวา 720
 เมตร พรอมอุปกรณตางๆ ดังนี้
 1. แร็ค+ลูกถวย 2 ชอง 
 ิ 2. น็อต+แหวน 5/8"x8"
 3. โคมถนน 
 4. สาย THW-A 1x25 SQ.MM.
 5. สาย VCT 2 Core 2.5
 6. แคลมป์ลูกตาล 50-70 MM.
 7. พีจีแคลมป์ 2 สกรู 16-70 MM.
 8. แคลมป์อลูมิเนียมเอชไทป์ (ชนิดบีบ) ขนาด 25-50/2.5-4
 9. มิเตอร 15/45A (2P)
 10. โฟโตสวิตซแสงแดด 
 11. คัทติกฟิวหัวหมากกันฝน+ลูกฟิวส 35A
 12. ลอฟ้าแรงต่ํา 250-500V.
 13. เทปพันสายไฟ
       ฯลฯ  
  คาวัสดุและแรงงาน เปนเงิน 349,510.00 บาท และ
คา Factor F 1.3026 รวมเปนเงินจํานวน 455,271.73
  บาท รวมพรอมป้ายประชาสัมพันธ จํานวน 1 ป้าย ปรับราคาให
เหมาะสม เปนเงินจํานวน 455,000 บาท ตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนตําบลหัวหวา  
 ( ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) (เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2/2563)  
(ตั้งจายจากเงินรายได) 
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โครงการกอสรางติดตั้งไฟสองแสงสวางรายทางบานดอนสับฟาก หมู 
14 จากถนนทางหลวงหมายเลข 3070 ถึงบานสมศักดิ์ งามวงษ และ
บานนายสํารวม  สมอพันธ

จํานวน 803,000 บาท
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สภาพเดิม
 ถนนมีไฟฟ้าแบบโคมไฟเวลาลมพัดทําใหขาไฟฟ้าหักและดับอยู
ตลอดเวลาเพื่อป้องกันในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนสภาพ
พื้นที่เดิมมีไฟฟ้าบางชวงและก็ไมมีไฟฟ้าแสงสวางรายทางเวลา
กลางคืนทําใหไมมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชนสัญจร
-เพื่อจายเปนดําเนินการติดตั้งไฟฟ้าสองสวางรายทางระยะทาง
ยาวหรือตามความเหมาะสม ยาวรวมไมนอยกวา 1,189
 เมตร พรอมอุปกรณตางๆ ดังนี้
 1. เสาขนาด 9.00 เมตร
 2. แร็ค+ลูกถวย 2 ชอง 
 ิ 3. น็อต+แหวน 5/8"x8"
 4. โคมถนน 
 5. สาย THW-A 1x25 SQ.MM.
 6. สาย VCT 2 Core 2.5
 7. แคลมป์ลูกตาล 25-35 MM.
 8. พีจีแคลมป์ 2 สกรู 16-70 MM.
 9. แคลมป์อลูมิเนียมเอชไทป์ (ชนิดบีบ) ขนาด 25-50/2.5-4
 10. มิเตอร 15/45A (2P)
 11. โฟโตสวิตซแสงแดด 
 12. คัทติกฟิวหัวหมากกันฝน+ลูกฟิวส 35A
 13. ลอฟ้าแรงต่ํา 250-500V.
 14. เทปพันสายไฟ
       ฯลฯ  
  คาวัสดุและแรงงาน เปนเงิน 616,780.00 บาท และ
คา Factor F 1.3026 รวมเปนเงินจํานวน 803,417.63
  บาท รวมพรอมป้ายประชาสัมพันธ จํานวน 1 ป้าย ปรับราคาให
เหมาะสม เปนเงินจํานวน 803,000 บาท ตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนตําบลหัวหวา  
 ( ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) (เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2/2563)  หนา 30
(ตั้งจายจากเงินรายได) 
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โครงการกอสรางติดตั้งไฟสองแสงสวางรายทางบานดอนสับฟาก หมู 
14 จากบานนางมล ปรืองามถึงบานนายจันทร  ขุนเภา

จํานวน 314,000 บาท

สภาพเดิม
 ถนนมีไฟฟ้าแบบโคมไฟเวลาลมพัดทําใหขาไฟฟ้าหักและดับอยู
ตลอดเวลาเพื่อป้องกันในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนสภาพ
พื้นที่เดิมมีไฟฟ้าบางชวงและก็ไมมีไฟฟ้าแสงสวางรายทางเวลา
กลางคืนทําใหไมมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชนสัญจร
-เพื่อจายเปนดําเนินการติดตั้งไฟฟ้าสองสวางรายทางระยะทาง
ยาวหรือตามความเหมาะสม ยาวประมาณ 593.00 เมตร พรอม
อุปกรณตางๆ ดังนี้
 1. แร็ค+ลูกถวย 2 ชอง 
 ิ 2. น็อต+แหวน 5/8"x8"
 3. โคมถนน 
 4. สาย THW-A 1x25 SQ.MM.
 5. สาย VCT 2 Core 2.5
 6. แคลมป์ลูกตาล 25-35 MM.
 7. พีจีแคลมป์ 2 สกรู 16-70 MM.
 8. แคลมป์อลูมิเนียมเอชไทป์ (ชนิดบีบ) ขนาด 25-50/2.5-4
 9. มิเตอร 15/45A (2P)
 10. โฟโตสวิตซแสงแดด 
 11. คัทติกฟิวหัวหมากกันฝน+ลูกฟิวส 35A
 12. ลอฟ้าแรงต่ํา 250-500V.
 13. เทปพันสายไฟ
       ฯลฯ  
  คาวัสดุและแรงงาน เปนเงิน 241,330.00 บาท และ
คา Factor F 1.3026 รวมเปนเงินจํานวน 314,356.46
  บาท รวมพรอมป้ายประชาสัมพันธ จํานวน 1 ป้าย ปรับราคาให
เหมาะสม เปนเงินจํานวน 314,000 บาท ตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนตําบลหัวหวา  
 ( ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) (เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2/2563)  หนา 30
(ตั้งจายจากเงินรายได) 
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โครงการกอสรางติดตั้งเสียงตามสายบานโคกอุดมดี หมู 12 จากถนน
หมายเลข 3039 ถึงบานนายบุญเทียม  สัปฝาง

จํานวน 212,000 บาท

สภาพเดิม
 บานโคกอุดมดีบริเวณบานดังกลาวไมมีเสียงตามสายเพื่อรับทราบ
ขอมูลจากราชการแจงขาวสารบานเมืองเปนการขาดโอกาสรับ
ขอมูลขาวสารตางๆของราชการ
สภาพใหม
 ดําเนินการติดตั้งเสียงตามสายของหมูบานเพื่อรับทราบขอมูลขาว
สารประกอบดวย ความยาวประมาณ 988 เมตร ดังนี้
 1.แร็ค+ลูกถวย 1 ชอง
 2.น็อค+แหวน ขนาด 5/8 x 10 นิ้ว
 3.ยูแคลมป์ M.8
 4.สตีลซัพพอท
 5.สายครอปวายต 2 x 1.5 (200 เมตร)
 6.ลําโพง ขนาด 16 นิ้ว
     ฯลฯ
คาวัสดุและแรงงาน เปนเงิน 163,260.00 บาท และ
คา Factor F 1.3026 รวมเปนเงินจํานวน 212,662.48
  บาท รวมพรอมป้ายประชาสัมพันธ จํานวน1 ป้าย ปรับราคาให
เหมาะสม เปนเงินจํานวน 212,000 บาท ตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนตําบลหัวหวา  
( ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 )  หนา 49 
(ตั้งจายจากเงินรายได) 
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานสีเสียดไทรงาม หมู 
16 จากที่นายราชัย วงษพา ถึงที่สระน้ํานิคมอุตสาหกรรมโรจนะ

จํานวน 97,400 บาท

สภาพเดิม
ถนนลูกรัง กวางเฉลี่ย 4.50 เมตร ยาว 50 เมตร ไมมีความสูง เปน
ถนนลูกรังที่ประชาชนใชสัญจรไปมาจํานวนมากเหมาะสมพัฒนา
เปนถนนคอนกรีตเพื่อประชาชนใชสัญจรขนสงสินคาไปมาสะดวก
ขึ้น
สภาพใหม
ถนนกวาง  4 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ใช
สอยไมนอยกวา 200  ตารางเมตร คาวัสดุและแรงงาน เปน
เงิน 70,670.00 บาท และคา Factor F 1.3795 รวมเปนเงิน
จํานวน 97,480  บาท รวมพรอมป้ายประชาสัมพันธ จํานวน1
 ป้าย ปรับราคาใหเหมาะสม เปนเงินจํานวน 97,400 บาท ตาม
แบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลหัวหวา  
 ( ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ) (เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2/2563)  หนา 35  
  (ตั้งจายจากเงินรายได) 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองกาน้ํา หมู 7 
จากบานนายสุเวท มีศิลป์ ถึงที่บานนายกิติคุณ โทวงษ

จํานวน 254,400 บาท

สภาพเดิม
ถนนลูกรัง กวางเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 147 เมตร ไมมีความสูง เปน
ถนนลูกรังที่ประชาชนใชสัญจรไปมาจํานวนมากเหมาะสมพัฒนา
เปนถนนคอนกรีตเพื่อประชาชนใชสัญจรขนสงสินคาไปมาสะดวก
ขึ้น
สภาพใหม
ถนนกวาง  3.50 เมตร ยาว 147 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ใชสอยไมนอยกวา 514.50 ตารางเมตร คาวัสดุและแรงงาน เปน
เงิน 184,419.23 บาท และคา Factor F 1.3795 รวมเปนเงิน
จํานวน 254,400  บาท รวมพรอมป้ายประชาสัมพันธ จํานวน1
 ป้าย ปรับราคาใหเหมาะสม เปนเงินจํานวน 254,400 บาท ตาม
แบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลหัวหวา  
  ( ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561–2565 )(เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2/2563)  หนา 111
  (ตั้งจายจากเงินรายได) 
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองนก หมู 10 จาก
บานนางบรรทม รินทา ถึงที่นายอาคม รินทา

จํานวน 134,800 บาท

สภาพเดิม
ถนนลูกรัง กวางเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 92 เมตร ไมมีความสูง เปน
ถนนลูกรังที่ประชาชนใชสัญจรไปมาจํานวนมากเหมาะสมพัฒนา
เปนถนนคอนกรีตเพื่อประชาชนใชสัญจรขนสงสินคาไปมาสะดวก
ขึ้น
สภาพใหม
ถนนกวาง  3 เมตร ยาว 92 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ใช
สอยไมนอยกวา 276 ตารางเมตร คาวัสดุและแรงงาน เปน
เงิน 97,780.60 บาท และคา Factor F 1.3795 รวมเปนเงิน
จํานวน 134,880.00  บาท รวมพรอมป้ายประชา
สัมพันธ จํานวน1 ป้าย ปรับราคาใหเหมาะสม เปนเงิน
จํานวน 134,800 บาท ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบล
หัวหวา  
( ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 –2565 ) (เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2/2563)  หนา 92
(ตั้งจายจากเงินรายได) 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองปรือนอย หมู 9 
จากบานนางอํานวย ขยันกิจ ถึงบานนายบุญสง วุฒิแสง

จํานวน 140,200 บาท

สภาพเดิม
ถนนลูกรัง กวางเฉลี่ย 4.50 เมตร ยาว 59 เมตร ไมมีความสูง เปน
ถนนลูกรังที่ประชาชนใชสัญจรไปมาจํานวนมากเหมาะสมพัฒนา
เปนถนนคอนกรีตเพื่อประชาชนใชสัญจรขนสงสินคาไปมาสะดวก
ขึ้น
สภาพใหม
ถนนกวาง  4.00 เมตร ยาว 59 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ใชสอยไมนอยกวา 236 ตารางเมตร คาวัสดุและแรงงาน เปน
เงิน 101,656.74 บาท และคา Factor F 1.3795 รวมเปนเงิน
จํานวน 140,230  บาท รวมพรอมป้ายประชาสัมพันธ จํานวน1
 ป้าย ปรับราคาใหเหมาะสม เปนเงินจํานวน 140,200 บาท ตาม
แบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลหัวหวา  
  ( ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) (เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2/2563)  หนา 21
(ตั้งจายจากเงินรายได) 
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองปรือนอย หมู 9 
จากบานนายบุญสง หาดอน ถึงบานนางแสวง คําผุย

จํานวน 81,800 บาท

สภาพเดิม
ถนนลูกรัง กวางเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 57 เมตร ไมมีความสูง เปน
ถนนลูกรังที่ประชาชนใชสัญจรไปมาจํานวนมากเหมาะสมพัฒนา
เปนถนนคอนกรีตเพื่อประชาชนใชสัญจรขนสงสินคาไปมาสะดวก
ขึ้น
สภาพใหม
ถนนกวาง  3 เมตร ยาว 57 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ใช
สอยไมนอยกวา 171 ตารางเมตร คาวัสดุและแรงงาน เปน
เงิน 59,311.79 บาท และคา Factor F 1.3795 รวมเปนเงิน
จํานวน 81,820  บาท รวมพรอมป้ายประชาสัมพันธ จํานวน1
 ป้าย ปรับราคาใหเหมาะสม เปนเงินจํานวน 81,800 บาท ตาม
แบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลหัวหวา  
 ( ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) (เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2/2563)  หนา 20
(ตั้งจายจากเงินรายได) 
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองระเนตร หมู 11 
จากบานนางถนอม ดอนทอง ถึงบานนางทองเนียน สาดา

จํานวน 238,000 บาท

สภาพเดิม
ถนนลูกรัง กวางเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 116 เมตร ไมมีความ
สูง เปนถนนลูกรังที่ประชาชนใชสัญจรไปมาจํานวนมากเหมาะสม
พัฒนาเปนถนนคอนกรีตเพื่อประชาชนใชสัญจรขนสงสินคาไปมา
สะดวกขึ้น
สภาพใหม
ถนนกวาง  4.00 เมตร ยาว 116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ใชสอยไมนอยกวา 464 ตารางเมตร คาวัสดุและแรงงาน เปน
เงิน 172,582.16 บาท และคา Factor F 1.3795 รวมเปนเงิน
จํานวน 238,070  บาท รวมพรอมป้ายประชาสัมพันธ จํานวน 1
 ป้าย ปรับราคาใหเหมาะสม เปนเงินจํานวน 238,000 บาท ตาม
แบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลหัวหวา  
 ( ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) (เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2/2563)  หนา 25
(ตั้งจายจากเงินรายได) 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองระเนตร หมู 11 
จากหาแยกหนองระเนตร ถึงถนนสี่เลน

จํานวน 462,800 บาท

สภาพเดิม
ถนนลูกรัง กวางเฉลี่ย 5.50 เมตร ยาว 301 เมตร ไมมีความ
สูง เปนถนนลูกรังที่ประชาชนใชสัญจรไปมาจํานวนมากเหมาะสม
พัฒนาเปนถนนคอนกรีตเพื่อประชาชนใชสัญจรขนสงสินคาไปมา
สะดวกขึ้น
สภาพใหม
ถนนกวาง  5.00 เมตร ยาว 301 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ใชสอยไมนอยกวา 1,505 ตารางเมตร คาวัสดุและแรงงาน เปน
เงิน 335,516.85 บาท และคา Factor F 1.3795 รวมเปนเงิน
จํานวน 462,840  บาท รวมพรอมป้ายประชาสัมพันธ จํานวน 1
 ป้าย ปรับราคาใหเหมาะสม เปนเงินจํานวน 462,800 บาท ตาม
แบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลหัวหวา  
 ( ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) (เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2/2563)  หนา 25
(ตั้งจายจากเงินรายได) 
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองไฮ หมู 17 จาก
บานนางทองยศ เถื่อนแดง ถึงถนนลูกรังภายในหมูบาน จํานวน 3 
ชวง
-ชวงที่ 1 กวาง 5.00 เมตร ยาว 433 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 2,165 ตร.ม.
-ชวงที่ 2 กวาง 1.00 เมตร ยาว 143 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 143 ตร.ม.
-ชวงที่ 3 กวาง 5.00 เมตร ยาว 31 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมนอยกวา 155 ตร.ม.

จํานวน 1,307,100 บาท

สภาพเดิม
ชวงที่ 1 
ถนนลูกรัง กวางเฉลี่ย 5.50 เมตร ยาว 433 เมตร ไมมีความ
สูง เปนถนนลูกรังที่ประชาชนใชสัญจรไปมาจํานวนมากเหมาะสม
พัฒนาเปนถนนคอนกรีตเพื่อประชาชนใชสัญจรขนสงสินคาไปมา
สะดวกขึ้น
ชวงที่ 2
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 143
 เมตร เปนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่ประชาชนใชสัญจรไปมาจํานวนมากเหมาะสมพัฒนา
เปนถนนคอนกรีตเพื่อประชาชนใชสัญจรขนสงสินคาไปมาสะดวก
ขึ้น
ชวงที่ 3
ถนนลูกรัง กวางเฉลี่ย 5.50 เมตร ยาว 31 เมตร ไมมีความสูง เปน
ถนนลูกรังที่ประชาชนใชสัญจรไปมาจํานวนมากเหมาะสมพัฒนา
เปนถนนคอนกรีตเพื่อประชาชนใชสัญจรขนสงสินคาไปมาสะดวก
ขึ้น

สภาพใหม
ชวงที่ 1
ถนนกวาง  5.00 เมตร ยาว 433 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ใชสอยไมนอยกวา 2,165 ตารางเมตร คาวัสดุและแรงงาน เปน
เงิน 779,569.10 บาท และคา Factor F 1.3795 รวมเปนเงิน
จํานวน 1,075,410.00  บาท
ชวงที่ 2
ขยายถนนคอนกรีตกวาง 1.00 เมตร ยาว 143เมตร หนา 0.15
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 เมตร หรือพื้นที่ใชสอยไมนอยกวา 143 ตารางเมตร คาวัสดุและ
แรงงาน เปนเงิน 56,742.72 บาท และคา Factor F 1.3795 รวม
เปนเงินจํานวน 78,270.00  บาท
ชวงที่ 3
ถนนกวาง  5.00 เมตร ยาว 31 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ใชสอยไมนอยกวา 155 ตารางเมตร คาวัสดุและแรงงาน เปน
เงิน 111,217.95 บาท และคา Factor F 1.3795 รวมเปนเงิน
จํานวน 153,420.00 บาท
รวมพรอมป้ายประชาสัมพันธ จํานวน 1 ป้าย รวมเปนเงินทั้งหมด
จํานวน 1,307,100.00 บาท ตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
ตําบลหัวหวา  
 ( ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) (เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2/2563)  หนา 37
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหัวซา หมู 5 จากทาง
เขาวัดหัวซา ถึงบานนางทัด สิงหทน

จํานวน 77,600 บาท

สภาพเดิม
ถนนลูกรัง กวางเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 52 เมตร ไมมีความสูง เปน
ถนนลูกรังที่ประชาชนใชสัญจรไปมาจํานวนมากเหมาะสมพัฒนา
เปนถนนคอนกรีตเพื่อประชาชนใชสัญจรไปมาสะดวกขึ้น
สภาพใหม
ถนนกวาง  3.00 เมตร ยาว 52 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ใชสอยไมนอยกวา 156 ตารางเมตร คาวัสดุและแรงงาน เปน
เงิน 56,260.24 บาท และคา Factor F 1.3795 รวมเปนเงิน
จํานวน 77,610  บาท รวมพรอมป้ายประชาสัมพันธ จํานวน1
 ป้าย ปรับราคาใหเหมาะสม เปนเงินจํานวน 77,600 บาท ตาม
แบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลหัวหวา  
  (ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 )  หนา 52
  (ตั้งจายจากเงินรายได) 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหัวหวา หมู 1 จาก
บานนางสาวทองเปลว อักษร ถึงที่นายโกมล ทับทิม

จํานวน 329,200 บาท
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สภาพเดิม
ถนนลูกรัง กวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 188 เมตร ไมมีความ
สูง เปนถนนลูกรังที่ประชาชนใชสัญจรไปมาจํานวนมากเหมาะสม
พัฒนาเปนถนนคอนกรีตเพื่อประชาชนใชสัญจรขนสงสินคาไปมา
สะดวกขึ้น
สภาพใหม
ถนนกวาง  3.50 เมตร ยาว 188 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ใชสอยไมนอยกวา 658 ตารางเมตร คาวัสดุและแรงงาน เปน
เงิน 238,645.59 บาท และคา Factor F 1.3795 รวมเปนเงิน
จํานวน 329,210  บาท รวมพรอมป้ายประชาสัมพันธ จํานวน1
 ป้าย ปรับราคาใหเหมาะสม เปนเงินจํานวน329,200 บาท ตาม
แบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลหัวหวา  
 ( ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 )  หนา 101
(ตั้งจายจากเงินรายได) 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหายโศก หมู 4 จาก
บานนายฮวง รวมทรัพย ถึงบานนางพรทิพย เตาจันทร

จํานวน 120,800 บาท

สภาพเดิม
ถนนลูกรัง กวางเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 80 เมตร ไมมีความสูง เปน
ถนนลูกรังที่ประชาชนใชสัญจรไปมาจํานวนมากเหมาะสมพัฒนา
เปนถนนคอนกรีตเพื่อประชาชนใชสัญจรขนสงสินคาไปมาสะดวก
ขึ้น
สภาพใหม
ถนนกวาง  3.00 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ใชสอยไมนอยกวา 240 ตารางเมตร คาวัสดุและแรงงาน เปน
เงิน 87,621.40 บาท และคา Factor F 1.3795 รวมเปนเงิน
จํานวน 120,870  บาท รวมพรอมป้ายประชาสัมพันธ จํานวน1
 ป้าย ปรับราคาใหเหมาะสม เปนเงินจํานวน 120,800 บาท ตาม
แบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลหัวหวา  
( ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 –2565 ) (เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2/2563)  หนา 9                       
(ตั้งจายจากเงินรายได) 
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหายโศก หมู 4 
จากวัดเกาะแกวสถาวร (จุดเริ่มตนโครงการ) ถึงจุดวัดเกาะแกว
สถาวร (จุดสิ้นสุดโครงการ)

จํานวน 243,500 บาท

สภาพเดิม
ถนนลูกรัง กวางเฉลี่ย 4.50 เมตร ยาว 122 เมตร ไมมีความ
สูง เปนถนนลูกรังที่ประชาชนใชสัญจรไปมาจํานวนมากเหมาะสม
พัฒนาเปนถนนคอนกรีตเพื่อประชาชนใชสัญจรขนสงสินคาไปมา
สะดวกขึ้น
สภาพใหม
ถนนกวาง  4.00 เมตร ยาว 122 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ใชสอยไมนอยกวา 488 ตารางเมตร คาวัสดุและแรงงาน เปน
เงิน 176,557.32 บาท และคา Factor F 1.3795 รวมเปนเงิน
จํานวน 243,560  บาท รวมพรอมป้ายประชาสัมพันธ จํานวน1
 ป้าย ปรับราคาใหเหมาะสม เปนเงินจํานวน 243,500 บาท ตาม
แบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลหัวหวา  
 ( ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) (เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2/2563)  หนา 8
(ตั้งจายจากเงินรายได) 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมวางทอระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก Dia. 0.60 เมตร บานหนองไฮ หมู 17 จากบาน
นายสังเวียน บุญทํา ถึงที่นายชํานาญ ปัญญา

จํานวน 444,200 บาท

สภาพเดิม
ถนนลูกรัง กวางเฉลี่ย 5.50 เมตร ยาว 150 เมตร ไมมีความ
สูง เปนถนนลูกรังที่ประชาชนใชสัญจรไปมาจํานวนมากเหมาะสม
พัฒนาเปนถนนคอนกรีตเพื่อประชาชนใชสัญจรขนสงสินคาไปมา
สะดวกขึ้น
สภาพใหม
ถนนกวาง  5.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ใชสอยไมนอยกวา 750 ตารางเมตร คาวัสดุและแรงงาน เปน
เงิน 322,002.35 บาท และคา Factor F 1.3795 รวมเปนเงิน
จํานวน 444,200  บาท รวมพรอมป้ายประชาสัมพันธ จํานวน1
 ป้าย ปรับราคาใหเหมาะสม เปนเงินจํานวน 444,200 บาท ตาม
แบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลหัวหวา  
  (ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 )  หนา 125
  (ตั้งจายจากเงินรายได) 

วันที่พิมพ : 12/1/2564  15:15:50 หนา : 93/163



โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานคลองสมบรูณ หมู 13 
จากบานนางเกสร  ชํานิ ถึงบานนางบุญเยี่ยม  แสนสุข

จํานวน 219,000 บาท

สภาพเดิม
ถนนลูกรัง กวางเฉลี่ย 4.50 เมตร ยาว 112 เมตร ไมมีความ
สูง เปนถนนลูกรังที่ประชาชนใชสัญจรไปมาจํานวนมากเหมาะสม
พัฒนาเปนถนนคอนกรีตเพื่อประชาชนใชสัญจรขนสงสินคาไปมา
สะดวกขึ้น
สภาพใหม
ถนนกวาง  4 เมตร ยาว 112 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ใช
สอยไมนอยกวา 448  ตารางเมตร คาวัสดุและแรงงาน เปน
เงิน 158,803.92 บาท และคา Factor F 1.3795 รวมเปนเงิน
จํานวน 219,070  บาท รวมพรอมป้ายประชาสัมพันธ จํานวน1
 ป้าย ปรับราคาใหเหมาะสม เปนเงินจํานวน 219,000 บาท ตาม
แบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลหัวหวา  
 ( ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) (เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2/2563)  หนา 28
(ตั้งจายจากเงินรายได) 

วันที่พิมพ : 12/1/2564  15:15:50 หนา : 94/163



โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานคลองสมบรูณ หมู 13 
จากสามแยกศาลาประชาคม ถึงบานนายขจรศักดิ์  ใจดี

จํานวน 230,400 บาท

สภาพเดิม
ถนนลูกรัง กวางเฉลี่ย 5.30 เมตร ยาว 95 เมตร ไมมีความสูง เปน
ถนนลูกรังที่ประชาชนใชสัญจรไปมาจํานวนมากเหมาะสมพัฒนา
เปนถนนคอนกรีตเพื่อประชาชนใชสัญจรขนสงสินคาไปมาสะดวก
ขึ้น
สภาพใหม
ถนนกวาง  5 เมตร ยาว 95 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ใช
สอยไมนอยกวา 475 ตารางเมตร คาวัสดุและแรงงาน เปน
เงิน 167,071.50 บาท และคา Factor F 1.3795 รวมเปนเงิน
จํานวน 230,470  บาท รวมพรอมป้ายประชาสัมพันธ จํานวน1
 ป้าย ปรับราคาใหเหมาะสม เปนเงินจํานวน 230,400 บาท ตาม
แบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลหัวหวา  
 ( ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) (เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2/2563)  หนา 28
(ตั้งจายจากเงินรายได) 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานโคกอุดมดี หมู 12 
จากที่บานนายประคอง  ไชยบัวถึงที่นายอํานวย ขุนเภา

จํานวน 302,500 บาท

สภาพเดิม
ถนนลูกรัง กวางเฉลี่ย 4.50 เมตร ยาว 150 เมตร ไมมีความ
สูง เปนถนนลูกรังที่ประชาชนใชสัญจรไปมาจํานวนมากเหมาะสม
พัฒนาเปนถนนคอนกรีตเพื่อประชาชนใชสัญจรขนสงสินคาไปมา
สะดวกขึ้น
สภาพใหม
ถนนกวาง  4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ใช
สอยไมนอยกวา 600 ตารางเมตร คาวัสดุและแรงงาน เปน
เงิน 219,336.00 บาท และคา Factor F 1.3795 รวมเปนเงิน
จํานวน 302,570  บาท รวมพรอมป้ายประชาสัมพันธ จํานวน1
 ป้าย ปรับราคาใหเหมาะสม เปนเงินจํานวน 302,500 บาท ตาม
แบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลหัวหวา  
( ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) (เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2/2563)  หนา 27
(ตั้งจายจากเงินรายได) 

วันที่พิมพ : 12/1/2564  15:15:50 หนา : 95/163



โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานดอนสับฟาก หมู 14 
จากบานนางสาวจุรีรัตน วรวิชญเรืองเดช ถึงที่นายสมบัติ แยมพลับ

จํานวน 103,700 บาท

สภาพเดิม
ถนนลูกรัง กวางเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 68 เมตร ไมมีความสูง เปน
ถนนลูกรังที่ประชาชนใชสัญจรไปมาจํานวนมากเหมาะสมพัฒนา
เปนถนนคอนกรีตเพื่อประชาชนใชสัญจรขนสงสินคาไปมาสะดวก
ขึ้น
สภาพใหม
ถนนกวาง  3 เมตร ยาว 68 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ใช
สอยไมนอยกวา 204 ตารางเมตร คาวัสดุและแรงงาน เปน
เงิน 75,236.56 บาท และคา Factor F 1.3795 รวมเปนเงิน
จํานวน 103,780  บาท รวมพรอมป้ายประชาสัมพันธ จํานวน1
 ป้าย ปรับราคาใหเหมาะสม เปนเงินจํานวน 103,700 บาท ตาม
แบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลหัวหวา  
 ( ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 )  หนา 121
 (ตั้งจายจากเงินรายได)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานดอนสับฟาก หมู 14 
จากบานนายจันทร ขุนเภาถึงทีถนนสี่เลน

จํานวน 1,363,900 บาท

สภาพเดิม
ถนนลูกรัง กวางเฉลี่ย 5.50 เมตร ยาว 531 เมตร ไมมีความ
สูง เปนถนนลูกรังที่ประชาชนใชสัญจรไปมาจํานวนมากเหมาะสม
พัฒนาเปนถนนคอนกรีตเพื่อประชาชนใชสัญจรขนสงสินคาไปมา
สะดวกขึ้น
สภาพใหม
ถนนกวาง  5 เมตร ยาว 531 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ใช
สอยไมนอยกวา 2,655 ตารางเมตร คาวัสดุและแรงงาน เปน
เงิน 988,705.45 บาท และคา Factor F 1.3795 รวมเปนเงิน
จํานวน 1,363,910  บาท รวมพรอมป้ายประชาสัมพันธ จํานวน1
 ป้าย ปรับราคาใหเหมาะสม เปนเงินจํานวน 1,363,900
 บาท ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลหัวหวา  
  ( ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 –2565 )  หนา 122
  (ตั้งจายจากเงินรายได)

วันที่พิมพ : 12/1/2564  15:15:50 หนา : 96/163



โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานหนองกาน้ํา หมู 7 
จากที่นายไพบูลย  มีชัยถึงที่นางสาวศิริรัตน  วงษเสนา

จํานวน 167,900 บาท

สภาพเดิม
ถนนลูกรัง กวางเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 113 เมตร ไมมีความ
สูง เปนถนนลูกรังที่ประชาชนใชสัญจรไปมาจํานวนมากเหมาะสม
พัฒนาเปนถนนคอนกรีตเพื่อประชาชนใชสัญจรขนสงสินคาไปมา
สะดวกขึ้น
สภาพใหม
ถนนกวาง  3 เมตร ยาว 113 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ใช
สอยไมนอยกวา 339 ตารางเมตร คาวัสดุและแรงงาน เปน
เงิน 121,776.56 บาท และคา Factor F 1.3795 รวมเปนเงิน
จํานวน 167,990  บาท รวมพรอมป้ายประชาสัมพันธ จํานวน1
 ป้าย ปรับราคาใหเหมาะสม เปนเงินจํานวน 167,900 บาท ตาม
แบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลหัวหวา  
 ( ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) (เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2/2563)  หนา 18
(ตั้งจายจากเงินรายได) 

วันที่พิมพ : 12/1/2564  15:15:50 หนา : 97/163



โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานหนองปรือนอย หมู 9 
จากบานนาง
เจรียร รวมทรัพย ถึงบานนางสมควร  ระลี

จํานวน 173,500 บาท

สภาพเดิม
ถนนลูกรัง กวางเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 117 เมตร ไมมีความ
สูง เปนถนนลูกรังที่ประชาชนใชสัญจรไปมาจํานวนมากเหมาะสม
พัฒนาเปนถนนคอนกรีตเพื่อประชาชนใชสัญจรขนสงสินคาไปมา
สะดวกขึ้น
สภาพใหม
ถนนกวาง   3.00  เมตร ยาว 117 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ใชสอยไมนอยกวา 351.00 ตารางเมตร คาวัสดุและแรง
งาน เปนเงิน 125,838.39 บาท และคา Factor F 1.3795 รวม
เปนเงินจํานวน 173,590  บาท รวมพรอมป้ายประชา
สัมพันธ จํานวน1 ป้าย ปรับราคาใหเหมาะสม เปนเงิน
จํานวน 173,500 บาท ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบล
หัวหวา  
 (ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561–2564 ) (เพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2562)  หนา 14
(ตั้งจายจากเงินรายได) 

วันที่พิมพ : 12/1/2564  15:15:50 หนา : 98/163



โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานหนองปรือนอย หมู 9 
จากบานนางแสงดาว คงเพียร ถึงที่นายบุญทิม เหลาเคน

จํานวน 131,800 บาท

สภาพเดิม
ถนนลูกรัง กวางเฉลี่ย 4.50 เมตร ยาว 70 เมตร ไมมีความสูง เปน
ถนนลูกรังที่ประชาชนใชสัญจรไปมาจํานวนมากเหมาะสมพัฒนา
เปนถนนคอนกรีตเพื่อประชาชนใชสัญจรขนสงสินคาไปมาสะดวก
ขึ้น
สภาพใหม
ถนนกวาง   4  เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ใช
สอยไมนอยกวา 280.00 ตารางเมตร คาวัสดุและแรงงาน เปน
เงิน 95,570.70 บาท และคา Factor F 1.3795 รวมเปนเงิน
จํานวน 131,830  บาท รวมพรอมป้ายประชาสัมพันธ จํานวน1
 ป้าย ปรับราคาใหเหมาะสม เปนเงินจํานวน 131,800 บาท ตาม
แบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลหัวหวา  
 ( ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) (เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2/2563)  หนา 20
(ตั้งจายจากเงินรายได) 

วันที่พิมพ : 12/1/2564  15:15:50 หนา : 99/163



โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานหนองปรือนอย หมู 9 
จากบานนายสามารถ  งามวงษ ถึงบานนางสุดใจ  พอใจ

จํานวน 348,000 บาท

สภาพเดิม
ชวงที่ 1 ถนนลูกรัง กวางเฉลี่ย 4  เมตร ยาว 131.50 เมตร ไมมี
ความสูง เปนถนนลูกรังที่ประชาชนใชสัญจรไปมาจํานวนมาก
เหมาะสมพัฒนาเปนถนนคอนกรีตเพื่อประชาชนใชสัญจรขนสง
สินคา
ชวงที่ 2 ถนนลูกรัง กวางเฉลี่ย 3.80  เมตร ยาว 48 เมตร ไมมี
ความสูง เปนถนนลูกรังที่ประชาชนใชสัญจรไปมาจํานวนมาก
เหมาะสมพัฒนาเปนถนนคอนกรีตเพื่อประชาชนใชสัญจรขนสง
สินคาไปมาสะดวกขึ้น

สภาพใหม
ชวงที่ 1 ถนนกวาง  4 เมตร ยาว 131.50 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือพื้นที่ใชสอยไมนอยกวา 526.00 ตารางเมตร คาวัสดุ
และแรง เปนเงิน 187,620.14 บาท
ชวงที่ 2 ถนนกวาง  3.80 เมตร ยาว 48 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือพื้นที่ใชสอยไมนอยกวา 182.40 ตารางเมตร คาวัสดุ
และแรงงาน เปนเงิน 64,671.14 บาท 
  คา Factor F 1.3795 รวมเปนเงินจํานวน 348,030  บาท รวม
พรอมป้ายประชาสัมพันธ จํานวน1 ป้าย ปรับราคาใหเหมาะ
สม เปนเงินจํานวน 348,000 บาท ตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนตําบลหัวหวา  
 ( ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) (เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2/2563)  หนา 21
(ตั้งจายจากเงินรายได) 

วันที่พิมพ : 12/1/2564  15:15:50 หนา : 100/163



โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานหนองหูชาง หมู 8 จาก
ทางสาธารณประโยชนถึงบานนางริ้ว มีชัย

จํานวน 989,500 บาท

สภาพเดิม
ถนนลูกรัง กวางเฉลี่ย 4.50 เมตร ยาว 500 เมตร ไมมีความ
สูง เปนถนนลูกรังที่ประชาชนใชสัญจรไปมาจํานวนมากเหมาะสม
พัฒนาเปนถนนคอนกรีตเพื่อประชาชนใชสัญจรขนสงสินคาไปมา
สะดวกขึ้น
สภาพใหม
ถนนกวาง  4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ใช
สอยไมนอยกวา 2,000.00 ตารางเมตร คาวัสดุและแรงงาน เปน
เงิน 717,308.00 บาท และคา Factor F 1.3795 รวมเปนเงิน
จํานวน 989,520  บาท รวมพรอมป้ายประชาสัมพันธ จํานวน1
 ป้าย ปรับราคาใหเหมาะสม เปนเงินจํานวน 989,500 บาท ตาม
แบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลหัวหวา  
( ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565
 ) หนา 112                                        
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานหนองหูชาง หมู 8 จาก
บานนางสํารวย ศรเพชร ถึงที่นายสมศักดิ์  บุญนาม

จํานวน 74,600 บาท

สภาพเดิม
ถนนลูกรัง กวางเฉลี่ย 4.50 เมตร ยาว 38 เมตร ไมมีความสูง เปน
ถนนลูกรังที่ประชาชนใชสัญจรไปมาจํานวนมากเหมาะสมพัฒนา
เปนถนนคอนกรีตเพื่อประชาชนใชสัญจรขนสงสินคาไปมาสะดวก
ขึ้น
สภาพใหม
ถนนกวาง  4 เมตร ยาว 38 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ใช
สอยไมนอยกวา 152 ตารางเมตร คาวัสดุและแรงงาน เปน
เงิน 54,140.48 บาท และคา Factor F 1.3795 รวมเปนเงิน
จํานวน 74,680  บาท รวมพรอมป้ายประชาสัมพันธ จํานวน1
 ป้าย ปรับราคาใหเหมาะสม เปนเงินจํานวน 74,600 บาท ตาม
แบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลหัวหวา  
 ( ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) (เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2/2563)  หนา 19
(ตั้งจายจากเงินรายได) 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานหัวซา หมู 5 จากบาน
นายกิตติ  วงษภา ถึงที่บานนายเฉลิม  ตรีกลาง

จํานวน 338,100 บาท

สภาพเดิม
ถนนลูกรัง กวางเฉลี่ย 4.30 เมตร ยาว 169 เมตร ไมมีความ
สูง เปนถนนลูกรังที่ประชาชนใชสัญจรไปมาจํานวนมากเหมาะสม
พัฒนาเปนถนนคอนกรีตเพื่อประชาชนใชสัญจรขนสงสินคาไปมา
สะดวกขึ้น
สภาพใหม
ถนนกวาง  4 เมตร ยาว 169 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ใช
สอยไมนอยกวา 676 ตารางเมตร คาวัสดุและแรงงาน เปน
เงิน 245,096.74 บาท และคา Factor F 1.3795 รวมเปนเงิน
จํานวน 338,110  บาท รวมพรอมป้ายประชาสัมพันธ จํานวน1
 ป้าย ปรับราคาใหเหมาะสม เปนเงินจํานวน 338,100 บาท ตาม
แบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลหัวหวา  
 ( ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) (เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2/2563)  หนา 14
(ตั้งจายจากเงินรายได) 
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานหัวซา หมู 5 จากบาน
นายธานี หมวดดี ถึงที่นางไพบูลย งามวงษ

จํานวน 804,400 บาท

สภาพเดิม
ถนนลูกรัง กวางเฉลี่ย 4.30 เมตร ยาว 95 เมตร ไมมีความสูง เปน
ถนนลูกรังที่ประชาชนใชสัญจรไปมาจํานวนมากเหมาะสมพัฒนา
เปนถนนคอนกรีตเพื่อประชาชนใชสัญจรขนสงสินคาไปมาสะดวก
ขึ้น
สภาพใหม
ถนนกวาง  4 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ใช
สอยไมนอยกวา 1,600 ตารางเมตร คาวัสดุและแรงงาน เปน
เงิน 583,112.00 บาท และคา Factor F 1.3795 รวมเปนเงิน
จํานวน 804,400  บาท รวมพรอมป้ายประชาสัมพันธ จํานวน1
 ป้าย ปรับราคาใหเหมาะสม เปนเงินจํานวน 804,400 บาท ตาม
แบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลหัวหวา  
 ( ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) (เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2/2563)  หนา 14
(ตั้งจายจากเงินรายได) 
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานหัวซา หมู 6 จากซุม
ประตูวัดทางเขาหมูบานถึงสะพานขามคลอง หมู 15

จํานวน 876,800 บาท

สภาพเดิม
ถนนลูกรัง กวางเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 839 เมตร ไมมีความ
สูง เปนถนนลูกรังที่ประชาชนใชสัญจรไปมาจํานวนมากเหมาะสม
พัฒนาเปนถนนคอนกรีตเพื่อประชาชนใชสัญจรขนสงสินคาไปมา
สะดวกขึ้น
สภาพใหม
ขยายถนนกวาง  2 เมตร ยาว 839 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ใชสอยไมนอยกวา 1,678 ตารางเมตร คาวัสดุและแรง
งาน เปนเงิน 635,651.00 บาท และคา Factor F 1.3795 รวม
เปนเงินจํานวน 876,880.00  บาท รวมพรอมป้ายประชา
สัมพันธ จํานวน1 ป้าย ปรับราคาใหเหมาะสม เปนเงิน
จํานวน 876,800 บาท ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบล
หัวหวา  
( ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) (เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2/2563)  หนา 15
(ตั้งจายจากเงินรายได) 
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานหัวหวา หมู 1 จาก
บานนางวาสนา  สุพรรณ ถึงที่บานนางพล กลิ่นศิริ

จํานวน 319,700 บาท

สภาพเดิม
ถนนลูกรัง กวางเฉลี่ย 4.30 เมตร ยาว 160 เมตร ไมมีความ
สูง เปนถนนลูกรังที่ประชาชนใชสัญจรไปมาจํานวนมากเหมาะสม
พัฒนาเปนถนนคอนกรีตเพื่อประชาชนใชสัญจรขนสงสินคาไปมา
สะดวกขึ้น
สภาพใหม
ถนนกวาง  4 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ใช
สอยไมนอยกวา 640 ตารางเมตร คาวัสดุและแรงงาน เปน
เงิน 231,798.18 บาท และคา Factor F 1.3795 รวมเปนเงิน
จํานวน 319,760  บาท รวมพรอมป้ายประชาสัมพันธ จํานวน1
 ป้าย ปรับราคาใหเหมาะสม เปนเงินจํานวน319,700 บาท ตาม
แบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลหัวหวา  
 ( ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) (เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2/2563)  หนา 4
(ตั้งจายจากเงินรายได) 
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานหายโศก หมู 4 จาก
แยกวัดหลวงตามหาบัว ถึงบอน้ําประปา หมู 4

จํานวน 1,443,800 บาท

สภาพเดิม
ถนนลูกรัง กวางเฉลี่ย 4.50 เมตร ยาว 725 เมตร ไมมีความ
สูง เปนถนนลูกรังที่ประชาชนใชสัญจรไปมาจํานวนมากเหมาะสม
พัฒนาเปนถนนคอนกรีตเพื่อประชาชนใชสัญจรขนสงสินคาไปมา
สะดวกขึ้น
สภาพใหม
ถนนกวาง  4 เมตร ยาว 725 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ใช
สอยไมนอยกวา 2,900 ตารางเมตร คาวัสดุและแรงงาน เปน
เงิน 1,046,648.00 บาท และคา Factor F 1.3795 รวมเปนเงิน
จํานวน 1,443,850  บาท รวมพรอมป้ายประชาสัมพันธ จํานวน1
 ป้าย ปรับราคาใหเหมาะสม เปนเงินจํานวน 1,443,800
 บาท ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลหัวหวา  
 ( ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) (เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2/2563)  หนา 8
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมวางทอระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองไฮ หมู 17 จากบานนายเดือน พันธ
หวา ถึงบานนางเสมอ อนสิริ

จํานวน 1,058,400 บาท

สภาพเดิม
ถนนลูกรัง กวางเฉลี่ย 4.50 เมตร ยาว 204 เมตร ไมมีความ
สูง เปนถนนลูกรังที่ประชาชนใชสัญจรไปมาจํานวนมากเหมาะสม
พัฒนาเปนถนนคอนกรีตเพื่อประชาชนใชสัญจรขนสงสินคาไปมา
สะดวกขึ้น
สภาพใหม
ถนนกวาง  4.00 เมตร ยาว 204 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ใชสอยไมนอยกวา 816 ตารางเมตร 
  พรอมวางทอคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 0.60 x 1.00
 เมตร จํานวน 187 ทอน จํานวน 1 จุด
คาวัสดุและแรงงาน เปนเงิน 767,284.49 บาท และ
คา Factor F 1.3795 รวมเปนเงินจํานวน 1,058,460.00
  บาท รวมพรอมป้ายประชาสัมพันธ จํานวน1 ป้าย ปรับราคาให
เหมาะสม เปนเงินจํานวน 1,058,400 บาท ตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนตําบลหัวหวา  
 ( ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) หนา 125
(ตั้งจายจากเงินรายได) 
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โครงการกอสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete 
บานเกาะสมอ หมู 2 จากบานนายกิมเคี้ยง โพธิกําจร ถึงบานนาง
เฉลา เนตรสุวรรณ

จํานวน 170,000 บาท

สภาพเดิมเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซึ่งมีสภาพสึก
กรอน แตก เปนหลุมเปนบอ ประชาชนสัญจรไปมาลําบาก
-เพื่อจายเปนคากอสรางถนนแอสฟัลทติคคอนกรีต กวาง 3.90
 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการไม
นอยกวา 468 ตารางเมตร คาวัสดุและแรงงาน เปน
เงิน 123,242.70 บาท และคา Factor F 1.3795 รวมเปนเงิน
จํานวน 170,000  บาท พรอมป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ จํานวน 1 ป้าย งบประมาณ จํานวน 170,000
 บาท  รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนขององคการ
บริหารสวนตําบลหัวหวา
( ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) (เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2/2563)  หนา 5
(ตั้งจายจากเงินรายได) 

โครงการกอสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete 
บานเกาะสมอ หมู 2 จากบานนายกิมเชียง งามวงษ ถึงบานนาง
สําเนียง กลับชัย

จํานวน 448,900 บาท

สภาพเดิมเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซึ่งมีสภาพสึก
กรอน แตก เปนหลุมเปนบอ ประชาชนสัญจรไปมาลําบาก
-เพื่อจายเปนคากอสรางถนนแอสฟัลทติคคอนกรีต กวาง 3.50
 เมตร ยาว 351 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการไม
นอยกวา 1228.50 ตารางเมตร คาวัสดุและแรงงาน เปน
เงิน 325,427.65 บาท และคา Factor F 1.3795 รวมเปนเงิน
จํานวน 448,900  บาท รวมพรอมป้ายประชาสัมพันธ จํานวน1
 ป้าย เปนเงิน จํานวน 448,900 บาท รายละเอียดตามปริมาณ
งานและแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลหัวหวา
( ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) (เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2/2563)  หนา 5
(ตั้งจายจากเงินรายได) 
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โครงการกอสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete 
บานเกาะสมอ หมู 3 จากรานปราณี ปราบพาล ถึงสะพานสุสานนิ
มิตรธรรม

จํานวน 1,901,000 บาท

สภาพเดิมเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซึ่งมีสภาพสึก
กรอน แตก เปนหลุมเปนบอ ประชาชนสัญจรไปมาลําบาก
-เพื่อจายเปนคากอสรางถนนแอสฟัลทติคอนกรีต กวางเฉลี่ย 4.00
-7.40 เมตร ยาว 965 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนิน
การไมนอยกวา 5,500 ตารางเมตร คาวัสดุและแรงงาน เปน
เงิน 1,378,104.20 บาท และคา Factor F 1.3795 รวมเปนเงิน
จํานวน 1,901,000  บาท รวมพรอมป้ายประชาสัมพันธ จํานวน1
 ป้าย ปรับราคาใหเหมาะสม เปนเงินจํานวน 1,901,000
 บาท พรอมป้ายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ป้าย งบ
ประมาณ จํานวน 1,901,000 บาท  รายละเอียดตามปริมาณงาน
และแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลหัวหวา
( ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) (เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2/2563)  หนา 7
(ตั้งจายจากเงินรายได) 

โครงการกอสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบAsphatic Cocrete 
บานหัวหวา หมู 1 จากบานนายไพบูลย มาทา ถึงที่นายประมาณ  
โชติแสง

จํานวน 241,900 บาท

สภาพเดิมเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซึ่งมีสภาพสึก
กรอน แตก เปนหลุมเปนบอ ประชาชสัญจรไปมาลําบาก
-เพื่อจายเปนคากอสรางถนนแอสฟัลทติคคอนกรีต กวาง 4
 เมตร ยาว 183 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการไม
นอยกวา 732 ตารางเมตร คาวัสดุและแรงงาน เปน
เงิน 175,372.56 บาท และคา Factor F 1.3795 รวมเปนเงิน
จํานวน 241,900  บาท รวมพรอมป้ายประชาสัมพันธ จํานวน1
 ป้าย ปรับราคาใหเหมาะสม เปนเงินจํานวน 241,900 บาท ราย
ละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนขององคการบริหารสวน
ตําบลหัวหวา
( ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) (เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2/2563)  หนา 4
(ตั้งจายจากเงินรายได) 
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โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานเกาะสมอ หมู 2 จากบานนายจงกล 
วงษอุดม ถึงบานนายจรูญ จันทรหอม

จํานวน 11,200 บาท

สภาพเดิม
 เปนถนนกวางเฉลี่ย กวาง 4 เมตร ยาว 35 เมตร ไมมีความ
สูง เปนถนนประชาชนใชสัญจรไปมาเพื่อขนสงพืชผลทางการ
เกษตร
สภาพใหม 
 ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 35  เมตร หนา 0.30 เมตร ปริมาตร
ลูกรังจํานวน 42  ลูกบาศกเมตร พรอมลงลูกรังไหลทาง - ทาง
เชื่อม จํานวน 4 ลูกบาศกเมตร รวมลูกรังทั้งหมดจํานวน 46.00
 ลูกบาศกเมตร  คาวัสดุและแรงงาน เปนเงิน 8,137.00 บาท และ
คา Factor F 1.3795 รวมเปนเงิน จํานวน 11,220.00 บาท รวม
พรอมป้ายประชาสัมพันธ จํานวน 1  ป้าย  ปรับราคาใหเหมาะ
สม เปนเงินจํานวน 11,200.00 บาท  ตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนตําบลหัวหวา  
 ( ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) (เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2/2563)  หนา 6
(ตั้งจายจากเงินรายได) 
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โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานเกาะสมอ หมู 3 จากทางหลวง
ชนบทสายบานดงกระทงยาม ถึงหนองสองหอง

จํานวน 334,000 บาท

สภาพเดิม
 เปนถนนกวางเฉลี่ย กวาง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร ไมมีความ
สูง เปนถนนประชาชนใชสัญจรไปมาเพื่อขนสงพืชผลทางการ
เกษตร
สภาพใหม 
 ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 1,000  เมตร หนา 0.30 เมตร ปริมาตร
ลูกรังจํานวน 1,200  ลูกบาศกเมตร พรอมลงลูกรังไหลทาง - ทาง
เชื่อม จํานวน 90 ลูกบาศกเมตร รวมลูกรังทั้งหมด
จํานวน 1,290.00 ลูกบาศกเมตร  คาวัสดุและแรงงาน เปน
เงิน 242,170.00 บาท และคา Factor F 1.3795 รวมเปน
เงิน จํานวน 334,070.00 บาท รวมพรอมป้ายประชา
สัมพันธ จํานวน 1  ป้าย  ปรับราคาใหเหมาะสม เปนเงิน
จํานวน 334,000.00 บาท  ตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
ตําบลหัวหวา  
( ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564 ) หนา 40
(ตั้งจายจากเงินรายได) 
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โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานเกาะสมอ หมู 3 จากทางหลวง
หมายเลข 3070 ถึงหนองปลาตู

จํานวน 253,200 บาท

สภาพเดิม
 เปนถนนกวางเฉลี่ย กวาง 4 เมตร ยาว 800 เมตร ไมมีความ
สูง เปนถนนประชาชนใชสัญจรไปมาเพื่อขนสงพืชผลทางการ
เกษตร
สภาพใหม 
 ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 800  เมตร หนา 0.30 เมตร ปริมาตร
ลูกรังจํานวน 960  ลูกบาศกเมตร พรอมลงลูกรังไหลทาง - ทาง
เชื่อม จํานวน 72 ลูกบาศกเมตร รวมลูกรังทั้งหมด
จํานวน 1,032.00 ลูกบาศกเมตร  คาวัสดุและแรงงาน เปน
เงิน 183,560.00 บาท และคา Factor F 1.3795 รวมเปน
เงิน จํานวน 253,220.00 บาท รวมพรอมป้ายประชา
สัมพันธ จํานวน 1  ป้าย  ปรับราคาใหเหมาะสม เปนเงิน
จํานวน 253,200.00 บาท  ตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
ตําบลหัวหวา  
( ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – 2565 ) หนา 40
(ตั้งจายจากเงินรายได) 
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โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานเกาะสมอ หมู 3 จากศาลากํานันสม
บุญ สุพล ถึงหนองบัวปลาขาว

จํานวน 212,500 บาท

สภาพเดิม
 เปนถนนกวางเฉลี่ย กวาง 4 เมตร ยาว 650 เมตร ไมมีความ
สูง เปนถนนประชาชนใชสัญจรไปมาเพื่อขนสงพืชผลทางการ
เกษตร
สภาพใหม 
 ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 650  เมตร หนา 0.30 เมตร ปริมาตร
ลูกรังจํานวน 780  ลูกบาศกเมตร พรอมลงลูกรังไหลทาง - ทาง
เชื่อม จํานวน 58 ลูกบาศกเมตร รวมลูกรังทั้งหมดจํานวน 838.00
 ลูกบาศกเมตร  คาวัสดุและแรงงาน เปนเงิน 154,050.00
 บาท และคา Factor F 1.3795 รวมเปน
เงิน จํานวน 212,510.00 บาท รวมพรอมป้ายประชา
สัมพันธ จํานวน 1  ป้าย  ปรับราคาใหเหมาะสม เปนเงิน
จํานวน 212,500.00 บาท  ตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
ตําบลหัวหวา  
( ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564 ) หนา 40
(ตั้งจายจากเงินรายได) 

วันที่พิมพ : 12/1/2564  15:15:50 หนา : 113/163



โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานคลองสมบูรณ หมู 13 จากวัดคลอง
สมบูรณ ถึงถนนสี่เลน

จํานวน 446,300 บาท

สภาพเดิม
 เปนถนนกวางเฉลี่ย กวาง 5 เมตร ยาว 540 เมตร ไมมีความ
สูง เปนถนนประชาชนใชสัญจรไปมาเพื่อขนสงพืชผลทางการ
เกษตร
สภาพใหม 
 ถนนกวาง 5 เมตร ยาว 540  เมตร หนา 0.50 เมตร ปริมาตร
ลูกรังจํานวน 1,350  ลูกบาศกเมตร พรอมลงลูกรังไหลทาง - ทาง
เชื่อม จํานวน 135 ลูกบาศกเมตร รวมลูกรังทั้งหมด
จํานวน 1,485.00 ลูกบาศกเมตร  คาวัสดุและแรงงาน เปน
เงิน 323,595.00 บาท และคา Factor F 1.3795 รวมเปน
เงิน จํานวน 446,390 บาท รวมพรอมป้ายประชา
สัมพันธ จํานวน 1  ป้าย  ปรับราคาใหเหมาะสม เปนเงิน
จํานวน 446,300 บาท  ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบล
หัวหวา  
 ( ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) (เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2/2563)  หนา 28
(ตั้งจายจากเงินรายได) 
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โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานหนองกาน้ํา หมู 7 จากบานนางชัย
ยุทธ  แปลนวงษถึงที่นางสาวธัญลักษณ  แปลนวงษ

จํานวน 55,000 บาท

สภาพเดิม
 เปนถนนกวางเฉลี่ย กวาง 4 เมตร ยาว 90 เมตร ไมมีความ
สูง เปนถนนประชาชนใชสัญจรไปมาเพื่อขนสงพืชผลทางการ
เกษตร
สภาพใหม 
 ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 90  เมตร หนา 0.50 เมตร ปริมาตร
ลูกรังจํานวน 180  ลูกบาศกเมตร พรอมลงลูกรังไหลทาง - ทาง
เชื่อม จํานวน 24 ลูกบาศกเมตร รวมลูกรังทั้งหมดจํานวน 204.00
 ลูกบาศกเมตร  คาวัสดุและแรงงาน เปนเงิน 39,906.00
 บาท และคา Factor F 1.3795 รวมเปนเงิน จํานวน 55,050.00
 บาท รวมพรอมป้ายประชาสัมพันธ จํานวน 1  ป้าย  ปรับราคา
ใหเหมาะสม เปนเงินจํานวน 55,000 บาท  ตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนตําบลหัวหวา  
 ( ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) (เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2/2563)  หนา 18
(ตั้งจายจากเงินรายได) 
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โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานหนองกาน้ํา หมู 7 จากบานนายมา
โนช ชํานิ ถึงที่นายวิชัย แกวพิลา

จํานวน 49,800 บาท

สภาพเดิม
 เปนถนนกวางเฉลี่ย กวาง 3 เมตร ยาว 112 เมตร ไมมีความ
สูง เปนถนนประชาชนใชสัญจรไปมาเพื่อขนสงพืชผลทางการ
เกษตร
สภาพใหม 
 ถนนกวาง 3 เมตร ยาว 112  เมตร หนา 0.50 เมตร ปริมาตร
ลูกรังจํานวน 168  ลูกบาศกเมตร พรอมลงลูกรังไหลทาง - ทาง
เชื่อม จํานวน 5 ลูกบาศกเมตร รวมลูกรังทั้งหมดจํานวน 173.00
 ลูกบาศกเมตร  คาวัสดุและแรงงาน เปนเงิน 36,119.00
 บาท และคา Factor F 1.3795 รวมเปนเงิน จํานวน 49,820.00
 บาท รวมพรอมป้ายประชาสัมพันธ จํานวน 1  ป้าย  ปรับราคา
ใหเหมาะสม เปนเงินจํานวน 49,800 บาท  ตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนตําบลหัวหวา  
( ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) (เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2/2563)  หนา 16
(ตั้งจายจากเงินรายได) 
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โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานหนองนก หมู 10 จากถนนบาน
หนองปรือนอย ถึงที่นายฉลาด วงษเสนา

จํานวน 114,800 บาท

สภาพเดิม
 เปนถนนกวางเฉลี่ย กวาง 5 เมตร ยาว 258 เมตร ไมมีความ
สูง เปนถนนประชาชนใชสัญจรไปมาเพื่อขนสงพืชผลทางการ
เกษตร
สภาพใหม 
 ถนนกวาง 5 เมตร ยาว 258  เมตร หนา 0.30 เมตร ปริมาตร
ลูกรังจํานวน 387  ลูกบาศกเมตร พรอมลงลูกรังไหลทาง - ทาง
เชื่อม จํานวน 24 ลูกบาศกเมตร รวมลูกรังทั้งหมดจํานวน 411.00
 ลูกบาศกเมตร  คาวัสดุและแรงงาน เปนเงิน 83,223.90
 บาท และคา Factor F 1.3795 รวมเปนเงิน จํานวน 114,800
 บาท รวมพรอมป้ายประชาสัมพันธ จํานวน 1  ป้าย  ปรับราคา
ใหเหมาะสม เปนเงินจํานวน 114,800 บาท  ตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนตําบลหัวหวา  
 ( ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) (เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2/2563)  หนา 23
(ตั้งจายจากเงินรายได) 

วันที่พิมพ : 12/1/2564  15:15:50 หนา : 117/163



โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานหนองปรือนอย หมู 9 จากถนนสี่
เลน ถึงเขตติดตอหมู 4 พรอมวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาด 0.60 เมตร จํานวน 3 จุด

จํานวน 1,018,200 บาท

สภาพเดิม
 เปนถนนกวางเฉลี่ย กวาง 6 เมตร ยาว 1140 เมตร ไมมีความ
สูง เปนถนนประชาชนใชสัญจรไปมาเพื่อขนสงพืชผลทางการ
เกษตร
สภาพใหม 
 ถนนกวาง 6 เมตร ยาว 1140  เมตร หนา 0.50 เมตร ปริมาตร
ลูกรังจํานวน 3,420  ลูกบาศกเมตร พรอมลงลูกรังไหลทาง - ทาง
เชื่อม จํานวน 285 ลูกบาศกเมตร รวมลูกรังทั้งหมด
จํานวน 3,705.00 ลูกบาศกเมตร 
 วางทอคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.60x1.00 เมตร จํานวน 3
 จุดๆละ 7 ทอน รวม 21 ทอน
  คาวัสดุและแรงงาน เปนเงิน 738,164.78 บาท และ
คา Factor F 1.3795 รวมเปนเงิน จํานวน 1,018,290.00
 บาท รวมพรอมป้ายประชาสัมพันธ จํานวน 1  ป้าย  ปรับราคา
ใหเหมาะสม เปนเงินจํานวน 1,018,200 บาท  ตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนตําบลหัวหวา  
( ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 )  หนา 91
(ตั้งจายจากเงินรายได) 
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โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานหนองไฮ หมู 17 จากที่นายบุญมี 
แปนวงษ ถึงแนวเขตติดตอหมู 10 บานหนองนก

จํานวน 874,200 บาท

สภาพเดิม
 เปนถนนกวางเฉลี่ย กวาง 6 เมตร ยาว 1,240 เมตร ไมมีความ
สูง เปนถนนประชาชนใชสัญจรไปมาเพื่อขนสงพืชผลทางการ
เกษตร
สภาพใหม 
 ถนนกวาง 6 เมตร ยาว 1,240  เมตร หนา 0.40 เมตร ปริมาตร
ลูกรังจํานวน 2,976  ลูกบาศกเมตร พรอมลงลูกรังไหลทาง - ทาง
เชื่อม จํานวน 198 ลูกบาศกเมตร รวมลูกรังทั้งหมด
จํานวน 3,174.00 ลูกบาศกเมตร 
  คาวัสดุและแรงงาน เปนเงิน 633,756.00 บาท และ
คา Factor F 1.3795 รวมเปนเงิน จํานวน 874,260.00
 บาท รวมพรอมป้ายประชาสัมพันธ จํานวน 1  ป้าย  ปรับราคา
ใหเหมาะสม เปนเงินจํานวน 874,200 บาท  ตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนตําบลหัวหวา  
 ( ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 )  หนา 126
(ตั้งจายจากเงินรายได) 
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โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานหัวซา หมู 5 จากบานนางวิภารัตน 
งามวงษ ถึงถนนทางเขาวัดป่าโพธิ์แกว

จํานวน 119,900 บาท

สภาพเดิม
 เปนถนนกวางเฉลี่ย กวาง 4 เมตร ยาว 232 เมตร ไมมีความ
สูง เปนถนนประชาชนใชสัญจรไปมาเพื่อขนสงพืชผลทางการ
เกษตร
สภาพใหม 
 ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 232  เมตร หนา 0.50 เมตร ปริมาตร
ลูกรังจํานวน 464 00 ลูกบาศกเมตร พรอมลงลูกรังไหล
ทาง - ทางเชื่อม จํานวน 58 ลูกบาศกเมตร รวมลูกรังทั้งหมด
จํานวน 522.00 ลูกบาศกเมตร   คาวัสดุและแรงงาน เปน
เงิน 86,942.00 บาท และคา Factor F 1.3795 รวมเปน
เงิน จํานวน 119,930.00 บาท รวมพรอมป้ายประชา
สัมพันธ จํานวน 1  ป้าย  ปรับราคาใหเหมาะสม เปนเงิน
จํานวน 119,900 บาท  ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบล
หัวหวา  
( ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) (เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2/2563)  หนา 15
(ตั้งจายจากเงินรายได) 
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โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานหัวหวา หมู 1 จากสี่แยกที่นายวีระ
วงศ ชินสรอย ถึงแนวเขตบานเกาะสมอ หมู 2

จํานวน 122,200 บาท

สภาพเดิม
 เปนถนนกวางเฉลี่ย กวาง 4 เมตร ยาว 366 เมตร ไมมีความ
สูง เปนถนนประชาชนใชสัญจรไปมาเพื่อขนสงพืชผลทางการ
เกษตร
 สภาพใหม 
  ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 366  เมตร หนา 0.30 เมตร ปริมาตร
ลูกรังจํานวน 439.20  ลูกบาศกเมตร พรอมลงลูกรังไหล
ทาง - ทางเชื่อม จํานวน 33 ลูกบาศกเมตร รวมลูกรังทั้งหมด
จํานวน 472.20 ลูกบาศกเมตร  คาวัสดุและแรงงาน เปน
เงิน 88,642.20 บาท และคา Factor F 1.3795 รวมเปน
เงิน จํานวน 122,280 บาท รวมพรอมป้ายประชา
สัมพันธ จํานวน 1  ป้าย  ปรับราคาใหเหมาะสม เปนเงิน
จํานวน 122,200 บาท ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบล
หัวหวา  
 ( ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 )  หนา 85
(ตั้งจายจากเงินรายได) 

โครงการกอสรางถนนลูกรังบานโคกอุดมดี หมู 12 จากที่บานนาง
สาวกาญจนา  อุดมปลั่ง ถึงเขตบานนายมะยม  หมื่นประเสริฐ

จํานวน 54,300 บาท

สภาพเดิม
 เปนถนนกวางเฉลี่ย กวาง 3 เมตร ยาว 113 เมตร ไมมีความ
สูง เปนถนนประชาชนใชสัญจรไปมาเพื่อขนสงพืชผลทางการ
เกษตร
สภาพใหม 
 ถนนกวาง 3 เมตร ยาว 113  เมตร หนา 0.50 เมตร ปริมาตร
ลูกรังจํานวน 169  ลูกบาศกเมตร  คาวัสดุและแรงงาน เปน
เงิน 39,408.75 บาท และคา Factor F 1.3795 รวมเปน
เงิน จํานวน 54,360.00 บาท รวมพรอมป้ายประชา
สัมพันธ จํานวน 1 ป้าย ปรับราคาใหเหมาะสม เปนเงิน
จํานวน 54,300 บาท  ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบล
หัวหวา  
 ( ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) (เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2/2563)  หนา 27
(ตั้งจายจากเงินรายได) 
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โครงการกอสรางถนนลูกรังบานสีเสียดไทรงาม หมู 16 จากที่นางวารี 
 บุญสุขถึงทีนายโกมินทร  งามวงษ

จํานวน 87,200 บาท

สภาพเดิม
 เปนถนนกวางเฉลี่ย กวาง 4 เมตร ยาว 150 เมตร ไมมีความ
สูง เปนถนนประชาชนใชสัญจรไปมาเพื่อขนสงพืชผลทางการ
เกษตร
สภาพใหม 
 ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 150  เมตร หนา 0.50 เมตร ปริมาตร
ลูกรังจํานวน 300 ลูกบาศกเมตร พรอมลงลูกรังไหลทาง - ทาง
เชื่อม จํานวน 38 ลูกบาศกเมตร รวมลูกรังทั้งหมดจํานวน 338ลูก
บาศกเมตร คาวัสดุและแรงงาน เปนเงิน 63,256.00 บาท และ
คา Factor F 1.3795 รวมเปนเงิน จํานวน 87,260.00 บาท รวม
พรอมป้ายประชาสัมพันธ จํานวน 1  ป้าย  ปรับราคาใหเหมาะ
สม เปนเงินจํานวน 87,200 บาท  ตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนตําบลหัวหวา  
( ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) หนา 124
(ตั้งจายจากเงินรายได) 
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โครงการกอสรางถนนลูกรังบานสีเสียดไทรงาม หมู 16 จากที่นาง
อนงค  เชาวเจริญถึงทีนางสาวสาคร  มีผล

จํานวน 249,100 บาท

สภาพเดิม
 เปนถนนกวางเฉลี่ย กวาง 4 เมตร ยาว 420 เมตร ไมมีความ
สูง เปนถนนประชาชนใชสัญจรไปมาเพื่อขนสงพืชผลทางการ
เกษตร
สภาพใหม 
 ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 420  เมตร หนา 0.50 เมตร ปริมาตร
ลูกรังจํานวน 840.00 ลูกบาศกเมตร พรอมลงลูกรังไหลทาง - ทาง
เชื่อม จํานวน 105 ลูกบาศกเมตร รวมลูกรังทั้งหมด
จํานวน 945.00 ลูกบาศกเมตร   คาวัสดุและแรงงาน เปน
เงิน 180,600.00 บาท และคา Factor F 1.3795 รวมเปน
เงิน จํานวน 249,130.00 บาท รวมพรอมป้ายประชา
สัมพันธ จํานวน 1  ป้าย  ปรับราคาใหเหมาะสม เปนเงิน
จํานวน 249,100 บาท  ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบล
หัวหวา  
 ( ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) (เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2/2563)  หนา 35
(ตั้งจายจากเงินรายได) 
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โครงการกอสรางถนนลูกรังบานหนองระเนตร หมู 11 จากที่นางสาว
ประภาวรรณ  สรอยคําสิงหถึงที่นายทวี วงศสวัสดิ์

จํานวน 153,800 บาท

สภาพเดิม
 เปนถนนกวางเฉลี่ย กวาง 4 เมตร ยาว 274 เมตร ไมมีความ
สูง เปนถนนประชาชนใชสัญจรไปมาเพื่อขนสงพืชผลทางการ
เกษตร
สภาพใหม 
 ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 274  เมตร หนา 0.50 เมตร ปริมาตร
ลูกรังจํานวน 548  ลูกบาศกเมตร พรอมลงลูกรังไหลทาง - ทาง
เชื่อม จํานวน 4 ลูกบาศกเมตร รวมลูกรังทั้งหมดจํานวน 552.00
 ลูกบาศกเมตร  คาวัสดุและแรงงาน เปนเงิน 111,546.00
 บาท และคา Factor F 1.3795 รวมเปน
เงิน จํานวน 153,870.00 บาท รวมพรอมป้ายประชา
สัมพันธ จํานวน 1  ป้าย  ปรับราคาใหเหมาะสม เปนเงิน
จํานวน 153,800 บาท  ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบล
หัวหวา  
 ( ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) (เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2/2563)  หนา 116
(ตั้งจายจากเงินรายได) 
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โครงการกอสรางถนนลูกรังบานหัวหวา หมู 1 จากที่นายจรัญ  มี
เชาว ถึงที่นายสุวรรณ กิมเต็ก

จํานวน 92,200 บาท

สภาพเดิม
 เปนถนนกวางเฉลี่ย กวาง 4 เมตร ยาว 265 เมตร ไมมีความ
สูง เปนถนนประชาชนใชสัญจรไปมาเพื่อขนสงพืชผลทางการ
เกษตร
 สภาพใหม 
  ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 265  เมตร หนา 0.30 เมตร ปริมาตร
ลูกรังจํานวน 318  ลูกบาศกเมตร พรอมลงลูกรังไหลทาง - ทาง
เชื่อม จํานวน 24 ลูกบาศกเมตร รวมลูกรังทั้งหมดจํานวน 342
  ลูกบาศกเมตร   คาวัสดุและแรงงาน เปนเงิน 66,907.00
 บาท และคา Factor F 1.3795 รวมเปนเงิน จํานวน 92,290
 บาท รวมพรอมป้ายประชาสัมพันธ จํานวน 1  ป้าย  ปรับราคา
ใหเหมาะสม เปนเงินจํานวน 92,200 บาท  ตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนตําบลหัวหวา  
( ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) หนา 84
(ตั้งจายจากเงินรายได) 
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โครงการกอสรางถนนลูกรังบานหัวหวา หมู 1 จากที่นายเปียก ถึง
แนวเขตบานเกาะสมอ หมู 2

จํานวน 498,900 บาท

สภาพเดิม
 เปนถนนกวางเฉลี่ย กวาง 4 เมตร ยาว 512 เมตร ไมมีความ
สูง เปนถนนประชาชนใชสัญจรไปมาเพื่อขนสงพืชผลทางการ
เกษตร
สภาพใหม 
 ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 512  เมตร หนา 0.80 เมตร ปริมาตร
ลูกรังจํานวน 1,638 40 ลูกบาศกเมตร พรอมลงลูกรังไหล
ทาง - ทางเชื่อม จํานวน 190 ลูกบาศกเมตร รวมลูกรังทั้งหมด
จํานวน 1,828.40 ลูกบาศกเมตร พรอมวางทอคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด 0.60 x 1.00 เมตร จํานวน 18 ทอน จํานวน 3 จุด
  คาวัสดุและแรงงาน เปนเงิน 361,699.03 บาท และ
คา Factor F 1.3795 รวมเปนเงิน จํานวน 498,960.00
 บาท รวมพรอมป้ายประชาสัมพันธ จํานวน 1  ป้าย  ปรับราคา
ใหเหมาะสม เปนเงินจํานวน 498,900 บาท  ตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนตําบลหัวหวา  
( ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) (เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2/2563)  หนา 4
(ตั้งจายจากเงินรายได) 
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โครงการกอสรางถนนลูกรังบานหัวหวา หมู 1 จากบานนายประยูร 
ยอพันธ ถึงทางหลวงหมายเลข 3070

จํานวน 94,900 บาท

สภาพเดิม
 เปนถนนกวางเฉลี่ย กวาง 4 เมตร ยาว 66 เมตร ไมมีความ
สูง เปนถนนประชาชนใชสัญจรไปมาเพื่อขนสงพืชผลทางการ
เกษตร
 สภาพใหม 
  ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 66  เมตร หนา 1  เมตร ปริมาตรลูกรัง
จํานวน 264 ลูกบาศกเมตร พรอมลงลูกรังไหลทาง - ทาง
เชื่อม จํานวน 66 ลูกบาศกเมตร รวมลูกรังทั้งหมดจํานวน 330
 ลูกบาศกเมตร พรอมวางทอคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด 0.80 x 1.00 เมตร จํานวน 6 ทอน จํานวน 1 จุด
  คาวัสดุและแรงงาน เปนเงิน 68,809.25 บาท และ
คา Factor F 1.3795 รวมเปนเงิน จํานวน 94,920.00 บาท รวม
พรอมป้ายประชาสัมพันธ จํานวน 1  ป้าย  ปรับราคาใหเหมาะ
สม เปนเงินจํานวน 94,900 บาท  ตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนตําบลหัวหวา  
 ( ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 )  หนา 100
(ตั้งจายจากเงินรายได) 
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โครงการกอสรางถนนลูกรังบานหัวหวา หมู 1 จากสี่แยกที่นายวีระ
วงศ ถึงแนวเขตตําบลหนองโพรง

จํานวน 316,900 บาท

สภาพเดิม
 เปนถนนกวางเฉลี่ย กวาง 4 เมตร ยาว 928 เมตร ไมมีความ
สูง เปนถนนประชาชนใชสัญจรไปมาเพื่อขนสงพืชผลทางการ
เกษตร
 สภาพใหม 
  ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 928  เมตร หนา 0.30 เมตร ปริมาตร
ลูกรังจํานวน 1,113 60 ลูกบาศกเมตร พรอมลงลูกรังไหล
ทาง - ทางเชื่อม จํานวน 85 ลูกบาศกเมตร รวมลูกรังทั้งหมด
จํานวน 1,198.60 ลูกบาศกเมตร  คาวัสดุและแรงงาน เปน
เงิน 229,725.00 บาท และคา Factor F 1.3795 รวมเปน
เงิน จํานวน 316,905.64 บาท รวมพรอมป้ายประชา
สัมพันธ จํานวน 1  ป้าย  ปรับราคาใหเหมาะสม เปนเงิน
จํานวน 316,900 บาท  ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบล
หัวหวา  
 ( ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) (เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2/2563)  หนา 3
(ตั้งจายจากเงินรายได) 
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โครงการกอสรางถนนลูกรังพรอมวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก DIA.0.60 เมตร บานหนองกาน้ํา หมู 7 จากที่นางพิกุลแกว มี
ชัย ถึงซอยขางโรงเรียนวัดเนินผาสุก

จํานวน 382,300 บาท

สภาพเดิม
 เปนถนนกวางเฉลี่ย กวาง 5 เมตร ยาว 273 เมตร ไมมีความ
สูง เปนถนนประชาชนใชสัญจรไปมาเพื่อขนสงพืชผลทางการ
เกษตร
สภาพใหม 
 ถนนกวาง 5 เมตร ยาว 273  เมตร หนา 0.90 เมตร ปริมาตร
ลูกรังจํานวน 1,228.50  ลูกบาศกเมตร พรอมลงลูกรังไหล
ทาง - ทางเชื่อม จํานวน 230 ลูกบาศกเมตร รวมลูกรังทั้งหมด
จํานวน 1,458.50 ลูกบาศกเมตร พรอมวางทอคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด 0.60 x 1.00 เมตร จํานวน 24 ทอน  จํานวน 3 จุดๆ
ละ 8 ทอน
  คาวัสดุและแรงงาน เปนเงิน 277,146.62 บาท และ
คา Factor F 1.3795 รวมเปนเงิน จํานวน 382,320.00
 บาท รวมพรอมป้ายประชาสัมพันธ จํานวน 1  ป้าย  ปรับราคา
ใหเหมาะสม เปนเงินจํานวน 382,300 บาท  ตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนตําบลหัวหวา  
 ( ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 )  หนา 118
(ตั้งจายจากเงินรายได) 
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โครงการกอสรางถนนลูกรังพรอมวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กบานคลองสมบรูณ หมู 13 จากบานนายกิตติคุณ  สืบจันทร ถึง
บานนายอานนท  พุทธา

จํานวน 115,900 บาท

สภาพเดิม
 เปนถนนกวางเฉลี่ย กวาง 4.50 เมตร ยาว 142 เมตร ไมมีความ
สูง เปนถนนประชาชนใชสัญจรไปมาเพื่อขนสงพืชผลทางการ
เกษตร
สภาพใหม 
 ถนนกวาง 4.50 เมตร ยาว 142  เมตร หนา 0.50 เมตร ปริมาตร
ลูกรังจํานวน 319.50  ลูกบาศกเมตร พรอมลงลูกรังไหล
ทาง - ทางเชื่อม จํานวน 35.50 ลูกบาศกเมตร รวมลูกรังทั้งหมด
จํานวน 355  ลูกบาศกเมตร พรอมวางทอคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด 0.60 x 1.00 เมตร จํานวน 6 ทอน จํานวน 1 จุด
  คาวัสดุและแรงงาน เปนเงิน 84,065.69 บาท และ
คา Factor F 1.3795 รวมเปนเงิน จํานวน 115,960.00
 บาท รวมพรอมป้ายประชาสัมพันธ จํานวน 1  ป้าย  ปรับราคา
ใหเหมาะสม เปนเงินจํานวน 115,900 บาท  ตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนตําบลหัวหวา  
 ( ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) (เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2/2563)  หนา 28
(ตั้งจายจากเงินรายได) 
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โครงการกอสรางถนนลูกรังพรอมวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กบานโคกอุดมดี หมู 12 จากบานนางสมลิ้ม  เภาเนืองถึงเขต
ติดตอบานคลองสมบรูณ หมู 13

จํานวน 455,000 บาท

สภาพเดิม
 เปนถนนกวางเฉลี่ย กวาง 5 เมตร ยาว 512 เมตร ไมมีความ
สูง เปนถนนประชาชนใชสัญจรไปมาเพื่อขนสงพืชผลทางการ
เกษตร
สภาพใหม 
 ถนนกวาง 5 เมตร ยาว 512  เมตร หนา 0.50 เมตร ปริมาตร
ลูกรังจํานวน 1,280  ลูกบาศกเมตร พรอมลงลูกรังไหลทาง - ทาง
เชื่อม จํานวน 128 ลูกบาศกเมตร รวมลูกรังทั้งหมด
จํานวน 1,408.00 ลูกบาศกเมตร พรอมวางทอคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด 0.60 x 1.00 เมตร จํานวน 14 ทอน จํานวน 2 จุด
  คาวัสดุและแรงงาน เปนเงิน 329,860.99 บาท และ
คา Factor F 1.3795 รวมเปนเงิน จํานวน 455,040.00
 บาท รวมพรอมป้ายประชาสัมพันธ จํานวน 1  ป้าย  ปรับราคา
ใหเหมาะสม เปนเงินจํานวน 455,000 บาท  ตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนตําบลหัวหวา  
 ( ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) (เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2/2563)  หนา 26
(ตั้งจายจากเงินรายได) 
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โครงการกอสรางถนนลูกรังพรอมวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กบานดอนสับฟาก หมู 14 จากที่นางหนูคํา รวมทรัพย ถึงที่นาง
วันทอง ทนสิงห

จํานวน 147,900 บาท

สภาพเดิม
 เปนถนนกวางเฉลี่ย กวาง 4 เมตร ยาว 208 เมตร ไมมีความ
สูง เปนถนนประชาชนใชสัญจรไปมาเพื่อขนสงพืชผลทางการ
เกษตร
สภาพใหม 
 ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 208  เมตร หนา 0.60 เมตร ปริมาตร
ลูกรังจํานวน 499.20  ลูกบาศกเมตร พรอมลงลูกรังไหล
ทาง - ทางเชื่อม จํานวน 75 ลูกบาศกเมตร รวมลูกรังทั้งหมด
จํานวน 574.20 ลูกบาศกเมตร พรอมวางทอคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด 0.60 x 1.00 เมตร จํานวน 6 ทอน จํานวน 1 จุด
  คาวัสดุและแรงงาน เปนเงิน 107,259.68 บาท และ
คา Factor F 1.3795 รวมเปนเงิน จํานวน 147,960.00
 บาท รวมพรอมป้ายประชาสัมพันธ จํานวน 1  ป้าย  ปรับราคา
ใหเหมาะสม เปนเงินจํานวน 147,900 บาท  ตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนตําบลหัวหวา  
 ( ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) (เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2/2563)  หนา 31
(ตั้งจายจากเงินรายได) 
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โครงการกอสรางถนนลูกรังพรอมวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กบานหนองกาน้ํา หมู 7 จากถนนสายหนองกาน้ํา - บานหนองหู
ชาง ถึงบานนางสุพัตรา  สอนเพชร

จํานวน 534,800 บาท

สภาพเดิม
 เปนถนนกวางเฉลี่ย กวาง 6 เมตร ยาว 260 เมตร ไมมีความ
สูง เปนถนนประชาชนใชสัญจรไปมาเพื่อขนสงพืชผลทางการ
เกษตร
สภาพใหม 
 ถนนกวาง 6 เมตร ยาว 260  เมตร หนา 1.00 เมตร ปริมาตร
ลูกรังจํานวน 1,560  ลูกบาศกเมตร พรอมลงลูกรังไหลทาง - ทาง
เชื่อม จํานวน 263 ลูกบาศกเมตร รวมลูกรังทั้งหมด
จํานวน 1,823.00 ลูกบาศกเมตร พรอมวางทอคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด 0.80 x 1.00 เมตร จํานวน 24 ทอน จํานวน 3 จุด
  คาวัสดุและแรงงาน เปนเงิน 387,705.15 บาท และ
คา Factor F 1.3795 รวมเปนเงิน จํานวน 534,830.00
 บาท รวมพรอมป้ายประชาสัมพันธ จํานวน 1  ป้าย  ปรับราคา
ใหเหมาะสม เปนเงินจํานวน 534,800 บาท  ตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนตําบลหัวหวา  
 ( ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) (เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2/2563)  หนา 17
(ตั้งจายจากเงินรายได) 
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โครงการกอสรางถนนลูกรังพรอมวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กบานหนองกาน้ํา หมู 7 จากที่นางสมทรง  พรมกลอมถึงบาน
นางมาริน  โอบออม

จํานวน 440,800 บาท

สภาพเดิม
 เปนถนนกวางเฉลี่ย กวาง 4 เมตร ยาว 310 เมตร ไมมีความ
สูง เปนถนนประชาชนใชสัญจรไปมาเพื่อขนสงพืชผลทางการ
เกษตร
สภาพใหม 
 ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 310  เมตร หนา 1.00 เมตร ปริมาตร
ลูกรังจํานวน 1,240  ลูกบาศกเมตร พรอมลงลูกรังไหลทาง - ทาง
เชื่อม จํานวน 300 ลูกบาศกเมตร รวมลูกรังทั้งหมด
จํานวน 1,540.00 ลูกบาศกเมตร พรอมวางทอคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด 0.80 x 1.00 เมตร จํานวน 18 ทอน จํานวน 3 จุด
  คาวัสดุและแรงงาน เปนเงิน 319,565.74 บาท และ
คา Factor F 1.3795 รวมเปนเงิน จํานวน 440,840.00
 บาท รวมพรอมป้ายประชาสัมพันธ จํานวน 1  ป้าย  ปรับราคา
ใหเหมาะสม เปนเงินจํานวน 440,800 บาท  ตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนตําบลหัวหวา  
 ( ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) (เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2/2563)  หนา 18
(ตั้งจายจากเงินรายได) 
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โครงการกอสรางถนนลูกรังพรอมวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กบานหัวซา หมู 5  จากบานรอยตรีสุวัฒน วงษภา ถึงที่นาย
ประมวล วงษภา

จํานวน 108,600 บาท

สภาพเดิม
 เปนถนนกวางเฉลี่ย กวาง 4 เมตร ยาว 237 เมตร ไมมีความ
สูง เปนถนนประชาชนใชสัญจรไปมาเพื่อขนสงพืชผลทางการ
เกษตร
สภาพใหม 
 ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 237  เมตร หนา 0.40 เมตร ปริมาตร
ลูกรังจํานวน 379.20  ลูกบาศกเมตร พรอมลงลูกรังไหล
ทาง - ทางเชื่อม จํานวน 38 ลูกบาศกเมตร รวมลูกรังทั้งหมด
จํานวน 417.20 ลูกบาศกเมตร พรอมวางทอคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด 0.80 x 1.00 เมตร จํานวน 6 ทอน จํานวน 1 จุด
  คาวัสดุและแรงงาน เปนเงิน 78,795.40 บาท และ
คา Factor F 1.3795 รวมเปนเงิน จํานวน 108,690.00
 บาท รวมพรอมป้ายประชาสัมพันธ จํานวน 1  ป้าย  ปรับราคา
ใหเหมาะสม เปนเงินจํานวน 108,600 บาท  ตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนตําบลหัวหวา  
 ( ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) (เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2/2563)  หนา 15
(ตั้งจายจากเงินรายได) 
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โครงการกอสรางถนนแอสฟัลติคคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหัวซา หมู 
6 จากบานนางทานตะวัน ประเสริฐสุข ถึงที่บานนางสาวอนงค เดช
ศรี

จํานวน 241,300 บาท

สภาพเดิมเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซึ่งมีสภาพสึก
กรอน แตก เปนหลุมเปนบอ ประชาชสัญจรไปมาลําบาก ถนน
กวาง 3 เมตร ยาว 243 เมตร ไมมีความสูง
-เพื่อจายเปนคากอสรางถนนแอสฟัลทติคคอนกรีต กวาง 3
 เมตร ยาว 243 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการไม
นอยกวา 729 ตารางเมตร คาวัสดุและแรงงาน เปน
เงิน 174,923.55 บาท และคา Factor F 1.3795 รวมเปนเงิน
จํานวน 241,300  บาท รวมพรอมป้ายประชาสัมพันธ จํานวน1
 ป้าย ปรับราคาใหเหมาะสม เปนเงินจํานวน 241,300 บาท ราย
ละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนขององคการบริหารสวน
ตําบลหัวหวา
( ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) หนา 110
(ตั้งจายจากเงินรายได) 

โครงการกอสรางถนนแอสฟัลติคคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหัวซา หมู 
6 จากบานนางสํารวม ธรรมะเกษร ถึงเขตหมูบานหัวซา หมู 5

จํานวน 115,300 บาท

สภาพเดิมเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซึ่งมีสภาพสึก
กรอน แตก เปนหลุมเปนบอ ประชาชสัญจรไปมาลําบาก ขนาด
กวาง 3 เมตร ยาว 116 เมตร
-เพื่อจายเปนคากอสรางถนนแอสฟัลทติคคอนกรีต กวาง 3
 เมตร ยาว 116 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการไม
นอยกวา 348 ตารางเมตร คาวัสดุและแรงงาน เปน
เงิน 183,638.32 บาท และคา Factor F 1.3795 รวมเปนเงิน
จํานวน 115,300  บาท รวมพรอมป้ายประชาสัมพันธ จํานวน1
 ป้าย ปรับราคาใหเหมาะสม เปนเงินจํานวน 115,300 บาท ราย
ละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนขององคการบริหารสวน
ตําบลหัวหวา
( ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 )  หนา 109
(ตั้งจายจากเงินรายได) 
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โครงการกอสรางถนนแอสฟัลติคคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหัวซา หมู 
6 จํานวน 2 ชวง ดังนี้
ชวงที่ 1 จากศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหัวซา ถึงบานนางชอทิพย ใจ
กลา กวาง 4 เมตร ยาว 675 เมตร
ชวงที่ 2 จากบานนางชอทิพย ใจกลา ถึงทางสาธารณประโยชน 
กวาง 3 เมตร ยาว 65 เมตร

จํานวน 958,200 บาท

สภาพเดิมเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซึ่งมีสภาพสึก
กรอน แตก เปนหลุมเปนบอ ประชาชสัญจรไปมาลําบาก ขนาด
กวาง 3-4 เมตร
-เพื่อจายเปนคากอสรางถนนแอสฟัลทติคคอนกรีต จํานวน 2
 ชวง ดังนี้
ชวงที่ 1 กวาง 4 เมตร ยาว 675 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่
ใชสอยไมนอยกวา 2,700 ตารางเมตร
ชวงที่ 2 กวาง 3 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพทนที่
ใชสอยไมนอยกวา 195 ตารางเมตร  มีพื้นที่รวมไมนอย
กวา 2,895 ตารางเมตร คาวัสดุและแรงงาน เปนเงิน 694,655.25
 บาท และคา Factor F 1.3795 รวมเปนเงินจํานวน 958,200
  บาท รวมพรอมป้ายประชาสัมพันธ จํานวน1 ป้าย รวมเปนเงิน
ทั้งหมด จํานวน 958,200 บาท  รายละเอียดตามปริมาณงานและ
แบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลหัวหวา
( ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) หนา 110
(ตั้งจายจากเงินรายได) 
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โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.40x1.00 
เมตร พรอมบอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บานดอนสับฟาก หมู 14 รอบ
ลานตากพืชผลทางการเกษตร

จํานวน 451,700 บาท

-เพื่อจายเปนคากอสรางรางระบายน้ํา คสล. ขนาด 0.40x1.00
 เมตร ยาว 198 เมตร พรอมบอพัก จํานวน 16 บอ หรือมีพื้นที่
ดําเนินการไมนอยกวา 178 ตารางเมตร 
  คาวัสดุและแรงงาน เปนเงิน 327,501.57 บาท และ
คา Factor F 1.3795 รวมเปนเงิน 451,780 บาท ติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ป้าย ปรับราคาใหเหมาะ
สม เปนเงินจํานวน 451,700 บาท รายละเอียดตามปริมาณงาน
และแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลหัวหวา
 ( ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) (เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2/2563)  หนา 30
(ตั้งจายจากเงินรายได) 

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บานเกาะสมอ 
หมู 2 จากบานนางดอน กองสี ถึงบานนางศิดาวรรณ สุมเหม

จํานวน 1,294,500 บาท

-เพื่อจายเปนคากอสรางรางระบายน้ํา คสล. กวาง 0.50
 เมตร ยาว 300 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50-0.80 เมตร หรือมีพื้นที่
ดําเนินการไมนอยกวา 150 ตารางเมตร คาวัสดุและแรงงาน เปน
เงิน 938,400.00 บาท และคา Factor F 1.3795 รวมเปนเงิน
จํานวน 1,294,522  บาท รวมพรอมป้ายประชาสัมพันธ จํานวน1
 ป้าย ปรับราคาใหเหมาะสม เปนเงินจํานวน 1,294,500
 บาท รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนขององคการ
บริหารสวนตําบลหัวหวา
( ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) (เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2/2563)  หนา 5
(ตั้งจายจากเงินรายได) 
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โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กบานเกาะสมอ หมู 
15 จากบานนายบุญเชิด นาคลอง ถึงบานนายมนตรี รวมทรัพย

จํานวน 1,436,000 บาท

-เพื่อจายเปนคากอสรางรางระบายน้ํา คสล. กวาง 0.50
 เมตร ยาว 332 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50-0.80 เมตร หรือมีพื้นที่
ดําเนินการไมนอยกวา 166 ตารางเมตร คาวัสดุและแรงงาน เปน
เงิน 1,038,496.00 บาท และคา Factor F 1.3795 รวมเปนเงิน
จํานวน 1,432,605.23  บาท รวมพรอมป้ายประชา
สัมพันธ จํานวน1 ป้าย ปรับราคาใหเหมาะสม เปนเงิน
จํานวน 1,436,000 บาท รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ
แปลนขององคการบริหารสวนตําบลหัวหวา
( ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) (เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2/2563)  หนา 33
(ตั้งจายจากเงินรายไดจํานวน 779,147 บาท และตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป จํานวน 656,853 บาท) 

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กบานเกาะสมอ หมู 
15 จากบานนายมนตรี รวมทรัพย ถึงบานนายสมวย ซื่อตรง

จํานวน 1,178,000 บาท

-เพื่อจายเปนคากอสรางรางระบายน้ํา คสล. กวาง 0.50-1.00
 เมตร ยาว 273 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50-0.80 เมตร หรือมีพื้นที่
ดําเนินการไมนอยกวา 136.50 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธโครงการ จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและ
แบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลหัวหวา
 ( ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) (เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2/2563)  หนา 33
(ตั้งจายจากเงินรายได) 
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โครงการกอสรางวางทอประปาบานหนองหูชาง หมู 8 จากถังน้ํา
ประปาหมูบานถึงแนวเขตหมูบาน หมู 8

จํานวน 220,400 บาท

-สภาพเดิม หมูบานมีการกอสรางประปาแบบถังแชมเปญเพื่อ
บริการน้ําเพื่ออุปโภคและบริโภคประชาชนบริเวณรอบๆ หมูบาน
ปัจจุบันมีการขยายหมูบานจํานวนมากขึ้นมีประชาชนตองการใช
น้ํา
ในการดํารงชีวิตจึงจําเปนตองการขยายเขตทอประปาเพื่อบริการ
ประชาชน
สภาพใหม
 เพื่อจายเปนคากอสรางทอประปาหมู
บาน แบบ PE 80 PN10(SDR 13.6) DIA 3 นิ้ว พรอมติดตั้งแคมป์
รัดแยกพรอมอุปกรณ ระยะทางยาวไมนอยกวา 478 เมตร คา
วัสดุและแรงงาน เปนเงิน 220,485.90 บาท และ
คา Factor F 1.3795 รวมเปนเงินจํานวน 220,400  บาท รวม
พรอมป้ายประชาสัมพันธ จํานวน1 ป้าย ปรับราคาใหเหมาะ
สม เปนเงินจํานวน 220,400 บาท รายละเอียดตามปริมาณงาน
และแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลหัวหวา
( ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) (เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2/2563)  หนา 19
(ตั้งจายจากเงินรายได) 
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โครงการกอสรางวางทอประปาบานหนองหูชาง หมู 8 จากถังน้ํา
ประปาหมูบานถึงรานเทพประทาน

จํานวน 723,900 บาท

-สภาพเดิม หมูบานมีการกอสรางประปาแบบถังแชมเปญเพื่อ
บริการน้ําเพื่ออุปโภคและบริโภคประชาชนบริเวณรอบๆ หมูบาน
ปัจจุบันมีการขยายหมูบานจํานวนมากขึ้นมีประชาชนตองการใช
น้ํา
ในการดํารงชีวิตจึงจําเปนตองการขยายเขตทอประปาเพื่อบริการ
ประชาชน
สภาพใหม
 เพื่อจายเปนคากอสรางทอประปาหมู
บาน แบบ PE 80 PN10(SDR 13.6) DIA 3 นิ้ว พรอมติดตั้งแคมป์
รัดแยกพรอมอุปกรณ ระยะทางยาวไมนอยกวา 1,628 เมตร คา
วัสดุและแรงงาน เปนเงิน 723,977.53 บาท และ
คา Factor F 1.3795 รวมเปนเงินจํานวน 723,900  บาท รวม
พรอมป้ายประชาสัมพันธ จํานวน1 ป้าย ปรับราคาใหเหมาะ
สม เปนเงินจํานวน 723,900 บาท รายละเอียดตามปริมาณงาน
และแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลหัวหวา
( ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) (เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2/2563)  หนา 19
(ตั้งจายจากเงินรายได) 
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โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานหนองระเนตร หมู 11 
จากที่บานนายสมเจต แสนเงินถึงที่นางนุน สอนเพชร

จํานวน 154,100 บาท

สภาพเดิม
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 3  เมตร ยาว 267 เมตร ความ
สูง 15 เซนติเมตร  เปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมีขนาดแคบทําให
ประชาชนใชสัญจรไปมาจํานวนมากลําบากจําเปนปรับปรุงใหมี
พื้นที่กวางมากขึ้นเพื่อในการสัญจรไปมาไดสะดวกมากขึ้น
สภาพใหม
ขยายถนนกวาง  1 เมตร ยาว 267 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ใชสอยไมนอยกวา 267  ตารางเมตร คาวัสดุและแรง
งาน เปนเงิน 111,732.03 บาท และคา Factor F 1.3795 รวม
เปนเงินจํานวน 154,130  บาท รวมพรอมป้ายประชา
สัมพันธ จํานวน1 ป้าย ปรับราคาใหเหมาะสม เปนเงิน
จํานวน154,100 บาท ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบล
หัวหวา  
 ( ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) (เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2/2563)  หนา 24
(ตั้งจายจากเงินรายได) 
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โครงการติดตั้งถังน้ําแชมเปญพรอมอุปกรณ ขนาด 30 ลูกบาศกเมตร 
สูง 20 เมตร บริเวณศาลากลางบาน บานหนองนก หมู 10

จํานวน 497,300 บาท

สภาพเดิม
 ในหมูบานประชาชนไมมีระบบประปาหมูบานเพื่อบริการ
ประชาชนปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมมาตั้งในเขตพื้นที่ทําให
ประชาชนมีการปลูกบานเรือนประชาชนจํานวนมากขึ้นทําให
ระบบน้ําประปาที่ประชาชนใชดําเนินชีวิตประจําวันไมมีจําเปน
ตองดําเนินการแกไขปัญหาระบบน้ําประชาชนเพื่อบริการ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่แกไขปัญหาความเดือดรอนของ
ประชาชน
สภาพใหม
  หอถังเหล็กเก็บน้ํารูปถวยแชมเปญ ขนาดความสูงไมนอยกวา 20
 เมตร ปริมาตรความจุน้ําจํานวน 30 ลูกบาศกเมตร เครื่องสูบน้ํา
แบบไฟฟ้า (ซัมเมิรส) ขนาด 2 แรงมา ทุนลอยน้ําพรอมอุปกรณ
ครบชุด ถังกรองสนิมเหล็ก เทฐานปูนขนาด 2.50 x 2.50 x 0.20
 เมตร ระบบไฟฟ้า เชื่อมตอระบบประปา คาวัสดุและคาแรง
งาน เปนเงิน 497,347.08 บาท พรอมป้ายประชา
สัมพันธ จํานวน 1 ป้าย  ปรับราคาใหเหมาะสม จํานวน 497,300
 บาท (ตามแบบแปลนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย แบบ
มาตรฐาน ตามที่อบต.หัวหวากําหนด)
( ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) (เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2/2563)  หนา 22
(ตั้งจายจากเงินรายได) 
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โครงการติดตั้งไฟฟ้าสองแสงสวางรายทางบานสีเสียดไทรงาม หมู 
16 จากบานนางลวน แสงพันธ ถึงบานนางวารี บุญสุข

จํานวน 42,000 บาท

สภาพเดิม
 ถนนมีไฟฟ้าแบบโคมไฟเวลาลมพัดทําใหขาไฟฟ้าหักและดับอยู
ตลอดเวลาเพื่อป้องกันในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนสภาพ
พื้นที่เดิมมีไฟฟ้าบางชวงและก็ไมมีไฟฟ้าแสงสวางรายทางเวลา
กลางคืนทําใหไมมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชนสัญจร
-เพื่อจายเปนดําเนินการติดตั้งไฟฟ้าสองสวางรายทางระยะทาง
ยาวหรือตามความเหมาะสม ยาวรวมไมนอยกวา 118.00
 เมตร พรอมอุปกรณตางๆ ดังนี้
 1. แร็ค+ลูกถวย 1 ชอง 
 ิ 2. น็อต+แหวน 5/8"x8"
 3. โคมถนน 
 4. สาย THW-A 1x25 SQ.MM.
 5. สาย VCT 2 Core 2.5
 6. แคลมป์ลูกตาล 25-35 MM.
 7. พีจีแคลมป์ 2 สกรู 16-70 MM.
 8. แคลมป์อลูมิเนียมเอชไทป์ (ชนิดบีบ) ขนาด 25-50/2.5-4
 9. เทปพันสายไฟ
       ฯลฯ  
  คาวัสดุและแรงงาน เปนเงิน 32,975.00 บาท และ
คา Factor F 1.3026 รวมเปนเงินจํานวน 42,953.24  บาท รวม
พรอมป้ายประชาสัมพันธ จํานวน 1 ป้าย ปรับราคาใหเหมาะ
สม เปนเงินจํานวน 42,000 บาท ตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนตําบลหัวหวา  
 ( ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) (เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2/2563)  หนา 36
(ตั้งจายจากเงินรายได) 
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โครงการติดตั้งไฟสองสวางรายทางบานหนองนก หมู 10 จากถนน
หนองนก-หนองปรือนอย ถึงที่นายทรงศักดิ์ อุปถัมภ

จํานวน 323,000 บาท

 ดําเนินการติดตั้งไฟสองแสงสวางรายทาง พรอมอุปกรณ ระยะ
ทางประมาณ         เมตร มีรายละเอียด ดังนี้
 1. แร็ค+ลูกถวย 2 ชอง 
 ิ 2. โคมถนน 
 3. สาย THW-A 1x50 SQ.MM.
 4. สาย THW-A 1x25 SQ.MM.
 5. สาย VCT 2 Core 2.5
 6. แคลมป์ลูกตาล 50-70 MM.
 7. แคลมป์ลูกตาล 25-35 MM.
 8. พีจีแคลมป์ 2 สกรู 16-70 MM.
 9. แคลมป์อลูมิเนียมเอชไทป์ (ชนิดบีบ) ขนาด 25-50/2.5-4
 10. มิเตอร 15/45A (2P)
 11. โฟโตสวิตซแสงแดด
 12. คัทติกฟิวหัวหมากกันฝน+ลูกฟิวส 35A
 13. ลอฟ้าแรงต่ํา 250-500V.
 14. แทงกาวมะเฟือง 2.5M.
 15. ทอ PVC 1/2" (4หุน)
 16. ยูแคลมป์ M.8
 17. ขุดหลุมฝังสมอบก-ประกอบกายยึดโยง
 18. เทปพันสายไฟ 
        ฯลฯ
  คาวัสดุและแรงงาน เปนเงิน 248,670.00 บาท และ
คา Factor F 1.3026 รวมเปนเงินจํานวน 323,917.54
  บาท รวมพรอมป้ายประชาสัมพันธ จํานวน 1 ป้าย ปรับราคาให
เหมาะสม เปนเงินจํานวน 323,000 บาท ตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนตําบลหัวหวา  
 ( ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 )  หนา 116
(ตั้งจายจากเงินรายได) 
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โครงการติดตั้งไฟสองสวางรายทางบานหนองนก หมู 10 จากศาลา
ประชาคมหมูบาน ถึงสี่แยกถนนสี่เลน

จํานวน 464,000 บาท

ดําเนินการติดตั้งไฟสองแสงสวางรายทาง พรอมอุปกรณ ระยะ
ทางประมาณ  1,144.00     เมตร มีรายละเอียด ดังนี้
 1. แร็ค+ลูกถวย 2 ชอง 
 ิ 2. น็อต+แหวน 5/8"x8"
 3. โคมถนน 
 4. สาย THW-A 1x25 SQ.MM.
 5. สาย VCT 2 Core 2.5
 6. แคลมป์ลูกตาล 50-70 MM.
 7. แคลมป์ลูกตาล 25-35 MM.
 8. พีจีแคลมป์ 2 สกรู 16-70 MM.
 9. แคลมป์อลูมิเนียมเอชไทป์ (ชนิดบีบ) ขนาด 25-50/2.5-4
 10. ลอฟ้าแรงต่ํา 250-500V.
 11. คัทติกฟิวหัวหมากกันฝน+ลูกฟิวส 35A
 12. โฟโตสวิตซแสงแดด
 13. มิเตอร 15/45A (2P)
 14. เทปพันสายไฟ 
        ฯลฯ
  คาวัสดุและแรงงาน เปนเงิน 356,710.00 บาท และ
คา Factor F 1.3026 รวมเปนเงินจํานวน 464,650.45
  บาท รวมพรอมป้ายประชาสัมพันธ จํานวน 1 ป้าย ปรับราคาให
เหมาะสม เปนเงินจํานวน 464,000 บาท ตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนตําบลหัวหวา  
 ( ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) (เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2/2563)  หนา 22
(ตั้งจายจากเงินรายได) 
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โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในหมูบานจํานวน 1 จุด บาน
หัวซา หมู 5 จากที่นายประภาส  บุญเชิด ถึงซอยบานเหนือ

จํานวน 431,000 บาท

สภาพเดิม
 บานหัวซาบริเวณบานดังกลาวไมมีเสียงตามสายเพื่อรับทราบ
ขอมูลจากราชการแจงขาวสารบานเมืองเปนการขาดโอกาสรับ
ขอมูลขาวสารตางๆของราชการ
สภาพใหม
 ดําเนินการติดตั้งเสียงตามสายของหมูบานเพื่อรับทราบขอมูลขาว
สารประกอบดวยสาย เครื่อง
 คาวัสดุและแรงงาน เปนเงิน 331,060.00 บาท และ
คา Factor F 1.3026 รวมเปนเงินจํานวน 431,238.76
  บาท รวมพรอมป้ายประชาสัมพันธ จํานวน1 ป้าย ปรับราคาให
เหมาะสม เปนเงินจํานวน 431,000 บาท ตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนตําบลหัวหวา  
 ( ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) (เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2/2563)  หนา 14
(ตั้งจายจากเงินรายได) 

งบเงินอุดหนุน รวม 1,160,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,160,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิถาคอําเภอศรีมหาโพธิ บานหนองกาน้ํา หมู 
7 เพื่อดําเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําบานหนองกาน้ําจากที่นาย
สอน มาสี ถึงน้ําดื่มเทพประทาน

จํานวน 270,000 บาท

-เพื่อจายเปนดําเนินการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณ (ชนิดแรง
ต่ํา) ยาวประมาณ 488 เมตร หรือความยาวตามที่การไฟฟ้ามา
สํารวจอีกครั้งหนึ่ง พรอมอุปกรณตางๆ โดยไดตั้งงบประมาณเพื่อ
ขยายเขตไฟฟ้าเปนการประมาณไปกอนจะสูงขึ้นหรือนอยลงตาม
ประมาณการของการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอีกครั้งหนึ่ง 
 ( ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) หนา 111
(ตั้งจายจากเงินรายได) 
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อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอศรีมหาโพธิ โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ําบานหนองปรือนอย หมู 9 จากบานนายสํารวย วุฒิแสง 
ถึงบานนายยนต เอื้อเฟื้อ

จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเปนดําเนินการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณ (ชนิดแรง
ต่ํา) ยาวประมาณ 70  เมตร หรือความยาวตามที่การไฟฟ้ามา
สํารวจอีกครั้งหนึ่ง พรอมอุปกรณตางๆ โดยไดตั้งงบประมาณเพื่อ
ขยายเขตไฟฟ้าเปนการประมาณไปกอนจะสูงขึ้นหรือนอยลงตาม
ประมาณการของการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอีกครั้งหนึ่ง 
 ( ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) (เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2/2563)  หนา 20
(ตั้งจายจากเงินรายได) 

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอศรีมหาโพธิ เพื่อดําเนินการ
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา หมู 10 บานหนองนก จากบานนายประจวบ 
พระเกตุ ถึงที่นางสมกิจ จุลวงษ

จํานวน 90,000 บาท

-เพื่อจายเปนดําเนินการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณ (ชนิดแรง
ต่ํา) ยาวประมาณ 100  เมตร หรือความยาวตามที่การไฟฟ้ามา
สํารวจอีกครั้งหนึ่ง พรอมอุปกรณตางๆ โดยไดตั้งงบประมาณเพื่อ
ขยายเขตไฟฟ้าเปนการประมาณไปกอนจะสูงขึ้นหรือนอยลงตาม
ประมาณการของการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอีกครั้งหนึ่ง 
 ( ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) (เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2/2563)  หนา 22
(ตั้งจายจากเงินรายได) 

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอศรีมหาโพธิ เพื่อดําเนินการ
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา หมู 16 บานสีเสียดไทรงาม จากสามแยก
หนองสีเสียด ถึงที่นายเพิ่ม ดานดี

จํานวน 190,000 บาท

-เพื่อจายเปนดําเนินการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณ (ชนิดแรง
ต่ํา) ยาวประมาณ 247  เมตร หรือความยาวตามที่การไฟฟ้ามา
สํารวจอีกครั้งหนึ่ง พรอมอุปกรณตางๆ โดยไดตั้งงบประมาณเพื่อ
ขยายเขตไฟฟ้าเปนการประมาณไปกอนจะสูงขึ้นหรือนอยลงตาม
ประมาณการของการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอีกครั้งหนึ่ง 
 ( ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) (เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2/2563)  หนา 35
(ตั้งจายจากเงินรายได) 
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อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอศรีมหาโพธิ เพื่อดําเนินการ
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา หมู 7 บานหนองกาน้ํา จากที่นางสาวสุพัตรา 
ศรเพ็ชร ถึงที่นายสอน มาสี

จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนดําเนินการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณ (ชนิดแรง
ต่ํา) ยาวประมาณ 110  เมตร หรือความยาวตามที่การไฟฟ้ามา
สํารวจอีกครั้งหนึ่ง พรอมอุปกรณตางๆ โดยไดตั้งงบประมาณเพื่อ
ขยายเขตไฟฟ้าเปนการประมาณไปกอนจะสูงขึ้นหรือนอยลงตาม
ประมาณการของการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอีกครั้งหนึ่ง 
 ( ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) หนา 90
(ตั้งจายจากเงินรายได) 

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอศรีมหาโพธิ เพื่อดําเนินการ
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา หมู 9 บานหนองปรือนอย จากบานนาย
สามารถ งามวงษ ถึงที่นางสุดใจ พอใจ

จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อจายเปนดําเนินการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณ (ชนิดแรง
ต่ํา) ยาวประมาณ 180  เมตร หรือความยาวตามที่การไฟฟ้ามา
สํารวจอีกครั้งหนึ่ง พรอมอุปกรณตางๆ โดยไดตั้งงบประมาณเพื่อ
ขยายเขตไฟฟ้าเปนการประมาณไปกอนจะสูงขึ้นหรือนอยลงตาม
ประมาณการของการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอีกครั้งหนึ่ง 
 ( ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) (เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2/2563)  หนา 21
(ตั้งจายจากเงินรายได) 

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอศรีมหาโพธิเพื่อดําเนินการขยาย
เขตไฟฟ้าสาธารณแรงต่ํา บานหนองกาน้ํา หมู 7 จากที่บานนางอุไร  
แปลนวงษถึงที่นายสมัย หงสจันทร

จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเปนดําเนินการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณ (ชนิดแรง
ต่ํา) ยาวประมาณ 103 เมตร หรือความยาวตามที่การไฟฟ้ามา
สํารวจอีกครั้งหนึ่ง พรอมอุปกรณตางๆ โดยไดตั้งงบประมาณเพื่อ
ขยายเขตไฟฟ้าเปนการประมาณไปกอนจะสูงขึ้นหรือนอยลงตาม
ประมาณการของการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอีกครั้งหนึ่ง 
 ( ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) หนา 129
(ตั้งจายจากเงินรายได) 
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อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอศรีมหาโพธิเพื่อดําเนินการขยาย
เขตไฟฟ้าสาธารณแรงต่ํา บานหนองกาน้ํา หมู 7 จากที่บานนาย
จําแลง  ศรเพชรถึงที่นายสุชาติ  วงษเสนา

จํานวน 250,000 บาท

-เพื่อจายเปนดําเนินการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณ (ชนิดแรง
ต่ํา) ยาวประมาณ 440 เมตร หรือความยาวตามที่การไฟฟ้ามา
สํารวจอีกครั้งหนึ่ง พรอมอุปกรณตางๆ โดยไดตั้งงบประมาณเพื่อ
ขยายเขตไฟฟ้าเปนการประมาณไปกอนจะสูงขึ้นหรือนอยลงตาม
ประมาณการของการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอีกครั้งหนึ่ง 
 ( ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 )  หนา 128
(ตั้งจายจากเงินรายได) 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 150,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด จํานวน 50,000 บาท

-ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว543 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2552 เรื่อง การแกไขปัญหายาเสพ
ติดตามยุทธศาสตร 5 รั้ว ป้องกันตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท0808.2/2072 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2554
 ดําเนินการทําป้ายประชาสัมพันธผูเสพยาเสพติดไปบําบัด จัด
บอรดประชาสัมพันธ จัดงานวันตอตานยาเสพติดโลก ในวันที่ 26
 มิถุนายน ของทุกปี จัดนิทัศนาการ จัดอบรมสัมมนาโครงการ
ตางๆเกี่ยวกับยาเสพติด คาจางทําอาหาร น้ําดื่มเลี้ยงผูเขารวม
ประชุมประจําเดือน ฯลฯ
 ตามแนวทางตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติดอําเภอศรีมหาโพธิ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564

จํานวน 100,000 บาท

-อุดหนุนที่ทําการอําเภอศรีมหาโพธิ โครงการสงเสริมเลนกีฬาเพื่อ
สุขภาพและป้องกันแกไขปัญหายาเสพติด อําเภอศรีมหา
โพธิ ประจําปีงบประมาณ 2564
 เพื่อเปนคาใชจายในการเตรียมการแขงขันกีฬาองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและทองที่อําเภอศรีมหาโพธิ เปนการสรางความ
สามัคคีขององคกร เชน เปนคาจัดเตรียมสนาม คากรรมการ คา
เงินรางวัล ฯลฯ
 ตามหนังสือที่วาการอําเภอศรีมหาโพธิ ที่ ปจ 0618/ว 571 ลงวัน
ที่ 14 มิถุนายน  2563 เรื่อง ขอเงินอุดหนุนงบประมาณโครงการ
ประจําปีงบประมาณ 2564
(ตั้งจายจากเงินรายได
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬากํานัน ผูใหญบาน องคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาดําเนินการจัดการแขงขันกีฬากํานัน ผูใหญ
บาน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน คาเสื้อ กางเกง น้ํามัน
มวย ลูกฟุตบอล น้ําดื่ม น้ําแข็ง ฯลฯ เพื่อสรางความรูรัก สามัคคี
ของประชาชนในชาติ
 ตามแนวทางตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(ตั้งจายจากเงินรายได)

โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอลตําบลหัวหวาตานยาเสพติด จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาดําเนินการแขงขันกีฬาฟุตบอลตําบลหัวหวา เพื่อ
สรางความรูรักสามัคคีของเด็กและเยาวชนประชาชนในชาติเปน
คาใชจาย เชน คาลูกฟุตบอล คาถวยรางวัล น้ําดื่ม น้ําแข็ง คา
กรรมการตัดสิน คาปูนขาว คาจางเหมาเครื่องเสียง ฯลฯ
 ตามแนวทางตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการเลนกีฬาออกกําลังกายเพื่อสุขภาพและป้องกันแกไขปัญหา
ยาเสพติดอําเภอศรีมหาโพธิ ประจําปีงบประมาณ 2563

จํานวน 20,000 บาท

โครงการเลนกีฬาออกกําลังกายเพื่อสุขภาพและป้องกันแกไข
ปัญหายาเสพติดอําเภอศรีมหาโพธิ ประจําปีงบประมาณ 2564
 จํานวน 20,000 บาท
 -อุดหนุนที่การอําเภอศรีมหาโพธิ โครงการสงเสริมเลนกีฬาเพื่อ
สุขภาพและป้องกันแกไขปัญหายาเสพติด อําเภอศรีมหา
โพธิ ประจําปีงบประมาณ 2564
 เพื่อเปนคาใชจายในการเตรียมการแขงขันกีฬาองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและทองที่อําเภอศรีมหาโพธิ เปนการสรางความ
สามัคคีขององคกร เชน เปนคาจัดเตรียมสนาม คากรรมการ คา
เงินรางวัล ฯลฯ
 ตามหนังสือที่วาการอําเภอศรีมหาโพธิ ที่ ปจ 0618/ว 571 ลงวัน
ที่ 14 มิถุนายน 2563 เรื่อง ขอเงินอุดหนุนงบประมาณโครงการ
ประจําปีงบระมาณ 2563
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 445,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 400,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการงานรัฐพิธีและพระราชพิธีตาง จํานวน 210,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการเตรียมสถานที่ คาธงชาติ คาธงเฉลิม
พระเกียรติ คาเสาธง คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ คาจัดซุม
เฉลิมพระเกียรติ คาเครื่องไฟฟ้า คาเครื่องกําเหนิดไฟฟ้า คาพุ คา
ดอกไมประดับตกแตง คาผูกผา คาน้ําดื่ม คาน้ําแข็งและคา
อุปกรณตางๆ ฯลฯ
 ตามแนวทางตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(ตั้งจายจากเงินรายได)

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการเตรียมสถานที่ คาเครื่องเสียง คา
เครื่องไฟฟ้า คาน้ําดื่ม คาน้ําาแข็ง คาป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ ฯลฯ
 ตามแนวทางตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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โครงการมาฆปูรมีศรีปราจีน จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการรวมกิจกรรมมาฆปูรมีศรี
ปราจีน เชน คาธงชาติ คาธงธรรมจักร คาน้ําดื่ม คาน้ําาแข็ง คา
ป้ายประชาสัมพันธโครงการ คาอาหารเลี้ยงพระ ฯลฯ
 ตามแนวทางตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(ตั้งจายจากเงินรายได)

โครงการหลอเทียนพรรษา จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาโครงการหลอเทียนพรรษาเพื่อไปรวมถวายพรรษา
กับวัดในเขตตําบลหัวหวา เพื่อเปนคาจัดซื้อวัสดุการทําเทียน
พรรษา คาจางเหมาอุปกรณตางๆ คาน้ําแข็ง คาน้ําดื่ม ฯลฯ
 ตามแนวทางตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(ตั้งจายจากเงินรายได)

โครงการอนุรักษประเพณีสงกรานตตําบลหัวหวา จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดเตรียมสถานที่ คาจางเหมาเวที เครื่องเสียง คา
จางเหมาเต็นท คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ คาดอกไม ของ
ชํารวยผูสูงอายุ คาน้ําดื่ม คาน้ําแข็ง น้ําอบ และคาอุปกรณ
ตางๆ ฯลฯ
 ตามแนวทางตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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งบเงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธีของสถาบันสําคัญหลักของชาติ 
อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564

จํานวน 45,000 บาท

โครงการจัดงานรัฐพิธี และงานพิธีของสถาบันสําคัญหลักของ
ชาติ อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2564 จํานวน 45,000 บาท
 -อุดหนุนที่ทําการอําเภอศรีมหาโพธิ ตามโครงการจัดงานรัฐพิธี
และงานพิธีของสถาบันสําคัญหลักของชาติ อําเภอศรีมหา
โพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพื่อเปน
คาใชจายในการเตรียมการจัดงานรัฐพิธี งานพิธีของสถาบันหลัก
ของชาติ ฯลฯ
 ตามหนังสือที่วาการอําเภอศรีมหาโพธิ ที่ ปจ 0618/ว 571 ลงวัน
ที่ 14  มิถุนายน  2563 เรื่อง ขอเงินอุดหนุนงบประมาณโครงการ
ประจําปีงบประมาณ 2564
(ตั้งจายจากเงินรายได)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 160,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการและกิจกรรมปลูกตนไมและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติตําบล
หัวหวา

จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ เชน คาจัดซื้อตนไม คา
จัดซื้ออุปกรณในการปลูกตนไม ปุ๋ย จอม เสียม คาป้ายประชา
สัมพันธ คาน้ําดื่ม น้ําแข็ง ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได) 
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อยาฆาหญา จอบ เสียม ปุ๋ย ยาฉีดยาฆาหญา
ไวฉีดหญาในรองนําเพื่อป้องกันนําทวม และอุปกรณตาง ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได)

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

โครงการพัฒนาบทบาทหนาที่ผูนําทองถิ่น ทองที่ อําเภอศรีมหาโพธิ 
อําเภอศรีมหาโพธิ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

จํานวน 50,000 บาท

-อุดหนุนโครงการพัฒนาบทบาทหนาที่ผูนําหมูบาน/ชุมชน ในการ
ปฏิบัติหนาที่ดานการอํานวยความเปนธรรมระดับหมู
บาน ประจําปีงบประมาณ 2564
 เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนที่วาการอําเภอศรีมหาโพธิเปนคาใชจาย
ในการเตรียมการจัดงานดําเนินการฝึกอบรมและคาดําเนิน
การ ฯลฯ
 ตามหนังสือที่วาการอําเภอศรีมหาโพธิ ที่ ปจ 0618/ว571  ลงวัน
ที่ 14 มิถุนายน 2563 เรื่อง ขอเงินอุดหนุนงบประมาณโครงการ
ประจําปีงบประมาณ 2564
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 23,097,762 บาท

งบกลาง รวม 23,097,762 บาท
งบกลาง รวม 23,097,762 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 280,144 บาท

-เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจาง ใน
อัตรารอยละ 5 ของรายจายคาตอบแทนพนักงานจางและเงินเพิ่ม
ตางๆ ของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจาง
 ตามหนังสือส?านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 เรื่อง การจาย
เงินเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจาง
 ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับพนักงานจาง (ฉบับที่ 3)
 -เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจางตาม
ภารกิจ (ผูชวยครูผูดูแลเด็กและผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) สถ
.จัดสรรใหในสวนของลูกจางรอยละ 5 พรอมกับหักคาตอบแทน
ของพนักงานจาง ในอัตรารอยละ 5)
    ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0809.4/ว 1875 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแน
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจํางบประมาณ พ.ศ.2562
 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
(ตั้งจายจากเงินรายได จํานวน 256,695 บาท และเงินอุดหนุนทั่ว
ไป จํานวน 23,449 บาท)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานจาง 
  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ ปจ 808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง การ
ตั้งงบประมาณเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน สรุปกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่นแจงแนวทางใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตั้ง
งบประมาณสมทบกองทุนเงินทดแทน ตั้งแตวันตั้งแตวันที่ 1
 มกราคม 2563 – วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(ตั้งจายจากเงินรายได)  
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 14,906,400 บาท

ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0810.6
/ว2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซอมแนวทาง
การตั้งงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงิน
อุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสรางสวัสดิการ
ทางสังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพโครงการสนับสนุนการจัด
สวัสดิการทางสังคมแกผูดอยโอกาสทางสัมคม และโครงการสราง
หลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 4,041,600 บาท

ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0810.6
/ว2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซอมแนวทาง
การตั้งงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงิน
อุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสรางสวัสดิการ
ทางสังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัด
สวัสดิการทางสังคมแกผูดอยโอกาสทางสัมคม และโครงการสราง
หลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 134,400 บาท

-เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดสตําบลหัวหวา คนละ 500
  บาทจํานวน 12 เดือน 
 ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0810.6
/ว2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซอมแนวทาง
การตั้งงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงิน
อุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสรางสวัสดิการ
ทางสังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพโครงการสนับสนุนการจัด
สวัสดิการทางสังคมแกผูดอยโอกาสทางสัมคม และโครงการสราง
หลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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สํารองจาย จํานวน 2,235,977 บาท

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

รายจายตามขอผูกพัน จํานวน 337,965 บาท

 1.คาใชจายในการจัดการจราจรโดยพิจารณาจากการจายเงินคา
ปรับตามกฎหมายจราจรทางบกเพื่อคืนเงินคาปรับจํานวน 25
 เปอรเซ็น จากจํานวนคาปรับทั้งหมดใหตํารวจ จํานวนเงิน 5,000
 บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได) 
   2.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลหัวหวา เพื่อ
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลหัวหวา รอยละ 50 ของ
งบประมาณตามจํานวนรายหัวประชากรตําบลหัวหวา ณ วันที่ 28
 เมษายน 2563  จํานวน 10,354 คน x 45 บาท =  465,930
 บาท x 50 % = 232,965.00 บาท ตั้งงบประมาณ
จํานวน 232,965 บาท
     ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.3/ว 1263 ลง
วันที่ 30 พฤษภาคม 2558 เรื่อง แจงประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การดําเนินงานและบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ทองถิ่นและพื้นที่
(ตั้งจายจากเงินรายได)
   3.เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อตั้งจายสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบลหัวหวา โดยยึดหลักการประชาชน
ออม จํานวน 1 สวน และรัฐบาล จํานวน 1 สวน โดยยึดปฎิบัต
 ิตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.3/ว 2502  ลงวัน
ที่ 20 สิงหาคม 2553 เรื่อง แนวทางสนับสนุนการดําเนินงานกอง
ทุนสวัสดิการชุมชนขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น จํานวน 100,000 บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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เงินชวยพิเศษ จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาชวยเหลือพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางถึง
แกความตาย
   ตามแนวทางตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(ตั้งจายจากเงินรายได)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 718,276 บาท

-เพื่อจายเปนคาสมทบกองทุนบําเน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น ในอัตรารอยละ 1 ของงบประมาณจากเงินรายไดที่นํามา
คํานวณไมรวมรายไดอื่น 100,522,200 บาท - 28,672,000 -
 22,600 = 71,827,600
 บาท x 1 % = 718,276 บาท เปนเงิน  718,276 บาท
 ตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 28 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ซัก
ซอมการสงเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 ตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ซัก
ซอมการสงเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ..2560
 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3886
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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เงินบําเหน็จลูกจางประจํา จํานวน 388,000 บาท

 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยบําเหน็จลูกจางของหนวย
การบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544 ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552 และ (ฉบับที่ 4
) พ.ศ.2555
 ขอ 5 ในระเบียบนี้
  “ลูกจางประจํา” หมายความวา ลูกจางรายเดือน รายวัน และ
รายชั่วโมง                            
   แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2564 ดังนี้
     ขอ 3.8.4 (3) กรณีบําเหน็จลูกจางประจําทุกประเภทไม
สามารถนํามาหักจากเงินสงสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่นได ใหตั้งจายจากเงินรายไดของทองถิ่นในงบ
กลางรายจายตามขอผูกพันประเภทเงินบําเหน็จลูกจางประจํา 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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