ขอบัญญัติ
เรื่อง งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา
อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
0 3721 0833
Tb.huawa@gmail.com
www.huawa.go.th
0 3721 0833
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ส่วนที่ 1
ค ถลงปร

บงบปร ม ณร ยจ่ ย

ปร จ ปงบปร ม ณ พ ศ
ขง
งค รบร รส่วนต บล ว ว
ภ ศรีม

พธ จง วดปร จีนบรี

ถล บปร ม
. . 2564
ท นปร ธ น ภ

ล ม

ภ

รบร ร วน บล ว ว

. . 2564
1. ถ น

ร ล

1.1
. .2563
1.1.1

30

. .2563

186,191,143.67

1.1.2

94,402,799.61

1.1.3

42,814,764.44

1.1.4
15,369,721.25

4

1.1.5

13

1.2

8,163,600.00

0.00

2. รบร ร บปร ม
1

ในปี บปร ม

2563

วนที่ 30 นย ยน พ.ศ.2563

51,555,812.16
ษ

907,421.36
828,155.50
568,728.20
0.00
็

็

65,971.00
81,763.00

ษ

27,869,939.10
21,233,834.00

2

461,781.00

3

31,806,673.36
14,199,423.11
9,375,054.64
3,652,866.79
2,601,768.00
ื

0.00
1,977,560.82

4
5

111,781.00
33,212,000.00

6
7

0.00
0.00

คาแถลงงบประมาณ
ปร ป บปร ม ณ พ.ศ. 2564
รบร ร วนต บล ว ว
.ศรีม โพธ .ปร ีนบุรี
รายรับจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

รายได้จัดเก็บเอง
มวดภ ษี

ร

20,713,914.34

19,299,630.00

20,504,760.00

มวด ธรรมเนียม ปรบ แล ใบ
นุญ ต

1,921,003.00

1,210,800.00

1,922,190.00

มวดร ยได

1,227,969.01

954,090.00

1,227,760.00

153,805.00

53,947.00

153,800.00

14,650.00

3,000.00

5,000.00

24,031,341.35

21,521,467.00

23,813,510.00

มวดภ ษี ด รร

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

มวดเ น ุด นุนท่วไป

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

ทรพย น

มวดร ยไดเบ็ดเตล็ด
มวดร ยได

ทุน
รวมรายได้จัดเก็บเอง

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

2564
ิ
2562

2563

2564

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

งบดา นินงาน

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

งบ งินอุดหนุน

4,036,116.62

7,685,500.00

4,226,500.00

47,496,116.78

87,366,197.00

100,522,200.00

47,496,116.78

87,366,197.00

100,522,200.00

ว
ว

ส่วนที่ 2
ข้อบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ ศ 2
ของ
องค ารบริ ารส่วนตาบล ัว ว้า
อาเภอศรีม าโพธิ จัง วัดปราจีนบรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ องคการบริ าร ่วนตาบล ัว ว้า
อ.ศรีม าโพธิ จ.ปราจีนบุรี
ด้าน

ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริ ารงานทั่วไป

20,084,333

แผนงานการรักษาความ งบภายใน

5,233,526

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

6,431,834

แผนงาน าธารณ ุข

6,151,272

แผนงานเค ะและชุมชน

38,668,473

แผนงาน ร้างความเข้มแข็งของชุมชน

150,000

แผนงานการศา นาวัฒนธรรมและนันทนาการ

545,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร

160,000

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

23,097,762
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

100,522,200

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริ ารส่วนตาบล ัว ว้า
อ.ศรีม าโพธิ จ.ปราจีนบุรี
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

รวม

9,295,709

2,911,524

12,207,233

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

4,148,520

0

4,148,520

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

5,147,189

2,911,524

8,058,713

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

1,015,300

60,000

1,075,300

1,015,300

60,000

1,075,300

15,408,809

4,675,524

20,084,333

งบดา นินงาน

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริ ารส่วนตาบล ัว ว้า
อ.ศรีม าโพธิ จ.ปราจีนบุรี
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับการรักษาความสงบ
ภายใน

งบ

งบบุคลากร

งานป้องกันภัยฝ่าย
พล รือนและระงับ
อัคคีภัย

รวม

1,334,926

0

1,334,926

1,334,926

0

1,334,926

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

1,378,400

55,200

1,433,600

1,378,400

55,200

1,433,600

4,028,326

1,205,200

5,233,526

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริ ารส่วนตาบล ัว ว้า
อ.ศรีม าโพธิ จ.ปราจีนบุรี
แผนงานการศึกษา
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว งานระดับก่อนวัย รียน
กับการศึกษา
และประถมศึกษา

งบ
งบบุคลากร

รวม

820,060

870,231

1,690,291

820,060

870,231

1,690,291

367,000

1,758,543

2,125,543

97,000

72,000

169,000

220,000

353,700

573,700

50,000

1,267,843

1,317,843

0

65,000

65,000

32,000

200,000

232,000

ค่าครุภัณฑ์

32,000

200,000

232,000

งบ งินอุดหนุน

0

2,384,000

2,384,000

เงินอุด นุน

0

2,384,000

2,384,000

1,219,060

5,212,774

6,431,834

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน

รวม
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริ ารส่วนตาบล ัว ว้า
อ.ศรีม าโพธิ จ.ปราจีนบุรี
แผนงานสาธารณสุข
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับสาธารณสุข

งบ
งบบุคลากร

รวม

2,171,276

2,171,276

2,171,276

2,171,276

2,346,496

2,346,496

ค่าตอบแทน

430,848

430,848

ค่าใช้สอย

880,608

880,608

1,035,040

1,035,040

1,166,000

1,166,000

ค่าครุภัณฑ์

1,166,000

1,166,000

งบ งินอุดหนุน

467,500

467,500

เงินอุด นุน

467,500

467,500

6,151,272

6,151,272

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน

ค่าวัสดุ
งบลงทุน

รวม
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริ ารส่วนตาบล ัว ว้า
อ.ศรีม าโพธิ จ.ปราจีนบุรี
แผนงาน คหะและชุมชน
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับ คหะและชุมชน

งบ
งบบุคลากร

งานไฟฟ้าถนน

รวม

2,526,984

0

2,526,984

2,526,984

0

2,526,984

956,189

0

956,189

ค่าตอบแทน

189,489

0

189,489

ค่าใช้สอย

306,700

0

306,700

ค่าวัสดุ

460,000

0

460,000

310,000

33,715,300

34,025,300

ค่าครุภัณฑ์

210,000

69,000

279,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

100,000

33,646,300

33,746,300

งบ งินอุดหนุน

0

1,160,000

1,160,000

เงินอุด นุน

0

1,160,000

1,160,000

3,793,173

34,875,300

38,668,473

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน

งบลงทุน

รวม
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริ ารส่วนตาบล ัว ว้า
อ.ศรีม าโพธิ จ.ปราจีนบุรี
แผนงานสร้างความ ข้มแข็งของชุมชน
งาน งานส่ง สริมและสนับ
สนุนความ ข้มแข็ง
ชุมชน

งบ

รวม

งบดา นินงาน

50,000

50,000

ค่าใช้สอย

50,000

50,000

งบ งินอุดหนุน

100,000

100,000

เงินอุด นุน

100,000

100,000

รวม
150,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

150,000

งาน

งบ

งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดา นินงาน

80,000

400,000

480,000

ค่าใช้สอย

80,000

400,000

480,000

งบ งินอุดหนุน

20,000

45,000

65,000

เงินอุด นุน

20,000

45,000

65,000

100,000

445,000

545,000

รวม
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริ ารส่วนตาบล ัว ว้า
อ.ศรีม าโพธิ จ.ปราจีนบุรี
แผนงานการ กษตร
งาน งานส่ง สริมการ กษตร

งบ

รวม

งบดา นินงาน

110,000

110,000

ค่าใช้สอย

100,000

100,000

ค่าวัสดุ

10,000

10,000

งบ งินอุดหนุน

50,000

50,000

เงินอุด นุน

50,000

50,000

160,000

160,000

รวม
แผนงานงบกลาง
งาน

งบ
งบกลาง
งบกลาง

รวม

งบกลาง

รวม

23,097,762

23,097,762

23,097,762

23,097,762

23,097,762

23,097,762
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ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 25 4
องคการบริหารส่วนตาบลหัวหว้า
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
โดยที่เปนการสมควรตังงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติความในพระราชบัญญัติสภาตาบลและองคการบริหารสวนตาบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึนไว้โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตาบลหัว
หว้า และโดยอนุมัติของนายอาเภอศรีมหาโพธิ
ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นีเรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นีให้ใช้บังคับตังแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เปนต้นไป
ข้อ 3. งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนจานวนรวมทังสิน 100,522,200
บาท
ข้อ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจานวนรวมทังสิน 100,522,200 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี
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

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

23,097,762
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

100,522,200

ข้อ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี

งบ

ยอดรวม
รวมรายจ่าย

ข้อ 6. ให้นายกองคการบริหารสวนตาบลหัวหว้าปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินขององคการบริหารสวนตาบล
ข้อ 7. ให้นายกองคการบริหารสวนตาบลหัวหว้ามีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามบัญญัตินี
ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

ลงนาม ..................................................
นายสุรชัย ทนสิงห
ตาแหนง นายกองคการบริหารสวนตาบลหัวหว้า
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รายงานประมาณการรายรับ
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2564
งค รบร ร วนต บล ว ว
ภ ศรม โพธ จง วดปร จนบุร
รายรับจริง
ปี 2561

ปี 2560
หมวดภาษีอากร
ภ ษท่ดนแล ่งปลู ร ง
ภ ษโรง รื นแล ท่ดน
ภ ษบ รุงท งท่
ภ ษป้ ย
รวมหมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค ธรรม นยม ่ยว บ รปร บ จ รน มน ชื พลง
ค ธรรม นยม ่ยว บใบ นุญ ต รข ย ุร
ค ธรรม นยม ่ยว บ รควบคุม ค ร
ค ธรรม นยม ็บแล ขนมูลฝ ย
ค ธรรม นยมปิด โปรย ตดตงแผนปร ศ รื แผนปลว พื่
รโฆษณ
ค ธรรม นยม ่ยว บท บยนพ ณชย
ค ธรรม นยม ื่น ๆ
ค ปรบผู ร ท ผด ฎ ม ยจร จรท งบ
ค ปรบผู ร ท ผด ฎ ม ย ธ รณ ุข
ค ปรบ รผด ญญ

ปี 2562

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

0.00
16,476,341.50
253,723.87
806,434.00
17,536,499.37

0.00
18,193,432.33
235,041.88
872,972.00
19,301,446.21

0.00
19,608,602.30
218,082.04
887,230.00
20,713,914.34

18,413,470.00
10,000.00
5,000.00
871,160.00
19,299,630.00

6.49
100.00
0.00
0.00

%
%
%
%

19,608,600.00
20,000.00
5,000.00
871,160.00
20,504,760.00

0.00
3,865.45
192,645.10
424,310.00

700.00
3,395.00
409,967.70
384,540.00

0.00
3,336.80
1,245,903.70
407,040.00

700.00
3,995.00
409,960.00
384,540.00

0.00
-16.65
203.91
5.85

%
%
%
%

700.00
3,330.00
1,245,900.00
407,040.00

350.00

360.00

440.00

340.00

29.41 %

440.00

1,310.00
1,540.00
3,000.00
40.00
7,281.00

1,170.00
228,257.50
1,200.00
260.00
24,130.00

1,280.00
99,062.50
3,000.00
4,980.00
10,940.00

1,170.00
9.40 %
228,255.00 -56.60 %
1,200.00 150.00 %
260.00 1,815.38 %
24,130.00 -54.66 %

1,280.00
99,060.00
3,000.00
4,980.00
10,940.00
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ค ปรบ ื่น ๆ
ค ใบ นุญ ตรบท ร ็บ ขน ่งปฏ ูล รื มูลฝ ย
ค ใบ นุญ ตรบท ร จด ่งปฏ ูล รื มูลฝ ย
ค ใบ นุญ ตปร บ รค รบ จ รท่ ปน นตร ยต
ุขภ พ
ค ใบ นุญ ตจดตง ถ นท่จ น ย ร รื ถ นท่ ม
รในครว รื พืนท่ใด ซึ่งมพืนท่ น 200 ต ร ง มตร
ค ใบ นุญ ตจ น ย นค ในท่ รื ท ง ธ รณ
ค ใบ นุญ ต ่ยว บ รควบคุม ค ร
ค ใบ นุญ ต ื่นๆ
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ด บย
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
งนท่มผู ุทศใ
ค ข ยแบบแปลน
ร ยได บ็ด ตล็ด ื่นๆ
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
ค ข ยท ดตล ดทรพย น
รวมหมวดรายได้จากทุน
หมวดภาษีจัดสรร
ภ ษแล ค ธรรม นยมรถยนต

น : 2/3

ปี 2560
18,220.00
16,000.00
5,000.00

รายรับจริง
ปี 2561
22,720.00
20,000.00
0.00

ประมาณการ
ปี 2563
ยอดต่าง (%)
22,720.00 -92.78 %
20,000.00
25.00 %
0.00
0.00 %

ปี 2562
1,640.00
25,000.00
0.00

103,500.00

100,900.00

108,300.00

100,900.00

7.33 %

108,300.00

4,500.00

6,500.00

7,000.00

6,500.00

7.69 %

7,000.00

500.00
620.00
500.00
783,181.55

1,000.00
2,554.80
2,587.70
1,210,242.70

1,000.00
2,080.00
0.00
1,921,003.00

1,000.00
2,550.00
2,580.00
1,210,800.00

0.00 %
-18.43 %
-80.62 %

1,000.00
2,080.00
500.00
1,922,190.00

752,919.44
752,919.44

954,099.50
954,099.50

1,227,969.01
1,227,969.01

954,090.00
954,090.00

28.68 %

1,227,760.00
1,227,760.00

24,437.00
97,000.00
4,000.00
125,437.00

20,297.00
32,550.80
1,100.00
53,947.80

22,605.00
130,600.00
600.00
153,805.00

20,297.00
32,550.00
1,100.00
53,947.00

11.35 %
301.23 %
-45.45 %

22,600.00
130,600.00
600.00
153,800.00

0.00
0.00

3,693.00
3,693.00

14,650.00
14,650.00

3,000.00
3,000.00

66.67 %

5,000.00
5,000.00

707,996.56

786,530.67

781,390.62

786,530.00

-0.65 %

781,390.00

ปี 2564
1,640.00
25,000.00
0.00
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ภ ษมูลค พ่มต ม พ.ร.บ. นดแผน
ภ ษมูลค พ่มต ม พ.ร.บ. จด รรร ยได
ภ ษธุร จ ฉพ
ภ ษ ุร
ภ ษ รรพ มต
ค ภ ค ลวงแล ค ธรรม นยมต ม ฎ ม ยว ดวยป่ ไม
ค ภ ค ลวงแร
ค ภ ค ลวงปิโตร ลยม
ค ธรรม นยมจดท บยน ทธแล นต รรมต มปร มวล
ฎ ม ยท่ดน
ค ธรรม นยมแล ค ใชน บ ด ล
รวมหมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
งน ุด นุนท่วไป รบด นน รต ม น จ น ท่แล
ภ ร จถ ยโ น ลื ท
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมทุกหมวด

น : 3/3

ปี 2560
9,073,795.53
7,295,019.95
322,097.72
2,122,165.65
5,114,169.51
14,434.00
98,917.81
66,089.29

รายรับจริง
ปี 2561
10,194,570.17
8,615,090.85
537,843.95
0.00
8,246,887.81
11,929.00
77,780.52
64,228.22

ปี 2563
10,194,570.00
8,615,090.00
537,840.00
0.00
8,246,880.00
11,920.00
77,780.00
64,220.00

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
4.17 %
-8.45 %
-55.53 %
0.00 %
8.86 %
16.78 %
23.54 %
23.15 %

ปี 2562
10,619,250.42
7,886,929.65
239,870.03
0.00
8,977,480.17
13,922.25
96,090.89
79,094.27

ปี 2564
10,619,250.00
7,886,900.00
239,170.00
0.00
8,977,480.00
13,920.00
96,090.00
79,090.00

6,451,026.00

10,361,809.00

19,337,816.00

10,361,800.00

86.62 %

19,337,000.00

30.00
31,265,742.02

2,100.00
38,898,770.19

6,410.00
48,038,254.30

2,100.00
38,898,730.00

204.76 %

6,400.00
48,036,690.00

24,197,284.00

24,962,209.00

26,233,505.00

26,946,000.00

6.41 %

28,672,000.00

24,197,284.00
74,661,063.38

24,962,209.00
85,384,408.40

26,233,505.00
98,303,100.65

26,946,000.00
87,366,197.00

28,672,000.00
100,522,200.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2564
งค รบร ร วนต บล ว ว
.ศรีม โพธ จ.ปร จีนบุรี
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

100,522,200 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร
ภ ษีที่ดนแล ่งปลู ร ง
ปร ม ณ รม

20,504,760 บาท

จ นวน

19,608,600 บ ท

จ นวน

20,000 บ ท

จ นวน

5,000 บ ท

จ นวน

871,160 บ ท

รวม

1,922,190 บาท

จ นวน

700 บ ท

จ นวน

3,330 บ ท

จ นวน

1,245,900 บ ท

จ นวน

407,040 บ ท

จ นวน

440 บ ท

จ นวน

1,280 บ ท

ว ปงบปร ม ณที่ลวงม

ภ ษีโรงเรื นแล ที่ดน
ปร ม ณ รม

รวม

ว ปงบปร ม ณที่ลวงม

ภ ษีบ รุงท งที่
ปร ม ณ รเท ปงบปร ม ณที่ลวงม
ภ ษีป้ ย
ปร ม ณ รเท ปงบปร ม ณที่ลวงม
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค ธรรมเนียมเ ี่ยว บ รปร

บ จ รน มนเชื เพลง

ปร ม ณ รเท ปงบปร ม ณที่ลวงม
ค ธรรมเนียมเ ี่ยว บใบ นุญ ต รข ย ุร
ปร ม ณ รต่ ว ปงบปร ม ณที่ลวงม
ค ธรรมเนียมเ ี่ยว บ รควบคุม ค ร
ปร ม ณ รม

ว ปงบปร ม ณที่ลวงม

ค ธรรมเนียมเ ็บแล ขนมูลฝ ย
ปร ม ณ รม

ว ปงบปร ม ณที่ลวงม

ค ธรรมเนียมปิด โปรย ตดตงแผนปร
โฆษณ
ปร ม ณ รม

ศ รื แผนปลวเพื่

ว ปงบปร ม ณที่ลวงม

ค ธรรมเนียมเ ี่ยว บท เบียนพ ณชย
ปร ม ณ รม

ร

ว ปงบปร ม ณที่ลวงม

วนที่พมพ : 12/1/2564 15:14:38
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ค ธรรมเนียม ื่น ๆ

จ นวน

99,060 บ ท

จ นวน

3,000 บ ท

จ นวน

4,980 บ ท

จ นวน

10,940 บ ท

จ นวน

1,640 บ ท

จ นวน

25,000 บ ท

จ นวน

108,300 บ ท

จ นวน

7,000 บ ท

จ นวน

1,000 บ ท

จ นวน

2,080 บ ท

จ นวน

500 บ ท

รวม

1,227,760 บาท

จ นวน

1,227,760 บ ท

รวม

153,800 บาท

จ นวน

22,600 บ ท

ปร ม ณ รต่ ว ปงบปร ม ณที่ลวงม
ค ปรบผู ร ท ผด ฎ ม ยจร จรท งบ
ปร ม ณ รม

ว ปงบปร ม ณที่ลวงม

ค ปรบผู ร ท ผด ฎ ม ย ธ รณ ุข
ปร ม ณ รม

ว ปงบปร ม ณที่ลวงม

ค ปรบ รผด ญญ
ปร ม ณ รต่ ว ปงบปร ม ณที่ลวงม
ค ปรบ ื่น ๆ
ปร ม ณ รต่ ว ปงบปร ม ณที่ลวงม
ค ใบ นุญ ตรบท
ปร ม ณ รม

รเ ็บ ขน ่งปฏ ูล รื มูลฝ ย
ว ปงบปร ม ณที่ลวงม

ค ใบ นุญ ตปร
ุขภ พ
ปร ม ณ รม

บ รค

รบ จ รที่เปน นตร ยต

ว ปงบปร ม ณที่ลวงม

ค ใบ นุญ ตจดตง ถ นที่จ น ย ร รื ถ นที่ ม
รในครว รื พืนที่ใด ซึ่งมีพืนที่เ น 200 ต ร งเมตร
ปร ม ณ รม

ว ปงบปร ม ณที่ลวงม

ค ใบ นุญ ตจ น ย นค ในที่ รื ท ง ธ รณ
ปร ม ณ รเท ปงบปร ม ณที่ลวงม
ค ใบ นุญ ตเ ี่ยว บ รควบคุม ค ร
ปร ม ณ รต่ ว ปงบปร ม ณที่ลวงม
ค ใบ นุญ ต ื่นๆ
ปร ม ณ รน ย ว ปงบปร ม ณที่ลวงม
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ด เบีย
ปร ม ณ รม

ว ปงบปร ม ณที่ลวงม

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
เงนที่มีผู ุทศใ
ปร ม ณ รม

ว ปงบปร ม ณที่ลวงม
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ค ข ยแบบแปลน
ปร ม ณ รม

จ นวน

130,600 บ ท

จ นวน

600 บ ท

รวม

5,000 บาท

จ นวน

5,000 บ ท

ว ปงบปร ม ณที่ลวงม

ร ยไดเบ็ดเตล็ด ื่นๆ
ปร ม ณ รต่ ว ปงบปร ม ณที่ลวงม
หมวดรายได้จากทุน
ค ข ยท ดตล ดทรพย น
ปร ม ณ รม

ว ปงบปร ม ณที่ลวงม
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร
ภ ษีแล ค ธรรมเนียมรถยนต

รวม

48,036,690 บาท

จ นวน

781,390 บ ท

จ นวน

10,619,250 บ ท

จ นวน

7,886,900 บ ท

จ นวน

239,170 บ ท

จ นวน

8,977,480 บ ท

จ นวน

13,920 บ ท

จ นวน

96,090 บ ท

จ นวน

79,090 บ ท

จ นวน

19,337,000 บ ท

จ นวน

6,400 บ ท

ปร ม ณ รต่ ว ปงบปร ม ณที่ลวงม
ภ ษีมูลค เพ่มต ม พ.ร.บ.
ปร ม ณ รม

นดแผน

ว ปงบปร ม ณที่ลวงม

ภ ษีมูลค เพ่มต ม พ.ร.บ. จด รรร ยได
ปร ม ณ รน ย ว ปงบปร ม ณที่ลวงม
ภ ษีธุร จเฉพ
ปร ม ณ รต่ ว ปงบปร ม ณที่ลวงม
ภ ษี รรพ มต
ปร ม ณ รม

ว ปงบปร ม ณที่ลวงม

ค ภ ค ลวงแล ค ธรรมเนียมต ม ฎ ม ยว ดวยป่ ไม
ปร ม ณ รม

ว ปงบปร ม ณที่ลวงม

ค ภ ค ลวงแร
ปร ม ณ รม

ว ปงบปร ม ณที่ลวงม

ค ภ ค ลวงปิโตรเลียม
ปร ม ณ รต่ ว ปงบปร ม ณที่ลวงม
ค ธรรมเนียมจดท เบียน ทธแล นต รรมต มปร มวล ฎ ม ย
ที่ดน
ปร ม ณ รม

ว ปงบปร ม ณที่ลวงม

ค ธรรมเนียมแล ค ใชน บ ด ล
ปร ม ณ รม

ว ปงบปร ม ณที่ลวงม
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงน ุด นุนท่วไป
ถ ยโ นเลื ท

รบด เนน รต ม น จ น ที่แล ภ ร จ

เงน ุด นุนท่วไป รบด เนน รต ม น จ น ที่แล ภ ร จ
ถ ยโ นเลื ท จ นวน 28,672,000 บ ท
-ปร ม ณ รเท บปงบปร ม ณที่ลวงม จ นวน 8,772,845
บ ท จ เงน ุด นุนท่วไป
-ค เบียยงชีพผู ูง ยุ จ นวน 14,906,400 บ ท ตงจ ยจ เงน
ุด นุนท่วไป นดวตถุปร งค
-ค เบียคว มพ รต มนโยบ ยข งรฐบ ล จ นวน 4,041,600
บ ท ตงจ ยจ เงน ุด นุนท่วไป นดวตถุปร งค
-ค เบียยงชีพผูป่วยเ ด จ นวน 134,000 บ ท ตงจ ยจ เงน
ุด นุนท่วไป นดวตถุปร งค
-ค เงนเดื นผูชวยครูผูดูแลเด็ จ นวน 180,720 บ ท ตงจ ย
จ เงน ุด นุนท่วไป นดวตถุปร งค
-ค เงนเดื นผูดูแลเด็ จ นวน 468,986 บ ท ตงจ ยจ เงน ุด
นุนท่วไป นดวตถุปร งค
-ค คร งชีพผูดูแลเด็ จ นวน 24,000 บ ท ตงจ ยจ เงน ุด
นุนท่วไป นดวตถุปร งค
-เงน มทบ งทุนปร น งคมข งพน ง นจ ง ต แ นง ผูดูแล
เด็ ศูนยพฒน เด็ เล็ บ น วซ จ นวน 23,449 บ ท ตงจ ย
จ เงน ุด นุนท่วไป นดวตถุปร งค
-เงน ุด นุนเพื่ นบ นุนค ป่วย ร รบน บรบ ลท งถ่น
เพื่ ค ต บแทน
มครบรบ ลท งถ่นเงน ุด นุนเพื่ นบ
นุนค ป่วย ร รบน บรบ ลท งถ่น จ นวนเงน 120,000
บท

รวม

28,672,000 บาท

จ นวน

28,672,000 บ ท
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริ าร วนตําบล ัว ว้า
อําเภอศรีม าโพธิ จัง วัดปราจีนบุรี
รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

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

เงินคาตอบแทนประจําตําแ นงนายก/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 นายกองคการบริ าร วนตําบล

90,720.00

90,720.00

90,720.00

95,040.00

0 %

95,040

3,157,080.00

3,157,080.00

3,099,624.00

3,044,760.00

11.71 %

3,401,160

3,871,080.00

3,871,080.00

3,813,624.00

3,792,120.00

2,041,411.94

2,074,403.15

2,094,800.74

2,442,828.00

63.78 %

4,000,800

5,220.00

0.00

6,922.49

24,000.00

0 %

24,000

เงินคาตอบแทน มาชิก ภาองคกรปกครอง วน
ท้องถิ่น
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

4,148,520

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

เงินประจําตําแ นง

230,322.87

228,000.00

228,000.00

234,000.00

33.33 %

312,000

คาจ้างลกจ้างประจํา

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

88,180.00

69,059.72

48,000.00

75,756.00

-20.8 %

60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

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

คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

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

158,500.00

151,500.00

162,500.00

234,500.00

145.63 %

576,000

12,570.00

13,310.00

22,500.00

50,000.00

0 %

50,000

171,070.00

164,810.00

185,000.00

1,104,500.00

153,655.81

72,868.61

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

70,550.14

397,800.00

25.14 %

497,800

21,525.00

19,250.00

27,225.00

60,000.00

0 %

60,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

1,476,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาจัดซื้อ รือคาจ้างเ มาจัดทําอา าร คาจัด
ซื้อน้ําดื่ม คาจัดซื้ออา ารวาง ฯลฯ

0.00

0.00

732.00

5,000.00

0 %

5,000

0.00

632.00

0.00

0.00

0 %

0

432.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

600,000

3,792.00

0.00

552.00

60,000.00

0 %

60,000

คาใช้จายในการศึกษาดงานและฝึกอบรม

0.00

439,900.00

0.00

24,000.00

1,983.33 %

500,000

-คาใช้จายในการศึกษาดงานและฝึกอบรม

483,820.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

คาธรรมเนียมศาล

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

30,000

คาธรรมเนียมออกเอก าร ิทธิ นัง ือ ําคัญ
ที่ ลวง (น ล.)

0.00

14,450.00

8,580.00

60,000.00

0 %

60,000

-คาธรรมเนียมออกเอก าร ิทธิ นัง ือ ําคัญ
ที่ ลวง (น ล.)

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

คาจัดซื้อ รือคาจ้างเ มาจัดทําอา าร คาจัด
ซื้อน้ําดื่ม คาจัดซื้ออา ารวาง ฯลฯ
คาจัดซื้อ รือคาจ้างเ มาจัดทําอา าร จัดซื้อ
น้ําดื่ม จัดซื้ออา ารวาง ฯลฯ
คาใช้จายในการดําเนินการเลือกตั้งนายก
องคการบริ ารและ มาชิก ภา
องคการบริ าร วนตําบล
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
-คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
พวงมาลัย ฯลฯ

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

800.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชนตําบล
ัว ว้า

0.00

0.00

0.00

30,000.00

0 %

30,000

โครงการกิจกรรมจิตอา าตําบล ัว ว้า

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

30,000

7,212.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอา าภัย
พิบัติประจําองคการบริ าร วนตําบล ัว ว้า

0.00

0.00

0.00

130,000.00

0 %

130,000

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงาน วน
ตําบลและพนักงานจ้าง

0.00

0.00

7,732.00

0.00

100 %

90,000

11,448.00

39,930.50

32,020.00

130,000.00

-23.08 %

100,000

697,234.81

587,031.11

148,391.14

898,800.00

45,395.00

96,679.00

61,372.00

240,000.00

-50 %

120,000

960.00

3,959.00

0.00

20,000.00

0 %

20,000

19,650.00

18,490.00

8,240.00

20,000.00

0 %

20,000

0.00

2,260.00

10,000.00

10,000.00

0 %

10,000

วั ดุยานพา นะและขน ง

6,203.00

0.00

9,100.00

90,000.00

0 %

90,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

62,460.41

54,512.10

46,802.55

100,000.00

0 %

100,000

วั ดุโฆษณาและเผยแพร

0.00

0.00

0.00

8,000.00

0 %

8,000

โครงการเฒาแกน้อย (การฝึกอบรมการทํา
ขนมวุ้นแฟนซี)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

2,194,800

ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานักงาน
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
วั ดุงานบ้านงานครัว
วั ดุกอ ร้าง
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
วั ดุคอมพิวเตอร

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

133,010.00

90,600.00

89,520.00

100,000.00

0 %

100,000

0.00

1,950.00

1,150.00

205,000.00

73.17 %

355,000

267,678.41

268,450.10

226,184.55

793,000.00

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

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

รวมงบดาเนินงาน

1,491,097.77

1,384,850.95

966,536.24

3,470,300.00

5,097,800

0.00

0.00

0.00

184,000.00

-100 %

0

เก้าอี้ ํานักงาน

0.00

19,800.00

8,400.00

0.00

0 %

0

ต้เก็บเอก าร ขนาด 10 ลิ้นชัก (มือจับผัง)

0.00

3,500.00

0.00

0.00

0 %

0

ต้เก็บเอก าร ชนิด 1 บานประต และลิ้นชัก
8 ลิ้นชัก

0.00

5,500.00

0.00

0.00

0 %

0

วั ดุอื่น
รวมค่าวัสดุ

823,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า

คาบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ ํานักงาน
เก้าอี้บุนวม (เก้าอี้จัดเลี้ยง)
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ต้เก็บเอก าร ชนิด 2 บาน แบบเลื่อนกระจก
ง

0.00

16,500.00

0.00

0.00

0 %

0

ต้เก็บเอก ารแฟ้มแขวน ชนิด 4 ลิ้นชัก

0.00

4,200.00

0.00

0.00

0 %

0

ต้เก็บเอก ารแฟ้มแขวน แบบ 4 ลิ้นชัก

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

4,000

ต้บานเลื่อนกระจก

0.00

5,500.00

0.00

0.00

0 %

0

ต้บานเลื่อนกระจก ง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

ต้ าขาโทรศัพทแบบตอบรับอัตโนมัติ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

ต้เ ล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.)

0.00

11,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โตะทํางาน น้าเ ล็ก PVC ขนาด 7 ลิ้นชัก

0.00

0.00

23,700.00

0.00

0 %

0

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

กล้องถายรป

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

22,000

เครื่องขยายเ ียงเคลื่อนที่ แบบลากจง

0.00

0.00

0.00

10,300.00

-100 %

0

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร

0.00

0.00

13,000.00

0.00

0 %

0

โครงการจัดซื้อไมคโครโฟน ้องประชุม
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

ครุภัณฑยานพา นะและขน ง

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

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

เครื่องตัด ญ้า แบบข้อแข็ง

0.00

0.00

0.00

28,500.00

-100 %

0

8,850.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

109,500.00

0.00

0 %

0

57,800.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ้ก ํา รับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง

0.00

0.00

0.00

22,000.00

-100 %

0

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีด มึก(
Inkjet )

0.00

0.00

45,000.00

0.00

0 %

0

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

18,600.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประ งค (Smart
Card Reader)

0.00

0.00

0.00

2,100.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

80,000.00

0 %

80,000

จัด าถังต้มน้ําร้อน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
เครื่องคอมพิวเตอร ํา รับงานประมวลผล
แบบที่ 1 (จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)
เครื่องคอมพิวเตอร ํา รับประมวลผลแบบ
ที่ 2 จอขนาดไมน้อยกวา 18.5 นิ้ว จํานวน 2
เครื่อง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

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

977,540.32

370,940.00

352,740.00

723,520.00

124.85 %

1,626,840

0.00

0.00

0.00

85,200.00

-49.3 %

43,200

เงินประจําตําแ นง

30,099.99

0.00

0.00

10,500.00

300 %

42,000

คาจ้างลกจ้างประจํา

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

22,700.00

37,410.00

31,800.00

40,000.00

-34.09 %

26,366

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

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

คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

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

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

35,400.00

23,200.00

34,900.00

41,300.00

35,400.00

89,250.00

207,900.00

537,300.00

27,979.65

27,007.65

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

10,439.65

87,000.00

45.98 %

127,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

0.00

0.00

0.00

40,000.00

0 %

40,000

โครงการจัดการอบรมด้านคอมพิวเตอรงาน
แผนที่ภาษีและทรัพย ิน

0.00

0.00

0.00

20,000.00

0 %

20,000

โครงการปรับปรุงข้อมลแผนที่ภาษีและ
ทรัพย ิน

0.00

0.00

0.00

300,000.00

0 %

300,000

24,389.68

9,079.55

35,008.10

80,000.00

0 %

80,000

52,369.33

36,087.20

45,447.75

527,000.00

65,152.00

79,968.00

79,300.00

80,000.00

0 %

80,000

วั ดุยานพา นะและขน ง

3,000.00

16,000.00

0.00

40,000.00

0 %

40,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

39,564.26

33,481.46

34,970.00

60,000.00

0 %

60,000

รวมค่าตอบแทน

-0.73 %

ปี 2564
41,000
717,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

567,000

ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานักงาน
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
วั ดุคอมพิวเตอร

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

130,050.00

72,602.00

99,870.00

100,000.00

237,766.26

202,051.46

214,140.00

280,000.00

คาบริการไปรษณีย

48,087.00

10,324.00

14,641.00

140,000.00

-71.43 %

40,000

คาบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม

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

รวมงบดาเนินงาน

458,366.59

422,456.66

564,160.81

1,584,300.00

1,704,000

เก้าอี้ ํานักงาน

0.00

4,400.00

0.00

16,100.00

-100 %

0

ต้ 2 บาน มือจับเขาควาย

0.00

0.00

0.00

27,500.00

-100 %

0

ต้เก็บเอก าร ชนิด 2 บานเลื่อนทึบ

0.00

9,800.00

0.00

0.00

0 %

0

ต้เก็บเอก ารชนิด 1 บานประตและลิ้นชัก 8
ลิ้นชัก

0.00

11,000.00

0.00

0.00

0 %

0

ต้เก็บเอก ารชนิด 2 บาน เลื่อนกระจก ง

0.00

22,000.00

0.00

0.00

0 %

0

ต้บานเลื่อนกระจก ง

0.00

0.00

0.00

22,500.00

-100 %

0

ต้บานเลื่อนทึบ

0.00

0.00

0.00

9,000.00

-100 %

0

ต้เอก ารแฟ้มแขวน

0.00

0.00

0.00

3,800.00

-100 %

0

รวมค่าวัสดุ

0 %

ปี 2564
100,000
280,000

ค่าสาธารณูปโภค

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ ํานักงาน
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
โตะทํางาน น้าเ ล็กPVC ขนาด 7 ลิ้นชัก

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

0.00

7,500.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร ํา รับงานประมวลผล
แบบที่ 1 (จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0.00

0.00

65,700.00

0.00

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร ํา รับงานประมวลผล
แบบที่ 2 (จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0.00

0.00

29,900.00

0.00

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก ํา รับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง

0.00

0.00

0.00

22,000.00

-100 %

0

28,900.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

9,300.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร รือชนิด LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที่ 2 (33 น้า/นาที)

0.00

0.00

29,000.00

0.00

0 %

0

เครื่องพิมพแบบฉีด มึก (IKJET PRINTER)

0.00

7,000.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่อง ํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA

0.00

23,200.00

15,000.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

60,000.00

0 %

60,000

38,200.00

84,900.00

139,600.00

160,900.00

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร ํา รับประมวลผลแบบที่
2 จอขนาดไมน้อยกวา 18.5 นิ้ว จํานวน 1
เครื่อง
เครื่องพิมพชนิดเลเซอร ชนิดLED ขาวดํา
แบบ NETWORK แบบที่ 1 (33
น้า/นาที)จํานวน 1 เครื่อง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
รวมค่าครุภัณฑ์

60,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

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

246,300.00

255,623.30

272,460.00

291,300.00

0 %

291,300

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 (ฝ่ายประจา)

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

คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

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

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

0.00

0.00

0.00

9,000.00

0.00

0.00

0.00

179,000.00

31,010.32

25,414.64

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

19,328.48

106,000.00

37.74 %

146,000

0.00

0.00

0.00

10,000.00

100 %

20,000

68,578.60

21,220.80

74,825.00

300,000.00

-33.33 %

200,000

99,588.92

46,635.44

94,153.48

416,000.00

0.00

0.00

10,000.00

10,000.00

0 %

10,000

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

93,625.00

299,653.50

298,400.00

300,000.00

0 %

300,000

วั ดุยานพา นะและขน ง

37,193.20

21,520.00

42,000.00

150,000.00

0 %

150,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

109,251.05

139,531.61

198,164.76

296,000.00

1.35 %

300,000

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0 %

10,000

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

รวมงบดาเนินงาน

401,738.17

507,340.55

642,718.24

1,361,000.00

1,315,000

รวมค่าตอบแทน

0 %

ปี 2564
9,000
179,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

366,000

ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานักงาน

วั ดุคอมพิวเตอร
วั ดุเครื่องดับเพลิง
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ ํานักงาน
เก้าอี้ ํานักงาน

0.00

0.00

0.00

2,800.00

-100 %

0

เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด 36,000
บืทีย จํานวน 1 เครื่อง

0.00

0.00

0.00

47,000.00

-100 %

0

ต้บานเลื่อนทึบ

0.00

0.00

0.00

4,500.00

-100 %

0

ต้เ ้ือผ้า มือจับเขาควาย

0.00

0.00

0.00

5,500.00

-100 %

0

ต้เ ื้อผ้า มือจับผัง

0.00

0.00

0.00

5,500.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

854,000

0.00

0.00

0.00

15,000.00

0 %

15,000

0.00

0.00

0.00

1,900.00

0 %

1,900

0.00

0.00

0.00

7,500.00

0 %

7,500

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

ครุภัณฑยานพา นะและขน ง
รถยนตบรรทุก (ดีเซล)
ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง
แทนปนฉีดน้ําพร้อม ัวฉีดลําตรง
ครุภัณฑอื่น
ชุดกลองเ ียง ขนาด 200 วัตต พร้อมลําโพง
ัญญาณไฟเลน (วาบวาบ)
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุน วนราชการ

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

0.00

0.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

30,000.00

โครงการปกป้อง ถาบัน ําคัญของชาติ

0.00

0.00

0.00

2,850.00

952.63 %

30,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเ ตุทางถนนใน
ชวงเทศกาลตางๆ

0.00

0.00

1,804.00

1,422.00

2,712.94 %

40,000

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น
รวมค่าตอบแทน

16.67 %

35,000
35,000

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
-โครงการป้องกันและลดอุบัติเ ตุทางถนน
ในชวงเทศกาลตางๆ

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

2,124.00

2,528.00

0.00

0.00

2,124.00

2,528.00

1,804.00

4,272.00

68,556.00

0.00

20,000.00

20,000.00

400 %

100,000

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

รวมงบดาเนินงาน

280,185.00

212,527.00

234,654.00

254,272.00

1,150,000

0.00

0.00

0.00

2,500,000.00

-100 %

0

เครื่ือง บน้ํา เครื่องยนตเบนซิน บน้ําได้
1,000 ลิตรตอนาที ขนาด 7 แรงม้า

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

40,200

ปมน้ํา อยโขง ขนาด 5 แรงม้า ขนาดทอ 3
x 3 นิ้ว ชนิดปริมาตรน้ํามาก ไฟฟ้า 220
โวลล

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

15,000

รวมค่าใช้สอย

0 %

ปี 2564
0
70,000

ค่าวัสดุ
วั ดุเครื่องดับเพลิง
วั ดุอื่น

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑยานพา นะและขน ง
โครงการจัดซื้อรถกระเช้าซอมไฟฟ้า ขนาด
ความ งไมน้อยกวา 12 เมตร จํานวน 1 คัน
ครุภัณฑการเกษตร
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ
ต้ ม้อแปลงไฟ

0.00

3,500.00

0.00

0.00

0 %

0

34,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร ํา รับประมวลผล 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 น้า/นาที)
จํานวน 1 เครื่อง

9,300.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

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

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง
ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

ครุภัณฑอื่น
เลื่อยโซยนต
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
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

เงินประจําตําแ นง

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 (ฝ่ายประจา)

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

คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

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

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

0.00

0.00

0.00

8,000.00

25 %

10,000

0.00

13,500.00

0.00

71,000.00

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมค่าตอบแทน

97,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0.00

10,200.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

34,000.00

76.47 %

60,000

คาใช้จายในการจัดงานวันเด็กตําบล ัว ว้า

0.00

0.00

69,050.00

80,000.00

0 %

80,000

-คาใช้จายในการจัดงานวันเด็กตําบล ัว ว้า

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

โครงการเด็กตําบล ัว ว้าโตไปไมโกง

0.00

0.00

0.00

40,000.00

0 %

40,000

0.00

0.00

0.00

30,000.00

0 %

30,000

70,450.00

80,650.00

69,050.00

194,000.00

วั ดุ ํานักงาน

0.00

0.00

13,804.00

30,000.00

0 %

30,000

วั ดุคอมพิวเตอร

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

รวมงบดาเนินงาน

70,450.00

94,150.00

82,854.00

315,000.00

367,000

0.00

0.00

5,600.00

0.00

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

220,000

ค่าวัสดุ

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ ํานักงาน
เก้าอี้ ํานักงาน

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ต้เก็บเอก ารชนิด 2 บาน เลื่อนกระจก ง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

12,000

ต้เ ล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.)

0.00

11,000.00

0.00

0.00

0 %

0

ต้เ ล็กชนิด 2 บานประต

0.00

5,500.00

0.00

0.00

0 %

0

โตะทํางาน น้าเ ล็ก PVC ขนาด 7 ลิ้นชัก

0.00

15,000.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

10,300.00

-100 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร ํา รับงานประมวลผล
แบบที่ 1 (จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0.00

0.00

43,800.00

0.00

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก ํา รับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง

0.00

0.00

0.00

22,000.00

-100 %

0

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีด มึก(
Inkjet )

0.00

0.00

15,000.00

0.00

0 %

0

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

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
เครื่องขยายเ ียงเคลื่อนที่ แบบลากจง
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
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

441,360.00

352,577.10

496,800.00

677,340.00

-1.75 %

665,511

36,900.00

21,692.42

2,040.00

24,000.00

0 %

24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

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

0.00

0.00

0.00

71,604.00

0.00

0.00

0.00

71,604.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

66,300.00

0.00

54,400.00

66,300.00

2.56 %

68,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น
รวมค่าตอบแทน

0.55 %

72,000
72,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
คาจ้างเ มาบริการตางๆ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาจัดการเรียนการ อน (ราย ัว)
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
-คาจัดการเรียนการ อน (ราย ัว)

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

0.00

59,500.00

0.00

0.00

0 %

0

191,100.00

0.00

199,500.00

215,600.00

2.27 %

220,500

-คาอา ารกลางวันศนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ัวซา

0.00

167,900.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา

0.00

0.00

11,300.00

44,070.00

2.56 %

45,200

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

257,400.00

227,400.00

265,200.00

325,970.00

วั ดุ ํานักงาน

0.00

0.00

0.00

39,000.00

-23.08 %

30,000

วั ดุงานบ้านงานครัว

0.00

0.00

7,223.00

10,000.00

100 %

20,000

คาอา ารเ ริม (นม)

1,052,464.00

1,111,743.64

1,111,209.72

1,179,519.00

3.25 %

1,217,843

1,052,464.00

1,111,743.64

1,118,432.72

1,228,519.00

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

รวมงบดาเนินงาน

1,309,864.00

1,339,143.64

1,408,827.56

1,676,093.00

1,758,543

คาอา ารกลางวันศนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน ัว
ซา

คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

353,700

ค่าวัสดุ

รวมค่าวัสดุ

1,267,843

ค่าสาธารณูปโภค
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ ํานักงาน
ต้บานเลื่อนกระจก

0.00

5,500.00

0.00

0.00

0 %

0

ต้เ ล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.)

0.00

11,000.00

0.00

0.00

0 %

0

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

2,162,000.00

2,403,000.00

0.00

0.00

0 %

0

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

ครุภัณฑอื่น
เครื่องเลน นามกลางแจ้ง ํา รับเด็กเล็ก
แบบพลา ติกชนิดโพลีเอทธีลีน

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุน วนราชการ
โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษาคาอา ารกลางวัน
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

0.00

0.00

0.00

151,120.00

354.92 %

687,480

เงินประจําตําแ นง

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 (ฝ่ายประจา)

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

คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

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

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

0.00

0.00

0.00

8,100.00

0 %

8,100

0.00

0.00

0.00

182,988.00

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมค่าตอบแทน

430,848
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

58,893.67

18,624.42

0.00

0.00

0 %

0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0.00

0.00

109,119.28

170,608.00

0 %

170,608

โครงการ ัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษ ุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศา ตราจารย ดร. มเด็จพระเจ้าลกเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี

0.00

0.00

5,457.00

0.00

0 %

0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0 %

10,000

โครงการขับเคลื่อนโครงการ ัตวปลอดโรค
คนปลอดภัย โรคพิษ ุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศ.ดร. มเด็จพระเจ้าลกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
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

โครงการป้องกันและแก้ไขปญ า
ถานการณฝุ่นละอองขนาดเล็ก Pm 2.5

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ ุนัขบ้า

0.00

0.00

52,505.00

100,000.00

0 %

100,000

-โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ ุนัขบ้า

72,057.00

85,057.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรั โค
โรนา 2019 (โควิด - 19)

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
โครงการรณรงคคัดแยกขยะกอนทิ้ง

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

0.00

0.00

124,062.00

150,000.00

0 %

150,000

160,211.60

92,716.07

120,137.26

350,000.00

0 %

350,000

291,162.27

201,230.49

411,280.54

780,608.00

8,000.00

7,901.00

10,730.00

30,000.00

0 %

30,000

114,252.00

149,800.00

149,800.00

200,000.00

0 %

200,000

วั ดุยานพา นะและขน ง

83,645.80

30,773.60

32,800.00

200,000.00

0 %

200,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

173,153.42

196,795.98

194,311.47

300,000.00

0 %

300,000

73,000.00

73,000.00

135,450.00

267,040.00

0 %

267,040

5,724.50

7,998.25

8,000.00

8,000.00

0 %

8,000

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

รวมงบดาเนินงาน

748,937.99

667,499.32

942,372.01

1,998,636.00

2,346,496

เก้าอี้ ํานักงาน

0.00

0.00

5,600.00

0.00

0 %

0

ต้ 2 บาน

0.00

11,000.00

0.00

0.00

0 %

0

ต้เก็บเอก าร 1 บานประตและลิ้นชัก

0.00

5,500.00

0.00

0.00

0 %

0

ต้บานเลื่อนกระจก ง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

12,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

880,608

ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานักงาน
วั ดุงานบ้านงานครัว

วั ดุวิทยาศา ตร รือการแพทย
วั ดุเครื่องแตงกาย
วั ดุคอมพิวเตอร

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ ํานักงาน
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
โตะทํางาน น้าเ ล็ก PVC ขนาด 7 ลิ้นชัก

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

0.00

15,000.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

854,000

0.00

0.00

0.00

10,300.00

-100 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร ํา รับงานประมวลผล
แบบที่ 1 (จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0.00

0.00

43,800.00

0.00

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก ํา รับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง

0.00

0.00

0.00

22,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

15,000.00

0.00

0 %

0

0.00

199,000.00

0.00

0.00

0 %

0

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

ครุภัณฑยานพา นะและขน ง
รถยนตบรรทุก (ดีเซล)
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
เครื่องขยายเ ียงเคลื่อนที่ แบบลากจง
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีด มึก(
Inkjet )
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครภัณฑ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนกิจการที่เป็น าธารณประโยชน

127,500.00

207,500.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการตามพระราชดําริด้าน าธารณ ุข

0.00

0.00

0.00

340,000.00

0 %

340,000

โครงการ าธารณ ุขมลฐานเพื่อ นับ นุน
การพัฒนา าธารณ ุขมลฐาน

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

476,627.74

507.10

325,920.00

1,093,180.00

28.56 %

1,405,440

0.00

0.00

0.00

52,000.00

38.46 %

72,000

18,258.06

0.00

28,000.00

50,000.00

20 %

60,000

137,880.00

35,850.00

0.00

45,470.00

1,839.22 %

881,765

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
เงินประจําตําแ นง
คาตอบแทนพนักงานจ้าง
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)
3,492.63 %

ปี 2564

21,540.00

4,005.00

0.00

3,000.00

107,779

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

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

คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

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

30,000.00

0.00

0.00

17,239.18

290.04 %

67,239

0.00

0.00

0.00

12,000.00

0 %

12,000

30,000.00

0.00

0.00

139,489.18

9,300.65

6,200.65

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

16,733.65

76,700.00

78.23 %

136,700

0.00

0.00

0.00

20,000.00

0 %

20,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

189,489

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
คาบํารุงรักษาและซอมแซม

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

8,534.43

0.00

18,443.41

50,000.00

17,835.08

6,200.65

35,177.06

146,700.00

45,914.00

61,520.00

54,732.00

80,000.00

0 %

80,000

วั ดุกอ ร้าง

0.00

0.00

0.00

20,000.00

0 %

20,000

วั ดุยานพา นะและขน ง

0.00

0.00

21,100.00

30,000.00

166.67 %

80,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

30,407.28

28,889.52

28,631.51

70,000.00

185.71 %

200,000

วั ดุคอมพิวเตอร

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

รวมงบดาเนินงาน

171,342.36

96,610.17

199,540.57

546,189.18

956,189

เก้าอี้ ํานักงาน

0.00

0.00

0.00

14,000.00

-100 %

0

โตะทํางาน น้าเ ล็กPVC ขนาด 7 ลิ้นชัก

0.00

0.00

0.00

37,500.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

150,000.00

-100 %

0

รวมค่าใช้สอย

200 %

ปี 2564
150,000
306,700

ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานักงาน

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ ํานักงาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
เครื่องคอมพิวเตอร า รับงานประมวลผล
แบบที่ 2 * (จอแ ดงภาพขนาดไมน้อยกวา
19 นิ้ว)
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก า รับงาน
ประมวลผล

0.00

0.00

0.00

22,000.00

-100 %

0

เครื่องพิมพแบบฉีด มึก (Inkjet Printer) า
รับกระดาษขนาด A3

0.00

0.00

0.00

6,300.00

-100 %

0

เครื่องพิมพเลเซอร รือ LED ี ชนิด
Network แบบที่ 1 (18 น้า/นาที)

0.00

0.00

0.00

20,000.00

-100 %

0

เครื่อง ํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (480
Watts)

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประ งค (Smart
Card Reader)

0.00

0.00

0.00

700.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

30,000.00

566.67 %

200,000

0.00

0.00

0.00

280,500.00

0.00

0.00

0.00

80,000.00

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

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
รวมค่าครุภัณฑ์

210,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใ แ้ กเอกชน
นิติบุคคล รือบุคคลภายนอกเพื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งกอ
ร้าง
คาออกแบบ คาควบคุมงาน

25 %

100,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งานไฟฟ้าถนน
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑกอ ร้าง
เครื่องเจาะพื้นคอนกรีต

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

55,000

ชุดทด อบความข้นเ ลวของ
คอนกรีต(SLUMP TEST)

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

7,000

แบบ ลอคอนกรีตพร้อมอุปกรณ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

7,000

รวมค่าครุภัณฑ์

0.00

0.00

0.00

0.00

กอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็กบ้าน นอง
ไฮ ม 17 จากที่นางทองยศ เถื่อนแดง ถึงที่
นายวิชัย ปาจันทร

0.00

0.00

121,000.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างเจาะบอบาดาล Dia.6"
บ้าน นองนก ม 10 บริเวณที่ดินของนาย
มควร บุญเรือง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

85,100

โครงการกอ ร้างติดตั้งไฟ อง วางรายทาง
และขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําบ้านโคกอุดมดี
ม 12 จากตลาดปรือวาย ถึง มบ้านบุจัน
ทน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

263,000

69,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอ ร้าง ิ่ง าธารณปโภค
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โครงการกอ ร้างติดตั้งไฟ องแ ง วางราย
ทางบ้านดอน ับฟาก ม 14 จากเขตบ้าน
เกาะ มอ ม 2ถึงบ้านนาย ําราญ เกษม ุข
ันต

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

455,000

โครงการกอ ร้างติดตั้งไฟ องแ ง วางราย
ทางบ้านดอน ับฟาก ม 14 จากถนนทาง
ลวง มายเลข 3070 ถึงบ้าน มศักดิ์ งาม
วงษ และบ้านนาย ํารวม มอพันธ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

803,000

โครงการกอ ร้างติดตั้งไฟ องแ ง วางราย
ทางบ้านดอน ับฟาก ม 14 จากบ้านนาง
มล ปรืองามถึงบ้านนายจันทร ขุนเภา

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

314,000

โครงการกอ ร้างติดตั้งเ ียงตาม ายบ้านโคก
อุดมดี ม 12 จากถนน มายเลข 3039 ถึง
บ้านนายบุญเทียม ัปฝาง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

212,000

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้านเกาะ มอ มที่ 15 จากศาลา วน
ุขภาพ ถึงศาลาพ้นทุกข

0.00

0.00

0.00

2,299,800.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้านเกาะ มอ มที่ 15 รอบ วน ุขภาพ

0.00

0.00

0.00

1,228,600.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้านเกาะ มอ มที่ 2 จากบ้านนายพิพัฒน
วงศ วั ดิ์ ถึงที่นายประจวบ นาทุม

0.00

0.00

0.00

220,000.00

-100 %

0
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โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้านเกาะ มอ มที่ 3 จากร้านค้าชุมชน ถึง
ที่นายกอบศักดิ์ ขอแอบกลาง

0.00

0.00

0.00

160,400.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้านคลอง มบรณ มที่ 13 จากบ้านนาย
ประเ ริฐ พุทธา ถึงที่นาย มพร เธอจะโปะ

0.00

0.00

0.00

617,000.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้านคลอง มบรณ มที่ 13 จากวัดคลอง
มบรณ ถึงที่ถนน ี่เลน

0.00

0.00

0.00

306,800.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้านโคกอุดมดี มที่ 12 จากบ้านนางกัญญา
ณัฏฐ วงษปน ถึงที่นายเ าร ดอนทอง

0.00

0.00

0.00

354,400.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้านโคกอุดมดี มที่ 12 จากบ้านนาย ุมิตร
ศรีเกษม ถึงที่นาง ้มลิ้ม เภาเนือง

0.00

0.00

0.00

653,383.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้านดอน ับฟาก มที่ 14 จากทาง ลวง
มายเลข 3070 ถึงที่นาง าวศิดาวรรณ ุม
เ ม

0.00

0.00

0.00

371,900.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้านดอน ับฟาก มที่ 14 จากที่นายวรรณา
ดวงดี ถึงที่นางวารุณี พระแทน

0.00

0.00

0.00

306,600.00

-100 %

0
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โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้าน ีเ ียดไทรงาม ม 16 จากที่นายราชัย
วงษพา ถึงที่ ระน้ํานิคมอุต า กรรมโรจนะ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

97,400

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้าน ีเ ียดไทรงาม มที่ 16 จากบ้านนาย
วอง เขียวชอุม ถึงที่นายราชัย วงษพา

0.00

0.00

0.00

382,600.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้าน นองกาน้ํา ม 7 จากที่นาย งคราม
วง า ถึงที่นาย มัย ง จันทร (ชวง อง)

0.00

443,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้าน นองกาน้ํา ม 7 จากบ้านนาย ุเวท มี
ศิลป์ ถึงที่บ้านนายกิติคุณ โทวงษ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

254,400

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้าน นองนก ม 10 จากที่นายคารม รินทา
ถึงที่นาย ัญญา วงษเ นา

265,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้าน นองนก ม 10 จากที่นาย มชาย
พระเกตุ ถึงที่นายเฉลิม พระเกตุ

184,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้าน นองนก ม 10 จากที่นาย มชาย พระ
เกตุ ถึงที่นายเฉลิม พระเกตุ

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0
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โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้าน นองนก ม 10 จากบ้านนางบรรทม
รินทา ถึงที่นายอาคม รินทา

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

134,800

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้าน นองนก มที่ 10 จากที่นาง นเพียร
วงษเ นา ถึงที่นายทรงศักดิ์ อุปถัมภ

0.00

0.00

0.00

575,799.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้าน นองนก มที่ 10 จากบ้านนางบรรทม
รินทา ถึงที่นางบรรทม รินทา

0.00

0.00

0.00

151,700.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้าน นองนก มที่ 10 จากบ้านนางเ ถียร
ุวรรณวงค ถึงที่นาย ังวาล บิณฑะ

0.00

0.00

0.00

83,000.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้าน นองปรือน้อย ม 9 จากที่นางเตือน
เกาะจันทร ถึง ระน้ํา าธารณประโยชน

0.00

350,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้าน นองปรือน้อย ม 9 จากบ้านนาง
อํานวย ขยันกิจ ถึงบ้านนายบุญ ง วุฒิแ ง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

140,200

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้าน นองปรือน้อย ม 9 จากบ้านนายบุญ
ง าดอน ถึงบ้านนางแ วง คําผุย

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

81,800
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โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้าน นองปรือน้อย มที่ 9 จากที่นางเตือน
เกาะจันทร ถึงบริเวณถังน้ําประปา มบ้าน

0.00

0.00

0.00

124,500.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้าน นองระเนตร ม 11 จากที่นางดี ัตยา
ถึงที่นายมานพ มอชัย

291,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้าน นองระเนตร ม 11 จากบ้านนาง
ถนอม ดอนทอง ถึงบ้านนางทองเนียน าดา

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

238,000

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้าน นองระเนตร ม 11 จาก ้าแยก นอง
ระเนตร ถึงถนน ี่เลน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

462,800

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้าน นองระเนตร มที่ 11 จากบ้านนาง
ระเบียบ มะโนภัย ถึงที่นางนุน อนเพ็ชร

0.00

0.00

0.00

564,900.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้าน นอง ช้าง ม 8 จากที่นาง าวไพริน
จันทร ิง ถึงที่นาง นนิล มีเชาว

0.00

213,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้าน นอง ช้าง ม 8 จากที่นาย มศักดิ์
บุญนาม ถึงที่นางอํานวย มีเชาว

0.00

252,000.00

0.00

0.00

0 %

0
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โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้าน นอง ช้าง มที่ 8 จากที่นางฝ้าย
อินทรโชติ ถึงทาง าธารณประโยชน

0.00

0.00

0.00

481,500.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้าน นอง ช้าง มที่ 8 จากแยกถังประปา
ถึงที่นางฮั้ว จันทร ระ

0.00

0.00

0.00

278,300.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้าน นองไฮ ม 17 จากบ้านนางทองยศ
เถื่อนแดง ถึงถนนลกรังภายใน มบ้าน
จํานวน 3 ชวง
-ชวงที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 433 เมตร
นา 0.15 เมตร รือพื้นที่ดําเนินการไมน้อย
กวา 2,165 ตร.ม.
-ชวงที่ 2 กว้าง 1.00 เมตร ยาว 143 เมตร
นา 0.15 เมตร รือพื้นที่ดําเนินการไมน้อย
กวา 143 ตร.ม.
-ชวงที่ 3 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 31 เมตร
นา 0.15 เมตร รือพื้นที่ดําเนินการไมน้อย
กวา 155 ตร.ม.

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

1,307,100

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้าน ัวซา ม 5 จากทางเข้าวัด ัวซา ถึง
บ้านนางทัด ิง ทน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

77,600
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โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้าน ัวซา ม 5 จากที่นางรัตนาวลี บุญ
ประเ ริฐ ถึงที่นายวอง เอื้อเฟ้อ

0.00

56,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้าน ัวซา ม 5 จากที่นาง มยงค าดอน
ถึงที่นางปวัลรัตน เอียด ุดารักษ

0.00

256,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้าน ัวซา มที่ 5 จากบ้านนายประภา
บุญเชิด ถึงเขตติดตอ มที่ 4 บ้าน ายโศก

0.00

0.00

0.00

794,700.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้าน ัวซา มที่ 5 จากปากทางเข้าวัดป่า
โพธิ์แก้ว 1 ถึง วนนาง ุพรรษา วิจิตร กุล ง

0.00

0.00

0.00

476,900.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้าน ัวซา มที่ 6 จากทาง ลวง มายเลข
3070 ถึงประปา ระน้ําบอระเพ็ด

0.00

0.00

0.00

2,437,999.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้าน ัวซา มที่ 6 จากบ้านนางปราณี งาม
วงษ ถึงที่นาย ุชาติ ซื่อตรง

0.00

0.00

0.00

586,400.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้าน ัวซา มที่ 6 จากบ้านร้อยตรีไพบลย
งามวงษ ถึงบ้านนางแดง นพคุณ

0.00

0.00

0.00

42,100.00

-100 %

0
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โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้าน ัว ว้า ม 1 จากที่นายนิพนธ อินทร
มานะ ถึงที่นายประมาณ โชติแ ง

0.00

487,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้าน ัว ว้า ม 1 จากบ้านนาง าวทอง
เปลว อักษร ถึงที่นายโกมล ทับทิม

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

329,200

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้าน ายโศก ม 4 จากบ้านนายฮ้วง รวม
ทรัพย ถึงบ้านนางพรทิพย เตาจันทร

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

120,800

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้าน ายโศก ม 4 จากวัดเกาะแก้ว ถาวร
(จุดเริ่มต้นโครงการ) ถึงจุดวัดเกาะแก้ว
ถาวร (จุด ิ้น ุดโครงการ)

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

243,500

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้าน ายโศก มที่ 4 จากข้างวัดเกาะแก้ว
ถาวร ถึงเขตวัดเกาะแก้ว ถาวร

0.00

0.00

0.00

489,000.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้าน ายโศก มที่ 4 จากบ้านนางขันทอง
ค้ําช ถึงที่นาย ุเนตร ังอรดี

0.00

0.00

0.00

380,100.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้าน ายโศก มที่ 4 จากบ้านนางพรรณี
ประครองถึงที่นางเก ร ิล ร้อย

0.00

0.00

0.00

69,100.00

-100 %

0
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โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้าน ายโศก มที่ 4 จากบ้านนาง าวอนงค
โอบอ้อม ถึงที่นางภ พันธ ม

0.00

0.00

0.00

1,268,000.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
พร้อมวางทอระบายน้ําคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
Dia. 0.60 เมตร บ้าน นองไฮ ม 17 จาก
บ้านนาย ังเวียน บุญทํา ถึงที่นายชํานาญ
ปญญา

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

444,200

0.00

0.00

0.00

392,800.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้านคลอง มบรณ ม 13 จากบ้านนางเก ร
ชํานิ ถึงบ้านนางบุญเยี่ยม แ น ุข

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

219,000

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้านคลอง มบรณ ม 13 จาก ามแยก
ศาลาประชาคม ถึงบ้านนายขจรศักดิ์ ใจดี

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

230,400

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้านโคกอุดมดี ม 12 จากที่นายมานิต ไอ
ยรัตน ถึงที่ นาง าวปยภรณ จําพานิชย

0.00

0.00

249,000.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ม 5 บ้าน ัวซา จากที่ดินนาง าว ุวรรณา
ภผา ถึงเขตติดตอ ม 4 บ้าน ายโศก
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โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้านโคกอุดมดี ม 12 จากที่นาย มบัติ
อุดมปลั่ง ถึงที่ นายอุดร อุดมปลั่ง

0.00

0.00

62,200.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้านโคกอุดมดี ม 12 จากที่บ้านนาย
ประคอง ไชยบัวถึงที่นายอํานวย ขุนเภา

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

302,500

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้านดอน ับฟาก ม 14 จากบ้านนาง าวจุรี
รัตน วรวิชญเรืองเดช ถึงที่นาย มบัติ แย้ม
พลับ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

103,700

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้านดอน ับฟาก ม 14 จากบ้านนายจันทร
ขุนเภาถึงทีถนน ี่เลน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

1,363,900

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้าน ีเ ียดไทรงาม ม 16 จากที่นางล้วน
แ งพันธ ถึงที่นางวารี บุญ ุข

0.00

440,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้าน ีเ ียดไทรงาม ม 16 จากศาลา
ประชาคม มบ้าน ถึงที่ นางนารี ยะ าวงษ

0.00

0.00

55,100.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้าน นองกาน้ํา ม 7 จากที่นางจําเรียง
วงษเ นา ถึงที่ นาง ุพัตรา ศรเพชร

0.00

0.00

157,000.00

0.00

0 %

0
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โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้าน นองกาน้ํา ม 7 จากที่นายพิชิต มี
ศิลป์ ถึงที่นางบุญอบ มีศิลป์

0.00

0.00

61,000.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้าน นองกาน้ํา ม 7 จากที่นายไพบลย มี
ชัยถึงที่นาง าวศิริรัตน วงษเ นา

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

167,900

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้าน นองกาน้ํา ม 7 จากที่นายไพบลย มี
ชัย ถึงที่ นาย ุชาติ วงษเ นา

0.00

0.00

119,000.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้าน นองปรือน้อย ม 9 จากที่นางปราณี
เภาเนือง ถึงที่นางลําใย เภาเนือง

0.00

0.00

88,000.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้าน นองปรือน้อย ม 9 จากบ้านนาง
เจรียร รวมทรัพย ถึงบ้านนาง มควร ระลี

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

173,500

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้าน นองปรือน้อย ม 9 จากบ้านนางแ ง
ดาว คงเพียร ถึงที่นายบุญทิม เ ลาเคน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

131,800

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้าน นองปรือน้อย ม 9 จากบ้านนาย
ามารถ งามวงษ ถึงบ้านนาง ุดใจ พอใจ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

348,000
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โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้าน นอง ช้าง ม 8 จากทาง าธารณ
ประโยชนถึงบ้านนางริ้ว มีชัย

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

989,500

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้าน นอง ช้าง ม 8 จากที่นาย ํานอง
รักษาพล ถึงที่นายวีระ รักษาพล

0.00

0.00

46,600.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้าน นอง ช้าง ม 8 จากที่นาย ุเทพ ุพล
ถึงที่ นายบุญ แซโล้

0.00

0.00

392,000.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้าน นอง ช้าง ม 8 จากบ้านนาง ํารวย
ศรเพชร ถึงที่นาย มศักดิ์ บุญนาม

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

74,600

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้าน ัวซา ม 5 จากที่นางเจียร ทา อม ถึง
ที่นายวิรัตน กัลยา ัตถ

0.00

0.00

320,000.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้าน ัวซา ม 5 จากที่นายรําเพย ปราบ
พาล ถึงที่ นาย มบัติ ต้นวงษ

0.00

0.00

163,200.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้าน ัวซา ม 5 จากบ้านนายกิตติ วงษภา
ถึงที่บ้านนายเฉลิม ตรีกลาง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

338,100
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โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้าน ัวซา ม 5 จากบ้านนายธานี มวดดี
ถึงที่นางไพบลย งามวงษ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

804,400

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้าน ัวซา ม 6 จากซุ้มประตวัดทางเข้า ม
บ้านถึง ะพานข้ามคลอง ม 15

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

876,800

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้าน ัวซา ม 6 จากที่นายปรีชา วั ดี ถึง
ที่นาง าวนภั แก้วดี

0.00

0.00

300,500.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้าน ัว ว้า ม 1 จากบ้านนางวา นา
ุพรรณ ถึงที่บ้านนางพล กลิ่นศิริ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

319,700

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้าน ัว ว้า มที่ 1 จากที่นางกันภัย มทรง
ถึงที่ นางมณฑล ิง ทอง

0.00

0.00

218,000.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้าน ายโศก ม 4 จากที่นางอําพร ุข อม
ถึงที่ นายไพฑรย แก้วแ น

0.00

0.00

91,000.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้าน ายโศก ม 4 จากที่นาย ุเนตร ังอรดี
ถึงที่ นาง มนึก ค้ําช

0.00

0.00

70,000.00

0.00

0 %

0
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โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้าน ายโศก ม 4 จากแยกวัด ลวงตาม า
บัว ถึงบอน้ําประปา ม 4

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

1,443,800

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
พร้อมวางทอระบายน้ําคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้าน นองไฮ ม 17 จากบ้านนายเดือน
พันธ ว้า ถึงบ้านนางเ มอ อ้น ิริ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

1,058,400

โครงการกอ ร้างถนนดินใ มบ้าน นองนก
ม 10 จากที่นาง มจิตร าษร ถึงที่นาย ม
ทรง อุปถัมภ

0.00

157,637.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
Asphaltic Concrete บ้านเกาะ มอ ม 2
จากบ้านนายกิมเคี้ยง โพธิกําจร ถึงบ้านนาง
เฉลา เนตร ุวรรณ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

170,000

โครงการกอ ร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
Asphaltic Concrete บ้านเกาะ มอ ม 2
จากบ้านนายกิมเชียง งามวงษ ถึงบ้านนาง
ําเนียง กลับชัย

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

448,900

โครงการกอ ร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
Asphaltic Concrete บ้านเกาะ มอ ม 3
จากร้านปราณี ปราบพาล ถึง ะพาน ุ านนิ
มิตรธรรม

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

1,901,000
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โครงการกอ ร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
Asphaltic Concrete บ้าน ัว ว้า มที่ 1
จากที่นาง มคิด แ งเดือน ถึงที่นายธน ินธ
เลิศพิพัฒนมงคล กุล

0.00

0.00

0.00

680,400.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
Asphaltic Concrete บ้าน ัว ว้า มที่ 1
จากที่นายนาวิน กิมเต็ก ถึงที่นางกนกพร พิม
แพง

0.00

0.00

0.00

522,800.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แบบAsphatic Cocrete บ้าน ัว ว้า ม 1
จากบ้านนายไพบลย มาทา ถึงที่นาย
ประมาณ โชติแ ง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

241,900

โครงการกอ ร้างถนนลกรัง บ้านเกาะ มอ
ม 2 จากบ้านนายจงกล วงษอุดม ถึงบ้าน
นายจรญ จันทร อม

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

11,200

โครงการกอ ร้างถนนลกรัง บ้านเกาะ มอ
ม 3 จากทาง ลวงชนบท ายบ้านดง
กระทงยาม ถึง นอง อง ้อง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

334,000

โครงการกอ ร้างถนนลกรัง บ้านเกาะ มอ
ม 3 จากทาง ลวง มายเลข 3070 ถึง
นองปลาต้

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

253,200
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โครงการกอ ร้างถนนลกรัง บ้านเกาะ มอ
ม 3 จากศาลากํานัน มบุญ ุพล ถึง นอง
บัวปลาขาว

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

212,500

โครงการกอ ร้างถนนลกรัง บ้านเกาะ มอ
มที่ 2 จากบ้านนางณัฏฐิณี ซื่อตรง ถึงโนน
เตาปน

0.00

0.00

0.00

46,200.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างถนนลกรัง บ้านเกาะ มอ
มที่ 3 จากบ้านนางเซ็ง เอื้อเฟ้อ ถึงที่นาย ุ
รศักดิ์ ซื่อตรง

0.00

0.00

0.00

86,600.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างถนนลกรัง บ้านคลอง
มบรณ ม 13 จากวัดคลอง มบรณ ถึง
ถนน ี่เลน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

446,300

โครงการกอ ร้างถนนลกรัง บ้าน นองกาน้ํา
ม 7 จากบ้านนางชัยยุทธ แปลนวงษถึงที่
นาง าวธัญลักษณ แปลนวงษ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

55,000

โครงการกอ ร้างถนนลกรัง บ้าน นองกาน้ํา
ม 7 จากบ้านนายมาโนช ชํานิ ถึงที่นาย
วิชัย แก้วพิลา

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

49,800

โครงการกอ ร้างถนนลกรัง บ้าน นองกาน้ํา
มที่ 7 จากที่นาง าว ุพัตรา ศรเพชร ถึงที่
นาย อน มา ี

0.00

0.00

0.00

441,000.00

-100 %

0
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โครงการกอ ร้างถนนลกรัง บ้าน นองนก
ม 10 จากถนนบ้าน นองปรือน้อย ถึงที่
นายฉลาด วงษเ นา

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

114,800

โครงการกอ ร้างถนนลกรัง บ้าน นองปรือ
น้อย ม 9 จากถนน ี่เลน ถึงเขตติดตอ ม 4
พร้อมวางทอระบายน้ําคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ขนาด 0.60 เมตร จํานวน 3 จุด

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

1,018,200

โครงการกอ ร้างถนนลกรัง บ้าน นองปรือ
น้อย มที่ 9 จากถนน มายเลข 3039 ถึง
วนนาง รอง บริโภค

0.00

0.00

0.00

486,700.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างถนนลกรัง บ้าน นองปรือ
น้อย มที่ 9 จากที่นาง ํารวย นิ่มนวล ถึงที่
นาย ุมิตร ขุนเภา

0.00

0.00

0.00

238,400.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างถนนลกรัง บ้าน นองปรือ
น้อย มที่ 9 จากที่นายประจวบ โพธิ์ศรี ถึง
ที่นางนงเยาว ง มศรี

0.00

0.00

0.00

101,300.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างถนนลกรัง บ้าน นองระ
เนตร มที่ 11 จากบ้านนาง ุทิน ปต ะ ถึง
ที่บ้านนางนุน อนเพ็ชร

0.00

0.00

0.00

300,000.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างถนนลกรัง บ้าน นอง ช้าง
มที่ 8 จากบ้านนาง ํารวย ศรเพชร ถึงที่
นาย มศักดิ์ บุญนาม

0.00

0.00

0.00

32,900.00

-100 %

0
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โครงการกอ ร้างถนนลกรัง บ้าน นองไฮ
ม 17 จากที่นายบุญมี แปนวงษ ถึงแนวเขต
ติดตอ ม 10 บ้าน นองนก

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

874,200

โครงการกอ ร้างถนนลกรัง บ้าน ัวซา ม 5
จากบ้านนางวิภารัตน งามวงษ ถึงถนนทาง
เข้าวัดป่าโพธิ์แก้ว

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

119,900

โครงการกอ ร้างถนนลกรัง บ้าน ัว ว้า ม
1 จาก ี่แยกที่นายวีระวงศ ชิน ร้อย ถึงแนว
เขตบ้านเกาะ มอ ม 2

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

122,200

โครงการกอ ร้างถนนลกรัง บ้าน ัว ว้า ม
ที่ 1 จากที่นางมณฑล ิง ทอง ถึงที่นางพล
กลิ่นศิริ

0.00

0.00

0.00

66,000.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างถนนลกรัง บ้าน ายโศก
มที่ 4 จากที่นางอําพร ุข อม ถึงบ้านนาง
มาลัย ืบจันทร

0.00

0.00

0.00

189,500.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างถนนลกรัง บ้าน ายโศก
มที่ 4 จากวัดเกาะแก้ว ถาวร ถึงปากทาง
น้าวัด ัวซาธรรมิการาม

0.00

0.00

0.00

469,400.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างถนนลกรังบ้านโคกอุดมดี
ม 12 จากที่บ้านนาง าวกาญจนา อุดม
ปลั่ง ถึงเขตบ้านนายมะยม มื่นประเ ริฐ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

54,300
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โครงการกอ ร้างถนนลกรังบ้าน เี ียดไทร
งาม ม 16 จากที่นางวารี บุญ ุขถึงทีนาย
โกมินทร งามวงษ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

87,200

โครงการกอ ร้างถนนลกรังบ้าน ีเ ียดไทร
งาม ม 16 จากที่นางอนงค เชาวเจริญถึงที
นาง าว าคร มีผล

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

249,100

โครงการกอ ร้างถนนลกรังบ้าน นองนก
ม 10 จากถนน าย ัว ว้า - นองนก(บ้าน
ไรยาว) ถึงที่ าธารณประโยชน( นองเ ือ
ตาย) พร้อมวางทอคอนกรีตเ ริมเ ล็ก

0.00

0.00

460,000.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนลกรังบ้าน นองระ
เนตร ม 11 จากที่นาง าวประภาวรรณ
ร้อยคํา ิง ถึงที่นายทวี วงศ วั ดิ์

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

153,800

โครงการกอ ร้างถนนลกรังบ้าน ัว ว้า ม
1 จากที่นายจรัญ มีเชาว ถึงที่นาย ุวรรณ
กิมเต็ก

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

92,200

โครงการกอ ร้างถนนลกรังบ้าน ัว ว้า ม
1 จากที่นายเปยก ถึงแนวเขตบ้านเกาะ มอ
ม2

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

498,900

โครงการกอ ร้างถนนลกรังบ้าน ัว ว้า ม
1 จากบ้านนายประยร ยอพันธ ถึงทาง ลวง
มายเลข 3070

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

94,900

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15

น้า : 52/74

รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการกอ ร้างถนนลกรังบ้าน ัว ว้า ม
1 จาก ี่แยกที่นายวีระวงศ ถึงแนวเขตตําบล
นองโพรง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

316,900

โครงการกอ ร้างถนนลกรังพร้อมวางทอ
ระบายน้ําคอนกรีตเ ริมเ ล็ก DIA.0.60
เมตร บ้าน นองกาน้ํา ม 7 จากที่นางพิกุล
แก้ว มีชัย ถึงซอยข้างโรงเรียนวัดเนินผา ุก

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

382,300

โครงการกอ ร้างถนนลกรังพร้อมวางทอ
ระบายน้ําคอนกรีตเ ริมเ ล็กบ้านคลอง ม
บรณ ม 13 จากบ้านนายกิตติคุณ ืบ
จันทร ถึงบ้านนายอานนท พุทธา

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

115,900

โครงการกอ ร้างถนนลกรังพร้อมวางทอ
ระบายน้ําคอนกรีตเ ริมเ ล็กบ้านโคกอุดมดี
ม 12 จากบ้านนาง ้มลิ้ม เภาเนืองถึงเขต
ติดตอบ้านคลอง มบรณ ม 13

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

455,000

โครงการกอ ร้างถนนลกรังพร้อมวางทอ
ระบายน้ําคอนกรีตเ ริมเ ล็กบ้านดอน ับ
ฟาก ม 14 จากที่นาง นคํา รวมทรัพย ถึง
ที่นางวันทอง ทน ิง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

147,900

โครงการกอ ร้างถนนลกรังพร้อมวางทอ
ระบายน้ําคอนกรีตเ ริมเ ล็กบ้าน นองกา
น้ํา ม 7 จากถนน าย นองกาน้ํา - บ้าน
นอง ช้าง ถึงบ้านนาง ุพัตรา อนเพชร

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

534,800
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โครงการกอ ร้างถนนลกรังพร้อมวางทอ
ระบายน้ําคอนกรีตเ ริมเ ล็กบ้าน นองกา
น้ํา ม 7 จากที่นาง มทรง พรมกลอมถึง
บ้านนางมาริน โอบอ้อม

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

440,800

โครงการกอ ร้างถนนลกรังพร้อมวางทอ
ระบายน้ําคอนกรีตเ ริมเ ล็กบ้าน ัวซา ม
5 จากบ้านร้อยตรี ุวัฒน วงษภา ถึงที่นาย
ประมวล วงษภา

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

108,600

โครงการกอ ร้างถนนแอ ฟลติคคอนกรีต
เ ริมเ ล็ก บ้าน ัวซา ม 6 จากบ้านนาง
ทานตะวัน ประเ ริฐ ุข ถึงที่บ้านนาง าว
อนงค เดชศรี

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

241,300

โครงการกอ ร้างถนนแอ ฟลติคคอนกรีต
เ ริมเ ล็ก บ้าน ัวซา ม 6 จากบ้านนาง
ํารวม ธรรมะเกษร ถึงเขต มบ้าน ัวซา ม
5

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

115,300
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โครงการกอ ร้างถนนแอ ฟลติคคอนกรีต
เ ริมเ ล็ก บ้าน ัวซา ม 6 จํานวน 2 ชวง
ดังนี้
ชวงที่ 1 จากศนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน ัวซา
ถึงบ้านนางชอทิพย ใจกล้า กว้าง 4 เมตร
ยาว 675 เมตร
ชวงที่ 2 จากบ้านนางชอทิพย ใจกล้า ถึงทาง
าธารณประโยชน กว้าง 3 เมตร ยาว 65
เมตร

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

958,200

โครงการกอ ร้างถม นามกีฬา มบ้าน บ้าน
ดอน ับฟาก มที่ 14 บริเวณรอบ นามกีฬา
มบ้าน

0.00

0.00

0.00

365,900.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างทอประปา มบ้าน บ้านโคก
อุดมดี มที่ 12

0.00

0.00

0.00

326,400.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างทอระบายน้ําคอนกรีตเ ริม
เ ล็ก บ้านเกาะ มอ มที่ 15 บริเวณที่
าธารณประโยชน

0.00

0.00

0.00

45,800.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเ ริม
เ ล็กบริเวณทาง าธารณประโยชน ม 2
บ้านเกาะ มอ ม 3 บ้านเกาะ มอ และ ม
15 บ้านเกาะ มอ

0.00

0.00

0.00

2,684,000.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างปรับปรุง ํานักงานองคการ
บริ าร วนตําบล ัว ว้า

0.00

0.00

0.00

4,111,000.00

-100 %

0
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โครงการกอ ร้างรางระบายน้ํา ค ล. บ้าน
เกาะ มอ มที่ 2 จากกุฏิเจ้าอาวา วัดเกาะ
มอ ถึงบ้านนางละมล งามวงษ

0.00

0.00

0.00

600,500.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างรางระบายน้ํา ค ล. บ้าน
เกาะ มอ มที่ 3 จากบ้านนาย ําเริง กิม
เต็ก ถึงบ้านนายเ ็ง มีผล.

0.00

0.00

0.00

668,900.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างรางระบายน้ํา ค ล. บ้าน
ัวซา ม 5 จากวัด ัวซาธรรมมิการามถึง
ถนนวัด ัวซาธรรมมิการาม

0.00

0.00

0.00

410,700.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเ ริม
เ ล็ก ขนาด 0.40x1.00 เมตร พร้อมบอพัก
คอนกรีตเ ริมเ ล็ก บ้านดอน ับฟาก ม
14 รอบลานตากพืชผลทางการเกษตร

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

451,700

โครงการกอ ร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเ ริม
เ ล็ก บ้านเกาะ มอ ม 2 จากบ้านนางดอน
กอง ี ถึงบ้านนางศิดาวรรณ ุมเ ม

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

1,294,500

โครงการกอ ร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเ ริม
เ ล็กบ้านเกาะ มอ ม 15 จากบ้านนายบุญ
เชิด นาคลอง ถึงบ้านนายมนตรี รวมทรัพย

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

1,436,000

โครงการกอ ร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเ ริม
เ ล็กบ้านเกาะ มอ ม 15 จากบ้านนาย
มนตรี รวมทรัพย ถึงบ้านนาย มวย ซื่อตรง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

1,178,000
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ประมาณการ
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ปี 2562

ปี 2563
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ปี 2564

โครงการกอ ร้างวางทอประปาบ้าน นอง
ช้าง ม 8 จากถังน้ําประปา มบ้านถึงแนว
เขต มบ้าน ม 8

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

220,400

โครงการกอ ร้างวางทอประปาบ้าน นอง
ช้าง ม 8 จากถังน้ําประปา มบ้านถึงร้าน
เทพประทาน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

723,900

โครงการกอ ร้างเ ริมผิวจราจรแอลฟลติก
คอนกรีตบ้านเกาะ มอ ม 15 จากที่นาย ม
วย ซื่อตรง ถึงที่ นายมนตรี รวมทรัพย

0.00

0.00

246,000.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างเ ริมผิวจราจรแอลฟลติก
คอนกรีตบ้านเกาะ มอ ม 15 จํานวน 2
ชวง

0.00

0.00

580,000.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างเ ริมผิวจราจรแอลฟลติก
คอนกรีตบ้านเกาะ มอ ม 3 จากที่นางวัน
เพ็ญ จันทรกระจาง ถึง บ้านครวิเชียร ซื่อ
ตรง

0.00

0.00

264,000.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างเ ริมผิวจราจรแอลฟลติก
คอนกรีตบ้าน ีเ ียดไทรงาม ม 16 จากที่
นายเต็ม จันทรรัง ี ถึงที่นายวอง เขียวชอุม

0.00

0.00

270,000.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างเ ริมผิวจราจรแอลฟลติก
คอนกรีตบ้าน นองไฮ ม 17 จากที่ทองดี
แปนวงค ถึงที่ นาง ังเวียน บุญทํา

0.00

0.00

447,000.00

0.00

0 %

0
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โครงการกอ ร้างเ ริมผิวจราจรแอลฟลติก
คอนกรีตบ้าน ัวซา ม 5 จากที่นายวัฒนา
เวชศิลปครอง ถึงที่นาย มพงษ โพนงาม

0.00

0.00

76,000.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็กบ้าน
ัวซา ม5 จากที่นายทองเมี้ยน รุง วาง ถึง
ที่ นางวิไล ล้า มบรณ

0.00

0.00

186,500.00

0.00

0 %

0

โครงการขยายถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็กบ้าน
นองระเนตร ม 11 จากที่บ้านนาย มเจต
แ นเงินถึงที่นางนุน อนเพชร

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

154,100

โครงการเจาะบอบาดาล บริเวณที่ าธารณ
ประโยชน (ถังน้ําแชมเปญ) บ้าน นองระ
เนตร มที่ 11

0.00

0.00

0.00

85,100.00

-100 %

0

โครงการตอกบอบาดาล บ้าน นองกาน้ํา ม
ที่ 7

0.00

0.00

0.00

170,200.00

-100 %

0

โครงการติดตั้งถังน้ําแชมเปญพร้อมอุปกรณ
ขนาด 30 ลกบาศกเมตร ง 20 เมตร
บริเวณศาลากลางบ้าน บ้าน นองนก ม 10

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

497,300

โครงการติดตั้งไฟฟ้า องแ ง วางรายทาง
บ้าน ีเ ียดไทรงาม ม 16 จากบ้านนาง
ล้วน แ งพันธ ถึงบ้านนางวารี บุญ ุข

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

42,000
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โครงการติดตั้งไฟ อง วางรายทางบ้าน
นองนก ม 10 จากถนน นองนก- นอง
ปรือน้อย ถึงที่นายทรงศักดิ์ อุปถัมภ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

323,000

โครงการติดตั้งไฟ อง วางรายทางบ้าน
นองนก ม 10 จากศาลาประชาคม ม
บ้าน ถึง ี่แยกถนน ี่เลน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

464,000

โครงการติดตั้งระบบเ ียงตาม ายภายใน ม
บ้านจํานวน 1 จุด บ้าน ัวซา ม 5 จากที่
นายประภา บุญเชิด ถึงซอยบ้านเ นือ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

431,000

โครงการวางทอประปา มบ้าน ีเ ียดไทร
งาม มที่ 16 จากเขตติดตอ มที่ 9 บ้าน
นองปรือน้อย ถึง มที่ 16 บ้าน ีเ ียดไทร
งาม

0.00

0.00

0.00

300,000.00

-100 %

0

โครงการ ร้างถนนดินใ มบ้าน นองปรือ
น้อย ม 9 จากที่นางบ้วย าดอน ถึงที่นาย
ทักษิณ าดอน

0.00

106,800.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการ ร้างถนนลกรังบ้าน นองนก ม
10 จากถนน าย ัว ว้า - นองนก ถึงที่นาง
มคิด บุญเรือง จํานวน 2 ชวง พร้อมวางทอ
คอนกรีตเ ริมเ ล็ก

0.00

0.00

385,000.00

0.00

0 %

0

โครงการ ร้างถนนลกรังบ้าน นองนก ม
10 จํานวน 2 ชวง

0.00

0.00

50,200.00

0.00

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
โครงการ ร้างถนนลกรังบ้าน ัวซา ม 6
จากที่นาง าวนภัทร แก้วดี ถึงที่ นาง ้มโอ
เดช อน พร้อมวางทอคอนกรีตเ ริมเ ล็ก

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

0.00

0.00

183,800.00

0.00

0 %

0

โครงการเ ริมถนนลกรัง บ้านโคกอุดมดี ม
12 จากที่นายบุญเทียม ับผาง ถึงที่นาย
แบบ กลมกลอม

33,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการเ ริมถนนลกรัง บ้าน นองปรือน้อย
ม 9 จากที่นางทอง ยิบ น้อยเ น ถึงที่นาง
ทอง ยิบ น้อยเ น

98,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

461,000.00

0.00

0 %

0

โครงการเ ริมถนนลกรังบ้านเกาะ มอ ม 3
จากที่นายทวี แพงมา ถึง ะพาน นองปลาต้

0.00

0.00

246,000.00

0.00

0 %

0

โครงการเ ริมถนนลกรังบ้านเกาะ มอ ม 3
ศาลากํานัน มบุญ ุพล ถึง นองบัวขาว

0.00

0.00

299,000.00

0.00

0 %

0

โครงการเ ริมถนนลกรังบ้านโคกอุดมดี ม
12 จากที่นางแววตา รัตนวงศ ถึงที่นาย
ประคอง ไชยบัว

0.00

31,700.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการเ ริมถนนลกรังบ้านเกาะ มอ ม 2
จากที่นายขวัญชัย ชัย ิทธิ์ ถึง ถนน าย
เกาะ มอ-บ้านดงกระทงยาม (ศาลากํานัน ม
บุญ ุพล).
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โครงการเ ริมถนนลกรังบ้านโคกอุดมดี ม
12 จากที่นาง าว ุภาพร อุดมปลั่ง ถึงที่นาย
อุดร อุดมปลั่ง

0.00

39,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการเ ริมถนนลกรังบ้านโคกอุดมดี ม
12 จากที่นายมานิตย อัยรัตน ถึงที่นาง
ปยาภรณ จําพานิช

0.00

46,900.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการเ ริมถนนลกรังบ้านดอน ับฟาก
ม 14 จากที่นางนวลลออ ดวงดี ถึงที่ นาย
บวย ขุนเภา

0.00

0.00

130,000.00

0.00

0 %

0

โครงการเ ริมถนนลกรังบ้านดอน ับฟาก
ม 14 จากที่นางประยร เมฑโ ภณ ถึงที่
นาง งวน ปาละกะวงศ

0.00

0.00

42,000.00

0.00

0 %

0

โครงการเ ริมถนนลกรังบ้านดอน ับฟาก
ม 14 จากที่นางมล ปรืองาม ถึงที่นางนวล
ลออ ดวงดี

0.00

0.00

69,000.00

0.00

0 %

0

โครงการเ ริมถนนลกรังบ้าน นองปรือน้อย
ม 9 จากถนน ี่เลน ถึงที่นายเจรียร รวม
ทรัพย พร้อมวางทอคอนกรีตเ ริมเ ล็ก

0.00

0.00

361,000.00

0.00

0 %

0

โครงการเ ริมถนนลกรังบ้าน นองปรือน้อย
ม 9 จากที่นางทองคํา ไชยบัว ถึงที่ นางกิม
กุลพรา ม

0.00

0.00

25,600.00

0.00

0 %

0
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โครงการเ ริมถนนลกรังบ้าน นอง ช้าง ม
8 จากที่นางฝ้าย อินทะโชติ ถึงที่ นางริ้ว มี
ชัย (ติดถนนลาดยางแอ ฟลติก าย 3281)

0.00

0.00

479,000.00

0.00

0 %

0

โครงการเ ริมถนนลกรังบ้าน ัว ว้า ม 1
จากที่นายนิพนธ อินทรมานะ ถึงที่ นายทอง
พล 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

อุด นุนการไฟฟ้า วนภมิถาคอําเภอศรีม า
โพธิ บ้าน นองกาน้ํา ม 7 เพื่อดําเนินการ
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําบ้าน นองกาน้ําจากที่
นาย อน มา ี ถึงน้ําดื่มเทพประทาน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

270,000

อุด นุนการไฟฟ้า วนภมิภาคอําเภอศรีม า
โพธิ เพื่อดําเนินการติดตั้งไฟ อง วางราย
ทาง บ้าน นองไฮ มที่ 17 จาก น้าวัด
นองระเนตร ถึง มบ้านจัด รรนายก้อง
ศักดิ์ บุดดาวงศ

0.00

0.00

0.00

1,120,000.00

-100 %

0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุน วนราชการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
อุด นุนการไฟฟ้า วนภมิภาคอําเภอศรีม า
โพธิ ( ม 10 บ้าน นองนก)

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

0.00

0.00

77,221.90

0.00

0 %

0

อุด นุนการไฟฟ้า วนภมิภาคอําเภอศรีม า
โพธิ ( ม 11 บ้าน นองระเนตร)

0.00

0.00

61,889.87

0.00

0 %

0

อุด นุนการไฟฟ้า วนภมิภาคอําเภอศรีม า
โพธิ ( ม 11 บ้าน นองระเนตร.)

0.00

0.00

260,271.08

0.00

0 %

0

อุด นุนการไฟฟ้า วนภมิภาคอําเภอศรีม า
โพธิ ( ม 13 บ้านคลอง มบรณ)

0.00

0.00

57,889.14

0.00

0 %

0

อุด นุนการไฟฟ้า วนภมิภาคอําเภอศรีม า
โพธิ ( ม 14 บ้านดอน ับฟาก)

0.00

0.00

86,155.33

0.00

0 %

0

อุด นุนการไฟฟ้า วนภมิภาคอําเภอศรีม า
โพธิ ( ม 14 บ้านดอน ับฟาก).

0.00

0.00

224,280.56

0.00

0 %

0

อุด นุนการไฟฟ้า วนภมิภาคอําเภอศรีม า
โพธิ ( ม 16 บ้าน ีเ ียดไทรงาม)

0.00

0.00

72,650.86

0.00

0 %

0

อุด นุนการไฟฟ้า วนภมิภาคอําเภอศรีม า
โพธิ ( ม 17 บ้าน นองไฮ)

0.00

0.00

124,978.14

0.00

0 %

0

อุด นุนการไฟฟ้า วนภมิภาคอําเภอศรีม า
โพธิ ( ม 6 บ้าน ัวซา)

0.00

0.00

82,629.68

0.00

0 %

0
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อุด นุนการไฟฟ้า วนภมิภาคอําเภอศรีม า
โพธิ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําบ้าน
นองปรือน้อย ม 9 จากบ้านนาย ํารวย
วุฒิแ ง ถึงบ้านนายยนต เอื้อเฟ้อ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

60,000

อุด นุนการไฟฟ้า วนภมิภาคอําเภอศรีม า
โพธิ เพื่อขยายเขตระบบจํา นายและติดตั้ง
ม้อแปลงเฉพาะรายใ ้กับประปาบ้าน นอง
ปรือน้อย ม 9

0.00

0.00

634,287.55

0.00

0 %

0

อุด นุนการไฟฟ้า วนภมิภาคอําเภอศรีม า
โพธิ เพื่อดําเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา
ม 10 บ้าน นองนก จากบ้านนายประจวบ
พระเกตุ ถึงที่นาง มกิจ จุลวงษ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

90,000

อุด นุนการไฟฟ้า วนภมิภาคอําเภอศรีม า
โพธิ เพื่อดําเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา
ม 16 บ้าน ีเ ียดไทรงาม จาก ามแยก
นอง ีเ ียด ถึงที่นายเพิ่ม ดานดี

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

190,000

อุด นุนการไฟฟ้า วนภมิภาคอําเภอศรีม า
โพธิ เพื่อดําเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา
ม 7 บ้าน นองกาน้ํา จากที่นาง าว ุพัตรา
ศรเพ็ชร ถึงที่นาย อน มา ี

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

100,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

อุด นุนการไฟฟ้า วนภมิภาคอําเภอศรีม า
โพธิ เพื่อดําเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา
ม 9 บ้าน นองปรือน้อย จากบ้านนาย
ามารถ งามวงษ ถึงที่นาง ุดใจ พอใจ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

120,000

อุด นุนการไฟฟ้า วนภมิภาคอําเภอศรีม า
โพธิ เพื่อดําเนินการขยายเขตไฟฟ้า าธารณ
(ชนิดแรงต่ํา) บ้าน นองกาน้ํา มที่ 7 จากที่
นาง าว ุพัตรา ศรเพชร ถึงที่นาย อน มา ี

0.00

0.00

0.00

65,000.00

-100 %

0

อุด นุนการไฟฟ้า วนภมิภาคอําเภอศรีม า
โพธิ เพื่อดําเนินการขยายเขตไฟฟ้า าธารณ
(ชนิดแรงต่ํา) บ้าน ัวซา มที่ 6 จากที่นาย
ริ้ว ยะโ วงษ ถึงที่นายเ รี มะ ุใ

0.00

0.00

0.00

190,000.00

-100 %

0

อุด นุนการไฟฟ้า วนภมิภาคอําเภอศรีม า
โพธิ เพื่อดําเนินการติดตั้งไฟ อง วางราย
ทาง บ้านเกาะ มอ ม 15 จาก วน ุขภาพ
ถึงเขตติดตอบ้าน ัวซา ม 6

0.00

0.00

0.00

271,619.00

-100 %

0

อุด นุนการไฟฟ้า วนภมิภาคอําเภอศรีม า
โพธิ เพื่อดําเนินการติดตั้งไฟ อง วางราย
ทาง บ้านคลอง มบรณ มที่ 13 จากบ้าน
นายมี ศรีชนะ ถึงวัดคลอง มบรณ

0.00

0.00

0.00

26,400.00

-100 %

0
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อุด นุนการไฟฟ้า วนภมิภาคอําเภอศรีม า
โพธิ เพื่อดําเนินการติดตั้งไฟ อง วางราย
ทาง บ้าน ีเ ียดไทรงาม มที่ 16 จากบ้าน
นายประจวบ โพธิ์ศรี ถึงถนน ีเลน

0.00

0.00

0.00

560,000.00

-100 %

0

อุด นุนการไฟฟ้า วนภมิภาคอําเภอศรีม า
โพธิ เพื่อดําเนินการติดตั้งไฟ อง วางราย
ทางจากบ้าน นองนก ม 10 ถึงบ้านนาย
ประ ิทธิ์ อับดุลเลาะ บ้าน นองระเนตร
ม 11

0.00

0.00

0.00

1,120,000.00

-100 %

0

อุด นุนการไฟฟ้า วนภมิภาคอําเภอศรีม า
โพธิ ํา รับเพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา
ประปา มบ้าน ัวซา ม 6

0.00

0.00

43,862.51

0.00

0 %

0

อุด นุนการไฟฟ้า วนภมิภาคอําเภอศรีม า
โพธิโครงการกอ ร้างขยายเขตระบบ
จํา นายไฟฟ้าใ ้กับประปาบ้าน นองไฮ ม
ที่ 17

0.00

0.00

0.00

12,760.82

-100 %

0

อุด นุนการไฟฟ้า วนภมิภาคอําเภอศรีม า
โพธิเพื่อดําเนินการขยายเขตไฟฟ้า าธารณ
แรงต่ํา บ้าน นองกาน้ํา ม 7 จากที่บ้าน
นางอุไร แปลนวงษถึงที่นาย มัย ง จันทร

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

80,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
อุด นุนการไฟฟ้า วนภมิภาคอําเภอศรีม า
โพธิเพื่อดําเนินการขยายเขตไฟฟ้า าธารณ
แรงต่ํา บ้าน นองกาน้ํา ม 7 จากที่บ้าน
นายจําแลง ศรเพชรถึงที่นาย ุชาติ วงษ
เ นา

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

250,000

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

โครงการป้องกันและแก้ไขปญ ายาเ พติด

0.00

0.00

1,102.00

50,000.00

0 %

50,000

-โครงการป้องกันและแก้ไขปญ ายาเ พติด

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

รวมงบดาเนินงาน

20,160.00

17,580.00

1,102.00

50,000.00

50,000

เงินอุด นุนเอกชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุน วนราชการ

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการป้องกันและแก้ไขปญ ายาเ พติด
อําเภอศรีม าโพธิ ประจําปงบประมาณ พ.ศ
.2563

0.00

0.00

0.00

100,000.00

-100 %

0

โครงการป้องกันและแก้ไขปญ ายาเ พติด
อําเภอศรีม าโพธิ 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
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครงการแขงขันกีฬากํานัน ผ้ใ ญบ้าน
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0.00

0.00

0.00

30,000.00

0 %

30,000

โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอลตําบล ัว ว้า
ต้านยาเ พติด

0.00

0.00

0.00

50,000.00

0 %

50,000

รวมค่าใช้สอย

0.00

0.00

0.00

80,000.00

80,000

รวมงบดาเนินงาน

0.00

0.00

0.00

80,000.00

80,000

0.00

20,000.00

0.00

0.00

0 %

0

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

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุน วนราชการ
โครงการเลนกีฬาออกกําลังกายเพื่อ ุขภาพ
และป้องกันแก้ไขปญ ายาเ พติดอําเภอศรี
ม าโพธิ ประจําปงบประมาณ 2563
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครงการงานรัฐพิธีของพระบาท มเด็จพระ
เจ้าอย ัว (รัชการที่ 9) และโครงการเฉลิม
พระเกียรติ มเด็จพระนางเจ้า ิริกิติ์ พระ
บรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

0.00

0.00

4,450.00

0.00

0 %

0

โครงการงานรัฐพิธีของพระบาท มเด็จพระ
เจ้าอย ัว (รัชการที่ 9) และ มเด็จพระนาง
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

โครงการจัดงาน ืบ านประเพณีลอยกระทง

0.00

0.00

17,228.00

60,000.00

0 %

60,000

-โครงการจัดงาน ืบ านประเพณีลอยกระทง

0.00

17,228.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาท มเด็จ
พระเจ้าอย ัว (รัชการที่ 10)

0.00

0.00

37,443.00

0.00

0 %

0

-โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาท มเด็จ
พระเจ้าอย ัว (รัชการที่ 10)

0.00

74,796.00

0.00

0.00

0 %

0
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ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

-โครงการเฉลิมพระเกียรติ มเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ

16,296.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการถวายความอาลัย พระบาท มเด็จ
พระปรมินทรม าภมิพลอดุลยเดช ม ิตลาธิ
เบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร ยามมินทรา
ธิราชบรมนาถบพิตร

93,003.50

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดงานถวาย
ักการะพระบรมศพ พระบาม มเด็จพระ
ปรมินทรม าภมิพลอดุลยเดช

181,632.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

37,056.00

30,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการมาฆปรมีศรีปราจีน

0.00

0.00

12,006.00

60,000.00

0 %

60,000

โครงการ ลอเทียนพรรษา

0.00

0.00

0.00

20,000.00

0 %

20,000

โครงการอนุรักษประเพณี งกรานตตําบล ัว
ว้า

0.00

0.00

48,650.00

50,000.00

0 %

50,000

-โครงการอนุรักษประเพณี งกรานตตําบล
ัว ว้า

0.00

47,767.00

0.00

0.00

0 %

0

-โครงการอนุรักษืประเพณี งกรานตตําบล
ัว ว้า

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

รวมงบดาเนินงาน

370,243.50

187,327.00

126,633.00

400,000.00

400,000

-โครงการมาฆปรมี ศรีปราจีน
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุน วนราชการ

45,000.00

45,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธีของ ถาบัน
ําคัญ ลักของชาติ อําเภอศรีม าโพธิ
จัง วัดปราจีนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ
.2563

0.00

0.00

0.00

45,000.00

-100 %

0

โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธีของ ถาบัน
ําคัญ ลักของชาติ อําเภอศรีม าโพธิ
จัง วัดปราจีนบุรี 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
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครงการและกิจกรรมปลกต้นไม้และปลกป่า
เฉลิมพระเกียรติตําบล ัว ว้า

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

100,000

-โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของ
พระบาท มเด็จพระเจ้าอย ัว (รัชกาลที่ 9)
และพระราชเ าวณียของ มเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ

0.00

16,965.68

0.00

0.00

0 %

0

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

30,000.00

16,965.68

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

10,000.00

รวมค่าวัสดุ

0.00

10,000.00

0.00

10,000.00

10,000

รวมงบดาเนินงาน

30,000.00

26,965.68

0.00

10,000.00

110,000

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของ
พระบาท มเด็จพระเจ้าอย ัวและพระราช
เ าวณียของ มเด็จพระนางเจ้าพระบรม
ราชินีนาถ
รวมค่าใช้สอย

100,000

ค่าวัสดุ
วั ดุการเกษตร

0 %

10,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุน วนราชการ

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการพัฒนาบทบาท น้าที่ผ้นําท้องถิ่น
ท้องที่ อําเภอศรีม าโพธิ ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2563

0.00

0.00

0.00

50,000.00

-100 %

0

โครงการพัฒนาบทบาท น้าที่ผ้นําท้องถิ่น
ท้องที่ อําเภอศรีม าโพธิ อําเภอศรีม าโพธิ
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

174,488.00

170,553.00

175,735.00

325,000.00

-13.8 %

280,144

0.00

0.00

7,020.00

9,000.00

66.67 %

15,000

12,366,300.00

12,449,000.00

13,289,600.00

14,262,000.00

4.52 %

14,906,400

แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงิน มทบกองทุนประกัน ังคม
เงิน มทบกองทุนเงินทดแทน
เบี้ยยังชีพผ้ งอายุ

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15

น้า : 74/74

รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

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

เบี้ยยังชีพผ้ป่วยเอด

78,000.00

81,000.00

78,000.00

134,400.00

0 %

134,400

7,437.00

32,770.00

67,260.00

611,772.00

265.49 %

2,235,977

229,703.00

229,702.50

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

833,492.50

337,313.00

0.19 %

337,965

0.00

0.00

0.00

38,000.00

5.26 %

40,000

414,448.00

439,109.00

649,567.00

603,999.00

18.92 %

718,276

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

ํารองจาย
รายจายตามข้อผกพัน
รายจายตามข้อผกพัน
เงินชวยพิเศษ
เงิน มทบกองทุนบําเ น็จบํานาญข้าราชการ วน
ท้องถิ่น (กบท.)
เงินบําเ น็จลกจ้างประจํา

นา : 1/163
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งค ารบริ าร วนตําบล ัว วา
ํา ภ ศรีม า พธิ จัง วัดปราจีนบรี
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 100,522,200 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

15,408,809 บาท

งบบุคลากร

รวม

9,295,709 บาท

รวม

4,148,520 บาท

งิน ดื นนาย /ร งนาย

จํานวน

556,320 บาท

- งิน ดื นนาย งค ารบริ าร วนตําบล
- งิน ดื นร งนาย งค ารบริ าร วนตําบล จํานวน 2 คน
(ตั้งจายจา งินรายได)
งินคาต บ ทนประจําตํา นงนาย /ร งนาย

จํานวน

48,000 บาท

จํานวน

48,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

- งินคาต บ ทนประจําตํา นงนาย งค ารบริ าร วนตําบล
- งินคาต บ ทนประจําตํา นงร งนาย งค ารบริ าร วน
ตําบล จํานวน 2 คน
(ตั้งจายจา งินรายได)
งินคาต บ ทนพิ ศษนาย /ร งนาย
- งินคาต บ ทนพิ ศษตํา นงนาย งค ารบริ าร วนตําบล
- งินคาต บ ทนพิ ศษตํา นงร งนาย งค ารบริ าร วน
ตําบล จํานวน 2 คน
(ตั้งจายจา งินรายได)

นา : 2/163
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งินคาต บ ทน ลขาน าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย งค าร
บริ าร วนตําบล

จํานวน

95,040 บาท

จํานวน

3,401,160 บาท

รวม

5,147,189 บาท

จํานวน

4,000,800 บาท

จํานวน

24,000 บาท

- พื่ จาย ปนคาต บ ทนตํา นง ลขาน ารนาย งค ารบริ าร
วนตําบล
(ตั้งจายจา งินรายได)
งินคาต บ ทน มาชิ ภา งค รป คร ง วนท งถิ่น
-ประธาน ภา งค ารบริ าร วนตําบล
-ร งประธาน ภา งค ารบริ าร วนตําบล
- ลขาน าร ภา งค ารบริ าร วนตําบล
- มาชิ ภา งค ารบริ าร วนตําบล จํานวน 34 คน
(ตั้งจายจา งินรายได)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดื นพนั งาน
-ปลัด งค ารบริ าร วนตําบล
-ร งปลัด งค ารบริ าร วนตําบล
- ัว นา ํานั ปลัด งค ารบริ าร วนตําบล
- ัว นาฝ่ายบริ ารงานทั่วไป
- ัว นาฝ่ายน ยบาย ละ ผน
-นั วิ คราะ น ยบาย ละ ผน
-นั จัด ารงานทั่วไป
-นั ทรัพยา รบคคล
-นิติ ร
-นั พัฒนาชมชน
-นั วิชา ารตรวจ บภายใน
- จาพนั งานธร าร
-ฯลฯ
(ตั้งจายจา งินรายได)
งิน พิ่มตาง ๆ ข งพนั งาน
- พื่ จาย ปน งินคร งชีพ ละ งิน พิ่มตามคณวฒิข งพนั งาน
วนตําบลผมี ิทธิตาม ลั ณฑฯ
(ตั้งจายจา งินรายได)

นา : 3/163
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งินประจําตํา นง

จํานวน

312,000 บาท

จํานวน

750,389 บาท

จํานวน

60,000 บาท

- พื่ จาย ปน งินประจําตํา นง ละ งินคาต บ ทนราย ดื น
ข งพนั งาน วนตําบลตาม ิทธิ
(ตั้งจายจา งินรายได)
คาต บ ทนพนั งานจาง
- พื่ จาย ปนคาจางพนั งานจางตามภาร จิ ละพนั งานจางทั่ว
ไป ดังนี้
1.ผชวยนั พัฒนาชมชน (ภ)
2.ผชวย จาพนั งานธร าร (ภ)
3.คน วน (ท)
4.พนั งานขับรถยนต (ท) จํานวน 2 ตํา นง
5.คนงานทั่วไป (ท) จํานวน 1 ตํา นง
6. มบาน (ท)
7.ฯลฯ
(ตั้งจายจา งินรายได)
งิน พิ่มตาง ๆข งพนั งานจาง
- พื่ จาย ปน งินคาคร งชีพข งพนั งานจางที่มี ิทธิตาม ลั
ณฑฯ
(ตั้งจายจา งินรายได)
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาต บ ทนผปฏิบัติราช าร ัน ปนประ ยชน
ท งถิ่น

งค รป คร ง วน

รวม

5,097,800 บาท

รวม

1,476,000 บาท

จํานวน

830,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

-คาต บ ทนผปฏิบัติราช าร ัน ปนประ ยชน งค รป คร ง
วนท งถิ่น จํานวน 830,000 บาท
1. งินประ ยชนต บ ทน ื่น ํา รับพนั งาน วนตําบล ละ
พนั งานจาง ปน รณีพิ ศษ จํานวน 500,000 บาท
(ตั้งจายจา งินรายได)
2. งินคาต บ ทน จา นาที่ใน าร ลื ตั้งนาย งค ารบริ าร
วนตําบล ละ มาชิ ภา งค ารบริ าร วน
ตําบล จํานวน 300,000 บาท
ตาม นวทาง นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675
ลงวันที่ 6 ร ฎาคม 2561 รื่ ง ซั ซ ม นวทาง ารปฎิบัติ าร
ตั้งงบประมาณ พื่ ปนคาใชจายใน ารดํา นิน าร ลื ตั้งท งถิ่น
ตาม นวทาง นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3842
ลงวันที่ 30 มิถนายน 2563 รื่ ง ารซั ซ ม นวทาง ารจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2564 ข ง งค รป คร ง วน
ท งถิ่น
(ตั้งจายจา งินรายได)
3. งินคาต บ ทนคณะ รรม ารตางๆ ชน คาต บ ทน
รรม าร บคัด ลื ลื พนั งาน วนตําบล คา รรม าร บ
ปลี่ยน ายงานพนั งาน วนตําบล ฯลฯ จํานวน 30,000 บาท
(ตั้งจายจา งินรายได)
คา บี้ยประชม
- พื่ จาย ปนคา บี้ยประชมคณะ รรม ารตางๆ ชนใน าร
ประชม
ตางๆ ที่ ี่ยว ับ งค ารบริ าร วนตําบล ัว วา ละตาม
ระ บียบ
ราช าร ฯลฯ
(ตั้งจายจา งินรายได)
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คาต บ ทน ารปฏิบัติงานน วลาราช าร

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

576,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

- พื่ จาย ปนคาต บ ทน ารปฏิบัติงานน วลาราช าร ละใน
วัน ยดราช ารข งพนั งาน วนตําบล ล จางประจํา ละ
พนั งานจาง
(ตั้งจายจา งินรายได)
คา ชาบาน
- พื่ จาย ปนคา ชาบานใ
ระ บียบราช าร
(ตั้งจายจา งินรายได)

พนั งาน วนตําบลที่มี ิทธิ บิ ตาม

งินชวย ลื ารศึ ษาบตร
- พื่ จาย ปน งินชวย ลื ารศึ ษาบตรใ
ที่มี ิทธิ บิ ไดตามระ บียบราช าร
(ตั้งจายจา งินรายได)

พนั งาน วนตําบล
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ค่าใช้สอย

รวม

2,194,800 บาท

จํานวน

497,800 บาท

รายจาย พื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร
1.คา ฆษณา ละ ผย พร ชน คาจัดซื้ ิ่งพิมพตางๆ คาจาง มา
จัดทําป้ายประชา ัมพันธ ิจ รรม ตางๆ รื ตามน ยบายข ง
ราช าร ละงาน ิจ รรม ิ่นที่ ปนประ ยชน ราช าร รื
ชมชน ฯลฯ จํานวน 40,000 บาท
(ตั้งจายจา งินรายได)
2.คาธรรม นียม ละคาลงทะ บียนฝึ บรม ํา รับคณะผ
บริ าร มาชิ ภา งค ารบริ าร วนตําบล พนั งาน วน
ตําบล พนั งานจาง ละบคคลที่ ี่ยวข ง จํานวน 300,000 บาท
(ตั้งจายจา งินรายได)
3.คาจาง มาบริ ารตางๆ ชน คาจาง มาบริ ารทําความ
ะ าด ถานที่ราช าร คาจาง มาบริ ารป้ ง ัน ละ ําจัด
ปลว คาจาง มาบริ ารคา ชา ครื่ งถาย าร คาจาง มา
ถาย าร คาจาง มา า ารงาน ลี้ยงตางๆ ตามระ บียบ
ราช ารที่ บิ จายได ฯลฯ จํานวน 100,000 บาท
ตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 รื่ ง ลั ณฑ ละ ัตราคาใชจายประ บ
ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายในลั ษณะคา
ใช ย วั ด ละคา าธารณป ภค
(ตั้งจายจา งินรายได)
4.คา บี้ยประ ัน ชน คา บี้ยประ ันรถยนต วน ลาง คา บี้ย
ประ ันรถจั รยานยนต ฯลฯ ตามระ บียบข ง
ราช าร จํานวน 37,800 บาท
ตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2633 ลงวัน
ที่ 14 ิง าคม 2552 รื่ ง ซั ซ มความ ขาใจ ี่ยว ับ าร บิ
จายคาใชจายใน ารประ ันภัยรถราช าร
(ตั้งจายจา งินรายได)
5.คารับวาร าร พื่ ปน ารจัดซื้ นัง ื พิมพ ละ าร ผย
พรงาน งค ารบริ าร วนตําบล ฯลฯ จํานวน 20,000 บาท
(ตั้งจายจา งินรายได)

นา : 7/163

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:49

รายจาย ี่ยว ับ ารรับร ง ละพิธี าร

จํานวน

60,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

- พื่ จาย ปนคา ลี้ยงรับร งใน ารประชม ภา งค ารบริ าร วน
ตําบล ละคา ลี้ยงรับร งต นรับบคคลที่มาติดต ราช าร ชน คา
า าร คาน้ําดื่ม ฯลฯ
ตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวัน
ที่ 28 ร ฎาคม 2548 รื่ ง ารตั้งงบประมาณ ละ าร บิ จาย
งินคารับร ง รื คา ลี้ยงรับร งข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น
(ตั้งจายจา งินรายได)
รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
ื่นๆ
คาจัดซื้ รื คาจาง มาจัดทํา า าร คาจัดซื้ น้ําดื่ม คาจัดซื้
า ารวาง ฯลฯ
- พื่ จาย ปนคาจัดซื้ รื คาจัดจาง มาทํา า าร คาจัดซื้ น้ํา
ดื่ม น้ํา ข็ง า ารวาง คา ป รณ ารดํา นิน ารประชม ผน
พัฒนา ประชาคม มบาน พื่ ปนคาจัดซื้ า ฟ วัลติน น้ํา
ดื่ม น้ํา ข็ง ขนม ละ ป รณ ใน ารดํา นิน ารประชาคม ม
บาน ฯลฯ
(ตั้งจายจา งินรายได)

นา : 8/163
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คาใชจายใน ารดํา นิน าร ลื ตั้งนาย งค ารบริ าร ละ มาชิ
ภา
งค ารบริ าร วนตําบล

จํานวน

600,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

จํานวน

500,000 บาท

- พื่ จาย ปนคาใชจายใน ารดํา นิน าร ลื ตั้งนาย งค าร
บริ าร วนตําบล ละ มาชิ ภา งค ารบริ าร วน
ตําบล ชน คาต บ ทน รรม าร คาใชจาย ื่นๆ ฯลฯ
ตาม นวทาง นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675
ลงวันที่ 6 ร ฎาคม 2561 รื่ ง ารซั ซ ม นวทาง ารปฎิบัต
ิ ารตั้งงบประมาณ พื่ ปนคาใชจายใน ารดํา นิน าร ลื ตั้ง
ท งถิ่น
ตาม นวทาง นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3842
ลงวันที่ 30 มิถนายน 2563 รื่ ง ารซั ซ ม นวทาง ารจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2564 ข ง งค รป คร ง วน
ท งถิ่น
(ตั้งจายจา งินรายได)
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
- พื่ จาย ปนคาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารข งคณะผ
บริ าร มาชิ ภา งค ารบริ าร วนตําบล พนั งาน วนตําบล
ละพนั งานจาง ฯลฯ พื่ ปนคา บี้ย ลี้ยง คาพา นะ คาที่พั
ละคาใชจาย ื่นๆ ฯลฯ
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร ดินทาง
ไปราช ารข ง จา นาที่ท งถิ่น พ.ศ.2555 ละที่ ไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
(ตั้งจายจา งินรายได)
คาใชจายใน ารศึ ษาดงาน ละฝึ บรม
- พื่ จาย ปนคาใชจายใน ารศึ ษาดงาน ละฝึ บรม พื่ ใ
คณะผบริ าร มาชิ ภา งค ารบริ าร วนตําบล พนั งาน วน
ตําบล พนั งานจาง ประชาชน ละบคคลที่ ี่ยวข ง ฯลฯ พื่
ปนคาปา า มด คาจาง มารถยนต คา า าร คาวิทยา ร คา
ที่พั คารายจาย ื่นๆ ฯลฯ
(ตั้งจายจา งินรายได)

นา : 9/163

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:49

คาธรรม นียมศาล

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

จํานวน

2,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

- พื่ จาย ปนคาธรรม นียมศาล ละคาธรรม นียม ื่นๆ ี่ยว ับ
ารดํา นิน ารฟ้ งคดีที่ งค ารบริ าร วนตําบล ัว วา ดํา นิน
ารฟ้ งคดี ละถ ฟ้ งคดี ฯลฯ
(ตั้งจายจา งินรายได)
คาธรรม นียม

าร ิทธิ นัง ื ําคัญที่ ลวง (น ล.)

- พื่ จาย ปนคาธรรม นียม ารข ตรวจ
ที่ ลวง (น ล.) พื่ ปนคาใชจายใน าร
าธารณะประ ยชนตําบล ัว วา ฯลฯ
(ตั้งจายจา งินรายได)

าร ิทธิ นัง ื ําคัญ
รังวัดตรวจ บที่ดิน

คาพวงมาลัย ช ด ไม ระ ชาด ไม พวงมาลัย ฯลฯ
- พื่ จาย ปนคาใชจายใน ารจัด าพวงมาลัย ช
ด ไม ระ ชา ด ไม พวงมาลัย ฯลฯ ใน ิจ รรมวัน ําคัญข ง
ราช าร รื งานรัฐพิธี ฯลฯ
(ตั้งจายจา งินรายได)
ครง าร บต. คลื่ นที่พบประชาชนตําบล ัว วา
- พื่ จาย ปนคาใชจายใน ตรียมงานตาง ๆ ชน คาป้ายประชา
ัมพันธ ครง าร คาน้ําดื่ม คา า ารวาง คาใชจายตางๆ ฯลฯ
(ตั้งจายจา งินรายได)
ครง าร ิจ รรมจิต า าตําบล ัว วา
- พื่ จาย ปนคาใชจายใน ตรียมงานตาง ๆ ชน คาป้ายประชา
ัมพันธ ครง าร คาน้ําดื่ม คา า ารวาง คาใชจายตางๆ ฯลฯ
(ตั้งจายจา งินรายได)

นา : 10/163
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ครง ารฝึ บรมชดปฏิบัติ ารจิต า าภัยพิบัติประจํา งค าร
บริ าร วนตําบล ัว วา

จํานวน

130,000 บาท

ครง าร บรมพัฒนาศั ยภาพพนั งาน วนตําบล ละพนั งานจาง จํานวน

90,000 บาท

พื่ จาย ปนคาใชจาย ครง ารฝึ บรมพัฒนาศั ยภาพประชาชน
ี่ยว ับชดปฏิบัติ ารจิด า าภัยพิบัติประจํา งค ารบริ าร วน
ตําบล ัว วา ชน คา า าร ครื่ งดื่ม วิทยา ร ถานที่ ารฝึ
บรม ป รณ ารฝึ บรม มด ปา า คาจาง มาจัดทําคมื
าร บรม คาป้ายไวนิล คาที่พั คาจาง มารถยนต ฯลฯ
(ตั้งจายจา งินรายได)

- พื่ จาย ปนคาใชจาย ครง าร บรมพัฒนาศั ยภาพพนั งาน
วนตําบล ละพนั งานจาง พื่ พิ่มพนความร ี่ยว ับงานบริ าร
งานบคคล งาน าร งิน ละบัญชี งานวินัย ฯลฯ พื่ ปนคา
า าร คา ครื่ งดื่ม คาวิทยา ร มด ปา า คาจาง มาจัดทําค
มื าร บรม คาป้ายไวนิล คาที่พั คาจาง มารถยนต ฯลฯ
(ตั้งจายจา งินรายได)
คาบํารงรั ษา ละซ ม ซม
- พื่ จาย ปนคาซ ม ซมบํารงรั ษาทรัพย ินข ง งค ารบริ าร
วนตําบล พื่ ใชใน ารซ ม ซม บบตาม ารชนิดข ง า ารไม
จํา ัดวง งิน ารซ ม ซมมี 2 บบ คื
1. ารซ ม ซม ดย ยใน ภาพ ดิม
2. ารซ ม ดย าร ปลี่ยน
ชน ครื่ งปรับ า าศ ค มพิว ต ร รถยนต วน ลาง ฯลฯ
ตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 รื่ ง ลั ณฑ ละ ัตราคาใชจายประ บ
ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายในลั ษณะคา
ใช ย วั ด ละคา าธารณป ภค
(ตั้งจายจา งินรายได)

จํานวน

100,000 บาท

นา : 11/163
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ค่าวัสดุ
วั ด ํานั งาน
- พื่ จาย ปนคาจัดซื้ ิ่งข ง ครื่ งใชข ง ํานั งานตางๆ
- บบวั ดคงทน ชน นัง ื ครื่ งคิด ลขขนาด ล็ ครื่ ง จาะ
ระดาษขนาด ล็ นัง ื ตรายาง ตะ รงวาง
าร ญ จ ภาพ ขียน ผนที่ พระบรมฉายาลั ษณ ผงปิด
ระดาษ ผนป้ายชื่ ํานั งาน รื นวยงาน ผนป้าย
จราจร รื ผนป้ายตางๆ มลี่ มานปรับ ง (ต ฝืน) พรม (ต
ฝืน) นา ิ า ระ ป๋า ฯลฯ ตั้งไวจํานวน 120,000 บาท
-วั ด ิ้น ปลื ง ชน ระดาษ มึ ดิน ปา า ยางลบ น้ํายา
ลบคําผิด ทป าว ลวด ย็บ ระดาษ าว ช รค มด ซ ง
าร ตลับผง มึ น้ํา มึ ปริ้น ฟ้ม มดบัญชี มดประวัติขา
ราช าร บบพิมพ ธงชาติ ิ่งพิมพไดจา ารซื้ รื จาง
พิมพ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่ม ํา รับบริ ารประชาชนใน ํานั
งาน ฯลฯ
ตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท งถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่ ง นวทาง าร
พิจารณา ิ่งข งที่จัด ปนวั ด ละครภัณฑตาม ลั ารจํา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
(ตั้งจายจา งินรายได)

รวม

823,000 บาท

จํานวน

120,000 บาท
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วั ดไฟฟ้า ละวิทย

จํานวน

20,000 บาท

- พื่ จาย ปนคาจัดซื้ วั ดไฟฟ้า ละวิทย รายละ ียด
-วั ดคงทน ชน ไม คร ฟน ขาตั้งไม คร ฟน ัว รงไฟฟ้า ครื่ ง
วัด ระ ไฟฟ้า ครื่ งวัด รงดันไฟฟ้า มาตร ํา รับตรวจวงจร
ไฟฟ้า ครื่ งประจไฟ ฯลฯ
-วั ด ิ้น ปลื ง ชน ฟิว ทปพัน ายไฟฟ้า ายไฟฟ้า ล ด
ไฟฟ้า ข็มขัด ายไฟฟ้า ปลั๊ ไฟฟ้า วิตไฟฟ้า ล ดวิทยทรานซิ
ต ต ร ละชิ้น วนวิทย ล ถวย าย า าศ รีซิ ต รมฟวิ่งค น
ค น ดน ซ ร ขา ล ดฟล ร ซนซ บร ร าย า าศ
ํา รับวิทย ครื่ งรับ ทรทัศน จานรับ ัญาณดาว ทียม วั ด
ป รณวิทย ื่ าร ชน ถานวิทย าวิทย ป รณ ื่นๆ ฯลฯ
ตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท งถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่ ง นวทาง าร
พิจารณา ิ่งข งที่จัด ปนวั ด ละครภัณฑตาม ลั ารจํา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
(ตั้งจายจา งินรายได)
วั ดงานบานงานครัว
จํานวน

20,000 บาท

- พื่ จาย ปนคาจัดซื้ ิ่งข ง ครื่ งใช ํานั งาน รายละ ียด
-วั ดคงทน ชน ม ระทะ ะละมัง ตะ ลิว ร บ
รป มีด ถัง ถาด วน้ํา จานร ง ถวยชาม ช ม ม ระจ
งา งน้ํา ที่น น ระ ถน ตาไฟฟ้า ตาน้ํามัน ตารีด ครื่ งบด
า าร ครื งตีไขไฟฟ้า ครื่ งปิ้งขนมปัง ระทะไฟฟ้า รวมถึง
ม งขาวไฟฟ้า ระติ น้ําร น ระติ น้ํา ข็ง ถัง
ตา ฯลฯ
-วั ด ิ้น ปลื ง ชน ผา ม ผาป ตะ น้ําจืดที่ซื้ จา
ชน ปรง ไม วาด วน้ํา น้ํายาลางจาน น้ํายาถพื้น บ าย
ฉีดน้ํา น้ํา ฯลฯ
ตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท งถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่ ง นวทาง าร
พิจารณา ิ่งข งที่จัด ปนวั ด ละครภัณฑตาม ลั ารจํา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
(ตั้งจายจา งินรายได)
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วั ด

ราง

จํานวน

10,000 บาท

พื่ จาย ปนคาจัดซื้ วั ด ราง รายละ ียด
-วั ดคงทน ชน ไมตางๆ ค น ชะ ลง จ บ ิ่ว ียม ขวาน บ
ไ ไม ทปวัดระยะ ครื่ งวัดขนาด ล็ ชน ตลับ
มตร ล ดิ่ง วาน ถ วม างลางมื ราวพาดผา ฯลฯ
-วั ด ิ้น ปลื ง ชน น้ํามันทาไม ทิน น ร ี ปนซี มนต ทราย ิฐ
รื ซี มนตบล็ ค ระ บื้ ง ัง ะ ี ตะป ล็ น ปรง
ทา ี ปนขาว ท น้ําพีวีซี ฯลฯ
ตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท งถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่ ง นวทาง าร
พิจารณา ิ่งข งที่จัด ปนวั ด ละครภัณฑตาม ลั ารจํา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
(ตั้งจายจา งินรายได)
วั ดยานพา นะ ละขน ง
จํานวน

90,000 บาท

- พื่ จาย ปนคาจัดซื้ วั ดยานพา นะ ละขน ง รายละ ียด
-วั ดคงทน ชน ไขขวง ประ จ ม รง ญ จปา ตาย ญ จ
ลื่ น คีมล็ ค ล็ ค ียร ล็ คคลัตช ระจ คงมน ล็ คพวง
มาลัย ัญญาณไฟ ระพริบ ัญญาณไฟฉ ฉิน ฯลฯ
-วั ด ิ้น ปลื ง ชน ยางรถยนต น้ํามัน บร น็ ต ละ ร าย
ไมล พลา ฟิลม ร ง ง ฯลฯ
-วั ด ป รณประ บ ะไ ล ชน บาะรถยนต ครื่ ง
ยนต ( ะไ ล) ชด ียรรถยนต บร ครัช พวงมาลัย ายพานใบ
พัด ม น้ํา ัว ทียน บต ต รี่ จานจาย ล ถังน้ํามัน ไฟ
นา ไฟ บร ตลับล ปืน ระจ ม งขางรถยนต ันชนรถ
ยนต ข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
ตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท งถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่ ง นวทาง าร
พิจารณา ิ่งข งที่จัด ปนวั ด ละครภัณฑตาม ลั ารจํา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
(ตั้งจายจา งินรายได)

นา : 14/163

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:49

วั ด ชื้ พลิง ละ ล ลื่น

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

8,000 บาท

- พื่ จาย ปนคาน้ํามัน ชื้ พลิง ละ ล ลื่น รายละ ียด
-วั ด ิ้น ปลื ง ชน
งตม น้ํามัน ชื้ พลิง น้ํามันดี ซล น้ํามัน
าด น้ํามัน บนซิน น้ํามันจารบี น้ํามัน ครื่ ง ถาน า ฯลฯ ใช
ับรถจั รยานยนต รถยนต วน ลาง ทะ บียน ค 1200 ปจ
. าย 15 ปี ละรถจั รยานยนต ทะ บียน 1 ฌ8874 ปจ
. าย21 ดื น ฯลฯ
ตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท งถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่ ง นวทาง าร
พิจารณา ิ่งข งที่จัด ปนวั ด ละครภัณฑตาม ลั ารจํา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
ตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 รื่ ง ลั ณฑ ละ ัตราคาใชจายประ บ
ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายในลั ษณะคา
ใช ย วั ด ละคา าธารณป ภค
(ตั้งจายจา งินรายได)
วั ด ฆษณา ละ ผย พร
- พื่ จาย ปนคาจัดซื้ วั ด ฆษณา ละ ผย พร รายละ ียด
-วั ดคงทน ชน ขาตั้ง ล ง ขาตั้ง ขียนภาพ ล ง ละระวิงใ
ฟิลมภาพยนต ครื่ ง ร ทป ลน ซม ระ ป๋าใ ล งถาย
รป ฯลฯ
-วั ด ิ้น ปลื ง ชน พ ัน ี ระดาษ ขียน ป ต ร ฟิลม ฟิลม
ไลด มม มรี ารด ถบบันทึ ียง รื ภาพ รป ี รื ขาวดําที่ได
จา ารลาง ัดขยาย ภาพถายดาว ทียม ฯลฯ
ตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท งถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่ ง นวทาง าร
พิจารณา ิ่งข งที่จัด ปนวั ด ละครภัณฑตาม ลั ารจํา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
(ตั้งจายจา งินรายได)

นา : 15/163

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:49

วั ดค มพิว ต ร

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

355,000 บาท

- พื่ จาย ปนคาจัดซื้ วั ดค มพิว ต ร รายละ ียด
-วั ดคงทน ชน ผน รื จานบันทึ ข มล ฯลฯ
-วั ด ิ้น ปลื ง ชน ป รณบันทึ ข มล ทปบันทึ ข มล ัว
พิมพ รื ถบพิมพ ํา รับ ครื่ งพิมพ บบ ล ซ ร ระดาษต
นื่ ง าย ค บิล ฯลฯ
-วั ด ป รณประ บ ละ ะไ ล ชน ผง ั ขระ รื ป้น
พิมพ มนบ รด มม มรีซิป คัตซีทฟีค ต ร มา พริ้น ต ร วิ
ตซิ่งบ็ ซ ครื่ ง ระจาย ัญญาณ ผนวงจร
ิ ล็ ทร นิ ครื่ ง าน ละบันทึ ข มล บบตางๆ ชน บบ
ดิ ตต บบฮารดดิ ต บบซีดี บบ พติค ฯลฯ
ตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท งถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่ ง นวทาง าร
พิจารณา ิ่งข งที่จัด ปนวั ด ละครภัณฑตาม ลั ารจํา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
(ตั้งจายจา งินรายได)
วั ด ื่น
1. พื่ จาย ปนคาจัดซื้ วั ด ป รณใน าร ลื ตั้งนาย งค าร
บริ าร วนตําบล ละ มาชิ ภา งค ารบริ าร วนตําบล ัว
วา ชน คาบัตร ลื ตั้ง คาปา า คา ระดาษ คา ป รณใน
าร ลื ตั้งฯลฯ จํานวน 350,000 บาท
ตาม นวทางตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2
/ว3675 ลงวันที่ 6 ร ฎาคม 2561 รื่ ง ารซั ซ ม นวทาง
ปฏิบัติ ารตั้งงบประมาณ พื่ ปนคาใชจายใน ารดํา นิน าร ลื
ตั้งท งถิ่น
(ตั้งจายจา งินรายได)
2. พื่ จาย ปนคาวั ด ป รณ ื่นๆ ที่ไม ขาลั ษณะประ ภทตาม
ระ บียบวิธีงบประมาณ จํานวน 5,000 บาท
(ตั้งจายจา งินรายได)

นา : 16/163

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:49

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า

รวม

604,000 บาท

จํานวน

500,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

7,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

47,000 บาท

- พื่ จาย ปนคา ระ ไฟฟ้า ํานั งาน งค ารบริ าร วนตําบล
ละ าคารที่ ยในความด ลข ง งค ารบริ าร วนตําบล ฯลฯ
ตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 รื่ ง ลั ณฑ ละ ัตราคาใชจายประ บ
ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายในลั ษณะคา
ใช ย วั ด ละคา าธารณป ภค
(ตั้งจายจา งินรายได)
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล
- พื่ จาย ปนคาน้ําประปา คาน้ําบาดาล ํานั งาน งค ารบริ าร
วนตําบล
(ตั้งจายจา งินรายได)
คาบริ าร ทรศัพท
- พื่ จาย ปนคา ทรศัพท ฯลฯ
(ตั้งจายจา งินรายได)
คาบริ ารไปรษณีย
- พื่ จาย ปนคาไปรษณีย คา ง นัง ื รงดวน คา ง นัง ื
ราช าร ฯลฯ
(ตั้งจายจา งินรายได)
คาบริ าร ื่ าร ละ ทรคมนาคม
- พื่ จาย ปนคา ื่ าร ละ ทรคมนาคม ชน คา ชา ว็บไซค คา
ชาระบบ ื่ ารตางๆ ฯลฯ
- พื่ จาย ปนคาบริ ารระบบ ิน ต ร น็ต ฯลฯ
(ตั้งจายจา งินรายได)

นา : 17/163

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:49

งบลงทุน

รวม

1,015,300 บาท

รวม

1,015,300 บาท

จํานวน

4,000 บาท

-ขนาดไมน ย วา 464x 610 x 1324 มิลลิ มตร ( วาง xลึ x
ง) จํานวน 1 ลังๆละ 4,000 บาท (ราคาตามท งตลาด)
(ตั้งจายจา งินรายได)
ตบาน ลื่ น ระจ ง

จํานวน

20,000 บาท

-ขนาดไมน ย วา 914x 457 x 1829 มิลลิ มตร ( วาง x]ลึ x
ง) จํานวน 4 ลังๆละ 5,000 บาท รวม ปน งิน 20,000
บาท (ราคาตามท งตลาด)
(ตั้งจายจา งินรายได)
ต าขา ทรศัพท บบต บรับ ัต นมัติ

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

854,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครภัณฑ ํานั งาน
ต ็บ

าร ฟ้ม ขวน บบ 4 ลิ้นชั

-ขนาด รื่มตน 3 าย ลั ายน 8 ายใน พร ม ป รณ
จํานวน 1 ชด ปน งิน 20,000 บาท (ราคาตามท งตลาด)
(ตั้งจายจา งินรายได)
ครภัณฑยานพา นะ ละขน ง
รถยนตบรรท (ดี ซล)
-ขนาด 1 ตัน ขับ คลื่ น 2 ล ปริมาตร ระบ บไมน ย
วา 2,400 ซีซี รื ําลัง ครื่ งยนต ง ดไมต่ํา วา 110 ิ ลวัตต
ขับ คลื่ น 2 ล
- บบดับ บิ้ล ค็บ
(1) ปน ระบะ ํา ร็จรป
(2) ง ดย าร ปน บบดับ บิ้ล ค็บ 4 ประต
(3) ปนราคารวม ครื่ งปรับ า าศ
(4) ราคารวมภาษี รรพ ามิต
ตามบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ งมาตรฐานงบประมาณ 1
ํานั งบประมาณ ธันวาคม 2562
(ตั้งจายจา งินรายได)

นา : 18/163

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:49

ครภัณฑ ฆษณา ละ ผย พร
ล งถายรป

จํานวน

22,000 บาท

จํานวน 1 ครื่ ง มีรายละ ียด ดังนี้
-ความละ ียดที่ ํา นด ปนความละ ียดที่ ซ็น ซ รภาพขนาด
ไมน ย วา 20 ลานพิ ซล
-มีระบบ ฟลชในตัว
-มี ไวไฟ ละ บลทธช ในตัว
- ามารถ นถายข มลจา ล งไปยัง ครื่ งค มพิว ต รได
-ขนาด นาจ ลซีดี ไมต่ํา วา 3.2 นิ้ว
-มี ระ ป๋าบรรจ ล ง
-ฯลฯ
(ไมปรา ฏในบัญชีมาตรฐานครภัณฑจัดซื้ ตามราคาท งตลาด)
(ตั้งจายจา งินรายได)
จ รับภาพ ชนิดม ต รไฟฟ้า จํานวน 1 จ
จํานวน

15,300 บาท

คณลั ษณะ
1.ขนาด นท ยงมม
5.1.2. ขนาด 120 นิ้ว รื 72 x 96 นิ้ว รื 84 x 84
นิ้ว รื 89 x 92 นิ้ว รื 6 x 8 ฟต รื 7 x 7 ฟต
2.ท ขนาดตามข 1) จ มวน ็บใน ล งได บังคับ
จ ขึ้น ลง ยด ดวย วิตซ รื รี มทค น ทรล ใช
ไฟฟ้า AC 220 วลล 50 ฮิรตซ
มาย ต ขนาดที่ ํา นด ปนขนาดข ง นท ยงมม (คา ดย
ประมาณ)
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ ํานั งบ
ประมาณ ธันวาคม 2562)
(ตั้งจายจา งินรายได)

นา : 19/163

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:49

คาบํารงรั ษา ละปรับปรงครภัณฑ
คาบํารงรั ษา ละปรับปรงครภัณฑ

จํานวน

80,000 บาท

รวม

4,675,524 บาท

รวม

2,911,524 บาท

รวม

2,911,524 บาท

จํานวน

1,626,840 บาท

จํานวน

43,200 บาท

จํานวน

42,000 บาท

- พื่ จาย ปนคาซ ม ซม ละปรับปรงครภัณฑ ปน ารซ ม
ครง ารครภัณฑขนาดใ ญ ละ ารซ ม ซมที่ดิน ละ ิ่ง ราง
ไมจํา ัดวง งิน ชน ครื่ งค มพิว ต ร ครื่ งปรับ า าศ รถยนต
วน ลาง ฯลฯ
ตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 รื่ ง ลั ณฑ ละ ัตราคาใชจายประ บ
ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายในลั ษณะคา
ใช ย วั ด ละคา าธารณป ภค
(ตั้งจายจา งินรายได)
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดื นพนั งาน
-ผ ํานวย าร งคลัง
-นั วิชา าร งิน ละบัญชี
-นั วิชา ารจัด ็บรายได
- จาพนั งาน าร งิน ละบัญชี
- จาพนั งานพั ด
(ตั้งจายจา งินรายได)
งิน พิ่มตาง ๆ ข งพนั งาน
- พื่ จาย ปนคา งินคร งชีพ ละ งิน พิ่มตามคณวฒิข งพนั งาน
วนตําบลผมี ิทธิตาม ลั ณฑฯ
(ตั้งจายจา งินรายได)
งินประจําตํา นง
- พื่ จาย ปน งินประจําตํา นงข งพนั งาน วนตําบลตาม ิทธิ
(ตั้งจายจา งินรายได)

นา : 20/163

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:49

คาจางล จางประจํา

จํานวน

270,492 บาท

จํานวน

902,626 บาท

จํานวน

26,366 บาท

- พื่ จาย ปนคาจางล จางประจําตาม ิทธิ ละระ บียบ
(ตั้งจายจา งินรายได)
คาต บ ทนพนั งานจาง
- พื่ จาย ปนคาจางพนั งานจางตามภาร ิจ ละพนั งานจางทั่ว
ไป ดังนี้
1.ผชวยนั วิชา ารจัด ็บรายได (ภ)
2.ผชวย จาพนั งานจัด ็บรายได (ภ) จํานวน 2 ตํา นง
3.ผชวย จาพนั งานพั ด (ภ)
4.คนงานทั่วไป (ท) จํานวน 2 ตํา นง พื่ ปฏิบัติ นาที่งาน
ผนที่ทรัพย ิน
(ตั้งจายจา งินรายได)
งิน พิ่มตาง ๆข งพนั งานจาง
- พื่ จาย ปน งินคาคร งชีพข งพนั งานจางที่มี ิทธิตาม ลั
ณฑฯ
(ตั้งจายจา งินรายได)

นา : 21/163

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:49

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาต บ ทนผปฏิบัติราช าร ัน ปนประ ยชน
ท งถิ่น

งค รป คร ง วน

รวม

1,704,000 บาท

รวม

717,000 บาท

จํานวน

450,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

216,000 บาท

จํานวน

41,000 บาท

1. งินคาต บ ทนบคคล รื คณะ รรม ารซื้ รื จาง, บคคล
รื คณะ รรม ารดํา นินงานจางที่ปรึ ษา ละบคคล รื คณะ
รรม ารดํา นินงานจาง
บบ รื ควบคมงาน
ราง จํานวน 250,000 บาท
ตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร ง วนท งถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว1966 ลงวันที่ 26 ันยายน 2560 ลั ณฑ าร บิ
จายคาต บ ทนบคคล รื คณะ รรม าร
(ตั้งจายจา งินรายได)
2. งินประ ยชนต บ ทน ื่น ํา รับพนั งาน วนตําบล ละ
พนั งานจาง ปน รณีพิ ศษ จํานวน 200,000 บาท
(ตั้งจายจา งินรายได)
คาต บ ทน ารปฏิบัติงานน วลาราช าร
- พื่ จาย ปนคาต บ ทน ารปฏิบัติงานน วลาราช ารในวัน
ยดราช าร ละน วลาราช าร ํา รับพนั งาน วน
ตําบล ล จางประจํา ละพนั งานจาง
(ตั้งจายจา งินรายได)
คา ชาบาน
- พื่ จาย ปนคา ชาบานใ
ชาบานไดตามระ บียบ
(ตั้งจายจา งินรายได)

พนั งาน วนตําบลที่มี ิทธิ บิ คา

งินชวย ลื ารศึ ษาบตร
- พื่ จาย ปนคา งินชวย ลื ารศึ ษาบตรใ
ตําบลที่มี ิทธิตามระ บียบ
(ตั้งจายจา งินรายได)

พนั งาน วน

นา : 22/163

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:49

ค่าใช้สอย

รวม

567,000 บาท

จํานวน

127,000 บาท

รายจาย พื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร
1.คา ฆษณา ละ ผย พร ชน คาจัดซื้ ิ่งพิมพตางๆ คาจาง มา
จัดทําป้ายประชา ัมพันธ ิจ รรมตางๆ รื ตามน ยบายข ง
ราช าร ละงาน ิจ รรม ิ่นที่ ปนประ ยชน ราช าร รื
ชมชน ฯลฯ จํานวน 10,000 บาท
(ตั้งจายจา งินรายได)
2.คาธรรม นียม ละคาลงทะ บียนฝึ บรม ํา รับพนั งาน วน
ตําบล พนั งานจาง ละบคคลที่ ี่ยวข ง จํานวน 90,000 บาท
(ตั้งจายจา งินรายได)
3.คาจาง มาบริ ารตางๆ ชน คาจาง มาบริ ารทําความ
ะ าด ถานที่ราช าร คาจาง มาบริ ารป้ ง ัน ละ ําจัด
ปลว คาจาง มาบริ ารคา ชา ครื่ งถาย าร คาจาง มา
ถาย าร คาจาง มาทําป้ายชําระภาษีตางๆ ตามระ บียบ
ราช ารที่ บิ จายได ฯลฯ จํานวน 20,000 บาท
ตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 รื่ ง ลั ณฑ ละ ัตราคาใชจายประ บ
ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายในลั ษณะคา
ใช ย วั ด ละคา าธารณป ภค
(ตั้งจายจา งินรายได)
4.คา บี้ยประ ัน ชน คา บี้ยประ ันรถยนต วน ลาง ฯลฯ ตาม
ระ บียบข งราช าร จํานวน 7,000 บาท
ตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2633 ลงวัน
ที่ 14 ิง าคม 2552 รื่ ง ซั ซ มความ ขาใจ ี่ยว ับ าร บิ
จายคาใชจายใน ารประ ันภัยรถราช าร
(ตั้งจายจา งินรายได)

นา : 23/163

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:49

รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
ื่นๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

จํานวน

40,000 บาท

ครง ารจัด าร บรมดานค มพิว ต รงาน ผนที่ภาษี ละทรัพย ิน จํานวน

20,000 บาท

- พื่ จาย ปนคาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารข งพนั งาน วน
ตําบล พนั งานจาง ละบคคลที่ ี่ยวข ง ชน คา บี้ย ลี้ยง คา
พา นะ คาที่พั ละคาใชจาย ื่นๆ ฯลฯ
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร ดินทาง
ไปราช ารข ง จา นาที่ท งถิ่น พ.ศ.2555 ละที่ ไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
(ตั้งจายจา งินรายได)

- พื่ จาย ปนคาใชจายใน าร บรมดานค มพิว ต รงาน ผนที่
ภาษี ละทรัพย ิน ชน คา า าร น้ําดื่ม มด ปา า คา
วิทยา ร ละคาใชจาย ื่นๆ
ตาม นวทางตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2563 รื่ ง ซั ซ ม นว
ทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น
(ตั้งจายจา งินรายได)
ครง ารปรับปรงข มล ผนที่ภาษี ละทรัพย ิน
- พื่ จาย ปนคาปรับปรงข มล ผนที่ภาษี ละทรัพย ิน ชน คา
ถาย าร ฉนดที่ดิน ฯลฯ
ตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท งถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1317 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 รื่ ง ารจัดทํา ผนที่ภาษี
ละทรัพย ินตาม นวทางตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถนายน 2561 รื่ ง ซั
ซ ม นวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2562 ข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น
(ตั้งจายจา งินรายได)

จํานวน

300,000 บาท

นา : 24/163

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:49

คาบํารงรั ษา ละซ ม ซม

จํานวน

80,000 บาท

รวม

280,000 บาท

จํานวน

80,000 บาท

- พื่ จาย ปนคาซ ม ซมบํารงรั ษาทรัพย ินข ง งค ารบริ าร
วนตําบล พื่ ใชใน ารซ ม ซม บบตาม ารชนิดข ง า ารไม
จํา ัดวง งิน ารซ ม ซมมี 2 บบ คื
1. ารซ ม ซม ดย ยใน ภาพ ดิม
2. ารซ ม ดย าร ปลี่ยน
ชน ครื่ งปรับ า าศ ค มพิว ต ร รถยนต วน ลาง ฯลฯ
ตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 รื่ ง ลั ณฑ ละ ัตราคาใชจายประ บ
ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายในลั ษณะคา
ใช ย วั ด ละคา าธารณป ภค
(ตั้งจายจา งินรายได)
ค่าวัสดุ
วั ด ํานั งาน
- พื่ จาย ปนคาจัดซื้ ิ่งข ง ครื่ งใชข ง ํานั งานตางๆ
- บบวั ดคงทน ชน นัง ื ครื่ งคิด ลขขนาด ล็ ครื่ ง จาะ
ระดาษขนาด ล็ นัง ื ตรายาง ตะ รงวาง
าร ญ จ ภาพ ขียน ผนที่พระบรมฉายาลั ษณ ผงปิด
ระดาษ ผนป้ายชื่ ํานั งาน รื นวยงาน ผนป้าย
จราจร รื ผนป้ายตางๆ มลี่ มานปรับ ง (ต ฝืน) พรม (ต
ฝืน) นา ิ า ระ ป๋า ฯลฯ
-วั ด ิ้น ปลื ง ชน ระดาษ มึ ดิน ปา า ยางลบ น้ํายา
ลบคําผิด ทป าว ลวด ย็บ ระดาษ าว ช รค มด ซ ง
าร ตลับผง มึ น้ํา มึ ปริ้นท ฟ้ม มดบัญชี มดประวัติ
ขาราช าร บบพิมพ ธงชาติ ิ่งพิมพไดจา ารซื้ รื จาง
พิมพ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่ม ํา รับบริ ารประชาชนใน ํานั
งาน ฯลฯ
ตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท งถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่ ง นวทาง าร
พิจารณา ิ่งข งที่
จัด ปนวั ด ละครภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตาม
งบประมาณ
(ตั้งจายจา งินรายได)

นา : 25/163

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:49

วั ดยานพา นะ ละขน ง

จํานวน

40,000 บาท

- พื่ จาย ปนคาจัดซื้ วั ดยานพา นะ ละขน ง รายละ ียด
-วั ดคงทน ชน ไขขวง ประ จ ม รง ญ จปา
ตาย ญ จ ลื่ ย คีมล็ ค ล็ ค ียร ล็ คคลัตช ระจ คง
มน ล็ คพวงมาลัย ัญญาณไฟ ระพริบ ัญญาณไฟฉ ฉิน ฯลฯ
-วั ด ิ้น ปลื ง ชน ยางรถยนต น้ํามัน บร น็ ต ละ ร าย
ไมล พลา ฟิลม ร ง ง ฯลฯ
-วั ด ป รณประ บ ะไ ล ชน บาะรถยนต ครื่ ง
ยนต ( ะไ ล) ชด ียรรถยนต บร ครัช พวงมาลัย ายพานใบ
พัด ม น้ํา ัว ทียน บต ต รี่ จานจาย ล ถังน้ํามัน ไฟ
นา ไฟ บร ตลับล ปืน ระจ ม งขางรถยนต ันชนรถ
ยนต ข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
ตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท งถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่ ง นวทาง าร
พิจารณา ิ่งข งที่จัด ปนวั ด ละครภัณฑตาม ลั ารจํา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
(ตั้งจายจา งินรายได)
วั ด ชื้ พลิง ละ ล ลื่น
จํานวน

60,000 บาท

- พื่ จาย ปนคาน้ํามัน ชื้ พลิง ละ ล ลื่น รายละ ียด
-วั ด ิ้น ปลื ง ชน
งตม น้ํามัน ชื้ พลิง น้ํามันดี ซล น้ํามัน
าด น้ํามัน บนซิน น้ํามันจารบี น้ํามัน ครื่ ง ถาน า ฯลฯ ใช
ับรถยนต วน ลาง ทะ บียน ค 4720 ปจ. าย 6 ปี ฯลฯ
ตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท งถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่ ง นวทาง าร
พิจารณา ิ่งข งที่จัด ปนวั ด ละครภัณฑตาม ลั ารจํา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
(ตั้งจายจา งินรายได)

นา : 26/163

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:49

วั ดค มพิว ต ร

จํานวน

100,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

140,000 บาท

คาบริ ารไปรษณีย

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

- พื่ จาย ปนคาจัดซื้ วั ดค มพิว ต ร รายละ ียด
-วั ดคงทน ชน ผน รื จานบันทึ ข มล ฯลฯ
-วั ด ิ้น ปลื ง ชน ป รณบันทึ ข มล ทปบันทึ ข มล ัว
พิมพ รื ถบพิมพ ํา รับ ครื่ งพิมพ บบ ล ซ ร ระดาษต
นื่ ง าย ค บิล ฯลฯ
-วั ด ป รณประ บ ละ ะไ ล ชน ผง ั ขระ รื ป้น
พิมพ มนบ รด มม มรีซิป คัตซีทฟีค ต ร มา พริน ต ร วิ
ตซิ่งบ็ ซ ครื่ ง ระจาย ัญญาณ ผนวงจร
ิ ล็ ทร นิ ครื่ ง าน ละบันทึ ข มล บบตางๆ ชน บบ
ดิ ตต บบฮารดดิ ต บบซีดี บบ พติค ฯลฯ
ตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท งถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่ ง นวทาง าร
พิจารณา ิ่งข งที่จัด ปนวั ด ละครภัณฑตาม ลั ารจํา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
(ตั้งจายจา งินรายได)

- พื่ จาย ปนคาไปรษณีย คา ง นัง ื รงดวน คา งประ าศ บ
ราคา คา งใบ ร็จภาษี รง รื น ละที่ดิน ภาษีบํารงท งที่ ภาษี
ป้าย ฯลฯ
(ตั้งจายจา งินรายได)
คาบริ าร ื่ าร ละ ทรคมนาคม
- พื่ จาย ปนคาบริ ารระบบ ิน ต ร น็ต ฯลฯ
(ตั้งจายจา งินรายได)

นา : 27/163

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:49

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

60,000 บาท

รวม

60,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

รวม

4,028,326 บาท

รวม

1,334,926 บาท

รวม

1,334,926 บาท

จํานวน

291,300 บาท

จํานวน

3,000 บาท

คาบํารงรั ษา ละปรับปรงครภัณฑ
คาบํารงรั ษา ละปรับปรงครภัณฑ
- พื่ จาย ปนคาซ ม ซม ละปรับปรงครภัณฑ ปน ารซ ม
ครง ารครภัณฑขนาดใ ญ ละ ารซ ม ซมที่ดิน ละ ิ่ง ราง
ไมจํา ัดวง งิน ชน ครื่ งค มพิว ต ร ครื่ งปรับ า าศ รถยนต
วน ลาง ฯลฯ
ตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 รื่ ง ลั ณฑ ละ ัตราคาใชจายประ บ
ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายในลั ษณะคา
ใช ย วั ด ละคา าธารณป ภค
(ตั้งจายจา งินรายได)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดื นพนั งาน
1. จาพนั งานป้ ง ัน ละบรร ทา าธารณภัย รื
นั ป้ ง ัน ละบรร ทา าธารณภัย
(ตั้งจายจา งินรายได)
งิน พิ่มตาง ๆ ข งพนั งาน
- พื่ จาย ปนคา งินคร งชีพ ละ งิน พิ่มตามคณวฒิข งพนั งาน
วนตําบลผมี ิทธิตาม ลั ณฑฯ
(ตั้งจายจา งินรายได)

นา : 28/163

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:49

คาต บ ทนพนั งานจาง

จํานวน

908,626 บาท

จํานวน

132,000 บาท

รวม

1,315,000 บาท

รวม

179,000 บาท

จํานวน

140,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

- พื่ จาย ปนคาจางพนั งานจางตามภาร ิจ ละพนั งานจางทั่ว
ไป ดังนี้
1.พนั งานขับรถบรรท น้ํา น ประ งค จํานวน 2 ตํา นง (ภ
/ท)
2.พนั งานขับรถดับ พลิง (ภ)
3.พนั งานดับ พลิง จํานวน 1 ตํา นง (ภ)
4.คนงานทั่วไป จํานวน 4 ตํา นง (ท)
(ตั้งจายจา งินรายได)
งิน พิ่มตาง ๆข งพนั งานจาง
- พื่ จาย ปนคา งินคร งชีพข งพนั งานจางที่มี ิทธิตาม ลั
ณฑ
(ตั้งจายจา งินรายได)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาต บ ทนผปฏิบัติราช าร ัน ปนประ ยชน
ท งถิ่น

งค รป คร ง วน

- พื่ จาย ปน งินประ ยชนต บ ทน ื่น ํา รับพนั งาน วนตําบล
ละพนั งานจาง ปน รณีพิ ศษ
(ตั้งจายจา งินรายได)
คาต บ ทน ารปฏิบัติงานน วลาราช าร
- พื่ จาย ปนคาต บ ทน ารปฏิบัติงานน วลาราช ารในวัน
ยดราช าร ละน วลาราช าร ํา รับพนั งาน วนตําบล ละ
พนั งานจาง
(ตั้งจายจา งินรายได)

นา : 29/163

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:49

คา ชาบาน
- พื่ จาย ปนคา ชาบานใ
ระ บียบราช าร
(ตั้งจายจา งินรายได)

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

9,000 บาท

รวม

366,000 บาท

จํานวน

146,000 บาท

พนั งาน วนตําบลที่มี ิทธิ บิ ตาม

งินชวย ลื ารศึ ษาบตร
- พื่ จาย ปน งินชวย ลื ารศึ ษาบตรใ
ที่มี ิทธิ บิ ไดตามระ บียบราช าร
(ตั้งจายจา งินรายได)

พนั งาน วนตําบล

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร
1.คาธรรม นียม ละคาลงทะ บียนฝึ บรม พนั งาน วน
ตําบล พนั งานจาง ละบคคลที่ ี่ยวข ง จํานวน 60,000 บาท
2.คา บี้ยประ ัน ชน คา บี้ยประ ันรถยนต ฉพาะ ิจ รถบรรท
น้ํา น ประ งค รถ ระ ชาไฟฟ้า ฯลฯ ตามระ บียบข ง
ราช าร จํานวน 86,000 บาท
ตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2633 ลงวัน
ที่ 14 ิง าคม 2552 รื่ ง ซั ซ มความ ขาใจ ี่ยว ับ าร บิ
จายคาใชจายใน ารประ ันภัยรถราช าร
(ตั้งจายจา งินรายได)

นา : 30/163

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:49

รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
ื่นๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

- พื่ จาย ปนคาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารข งพนั งาน วน
ตําบล พนั งานจาง ละบคคลที่ ี่ยวข ง ชน คา บี้ย ลี้ยง คา
พา นะ คาที่พั ละคาใชจาย ื่นๆ ฯลฯ
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร ดินทาง
ไปราช ารข ง จา นาที่ท งถิ่น พ.ศ.2555 ละที่ ไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
(ตั้งจายจา งินรายได)
คาบํารงรั ษา ละซ ม ซม
- พื่ จาย ปนคาซ ม ซมบํารงรั ษาทรัพย ินข ง งค ารบริ าร
วนตําบล พื่ ใชใน ารซ ม ซม บบตาม ารชนิดข ง า ารไม
จํา ัดวง งิน ารซ ม ซมมี 2 บบ คื
1. ารซ ม ซม ดย ยใน ภาพ ดิม
2. ารซ ม ดย าร ปลี่ยน
ชน ค มพิว ต ร ครื่ งจั ร ลขนาด บา (รถบรรท น้ํา
น ประ งค) ละรถ ื่นๆ ฯลฯ
ตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 รื่ ง ลั ณฑ ละ ัตราคาใชจายประ บ
ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายในลั ษณะคา
ใช ย วั ด ละคา าธารณป ภค
(ตั้งจายจา งินรายได)

นา : 31/163

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:49

ค่าวัสดุ
วั ด ํานั งาน
- พื่ จาย ปนคาจัดซื้ ิ่งข ง ครื่ งใชข ง ํานั งานตางๆ
- บบวั ดคงทน ชน นัง ื ครื่ งคิด ลขขนาด ล็ ครื่ ง จาะ
ระดาษขนาด ล็ นัง ื ตรายาง ตะ รงวาง
าร ญ จ ภาพ ขียน ผนที่ พระบรมฉายาลั ษณ ผงปิด
ระดาษ ผนป้ายชื่ ํานั งาน รื นวยงาน ผนป้าย
จราจร รื ผนป้ายตางๆ มลี่ มานปรับ ง (ต ฝืน) พรม (ต
ฝืน) นา ิ า ระ ป๋า ฯลฯ
-วั ด ิ้น ปลื ง ชน ระดาษ มึ ดิน ปา า ยางลบ น้ํายา
ลบคําผิด ทป าว ลวด ย็บ ระดาษ าว ช รค มด ซ ง
าร ตลับผง มึ น้ํา มึ ปริ้นท ฟ้ม มดบัญชี มดประวัติ
ขาราช าร บบพิมพ ธงชาติ ิ่งพิมพไดจา ารซื้ รื จาง
พิมพ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่ม ํา รับบริ ารประชาชนใน ํานั
งาน ฯลฯ
ตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท งถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2 /ว1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่ ง นวทาง าร
พิจารณา ิ่งข งที่จัด ปนวั ด ละครภัณฑตาม ลั ารจํา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
(ตั้งจายจา งินรายได)

รวม

770,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

นา : 32/163

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:49

วั ดไฟฟ้า ละวิทย
- พื่ จาย ปนคาจัดซื้ วั ดไฟฟ้า ละวิทย รายละ ียด
-วั ดคงทน ชน ไม คร ฟน ขาตั้งไม คร ฟน ัว รงไฟฟ้า ครื่ ง
วัด ระ ไฟฟ้า ครื่ งวัด รงดันไฟฟ้า มาตร ํา รับตรวจวงจร
ไฟฟ้า ครื่ งประจไฟ ฯลฯ
-วั ด ิ้น ปลื ง ชน ฟิว ทปพัน ายไฟฟ้า ายไฟฟ้า ล ด
ไฟฟ้า ข็มขัด ายไฟฟ้า ปลั๊ ไฟฟ้า วิตไฟฟ้า ล ดวิทยทรานซิ
ต ต ร ละชิ้น วนวิทย ล ถวย าย า าศ รีซิ ต รมฟวิ่งค น
ค น ดน ซ ร ขา ล ดฟล ร ซนซ บร ร าย า าศ
ํา รับวิทย ครื่ งรับ ทรทัศน จานรับ ัญาณดาว ทียม วั ด
ป รณวิทย ื่ าร ชน ถานวิทย าวิทย ป รณ ื่นๆ ฯลฯ
-วั ด ป รณประ บ ละ ะไ ล ชน ด ลํา พง ผงวงจร ผัง
ดงวงจรตางๆ ผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
ตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท งถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่ ง นวทาง าร
พิจารณา ิ่งข งที่จัด ปนวั ด ละครภัณฑตาม ลั ารจํา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
(ตั้งจายจา งินรายได)

จํานวน

300,000 บาท

นา : 33/163

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:49

วั ดยานพา นะ ละขน ง

จํานวน

150,000 บาท

จํานวน

300,000 บาท

- พื่ จาย ปนคาจัดซื้ วั ดยานพา นะ ละขน ง รายละ ียด
-วั ดคงทน ชน ไขขวง ประ จ ม รง ญ จปา ตาย ญ จ
ลื่ น คีมล็ ค ล็ ค ียร ล็ คคลัตช ระจ คงมน ล็ คพวง
มาลัย ัญญาณไฟ ระพริบ ัญญาณไฟฉ ฉิน ฯลฯ
-วั ด ิ้น ปลื ง ชน ยางรถยนต น้ํามัน บร น็ ต ละ ร าย
ไมล พลา ฟิลม ร ง ง ฯลฯ
-วั ด ป รณประ บ ะไ ล ชน บาะรถยนต ครื่ ง
ยนต ( ะไ ล) ชด ียรถยนต บร ครัช พวงมาลัย ายพานใบ
พัด ม น้ํา ัว ทียน บต ต รี่ จานจาย ล ถังน้ํามัน ไฟ
นา ไฟ บร ตลับล ปืน ระจ ม งขางรถยนต ันชนรถ
ยนต ข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
ตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท งถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่ ง นวทาง าร
พิจารณา ิ่งข งที่จัด ปนวั ด ละครภัณฑตาม ลั ารจํา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
(ตั้งจายจา งินรายได)
วั ด ชื้ พลิง ละ ล ลื่น
- พื่ จาย ปนคาน้ํามัน ชื้ พลิง ละ ล ลื่น รายละ ียด
-วั ด ิ้น ปลื ง ชน
งตม น้ํามัน ชื้ พลิง น้ํามันดี ซล น้ํามัน
าด น้ํามัน บนซิน น้ํามันจารบี น้ํามัน ครื่ ง ถาน า ฯลฯ ใช
ับรถบรรท น้ํา น ประ งค ทะ บียน บธ 3105 ปจ
ทะ บียน 81-1073 ปจ ,รถบรรท น้ํา ทะ บียน บม 7571 ปจ
. ละ ครื่ ง บน้้ มาย ลขครภัณฑ 055-42-0001 ฯลฯ
ตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท งถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่ ง นวทาง าร
พิจารณา ิ่งข งที่จัด ปนวั ด ละครภัณฑตาม ลั ารจํา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
ตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 รื่ ง ลั ณฑ ละ ัตราคาใชจายประ บ
ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายในลั ษณะคา
ใช ย วั ด ละคา าธารณป ภค
(ตั้งจายจา งินรายได)

นา : 34/163

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:49

วั ดค มพิว ต ร

จํานวน

10,000 บาท

รวม

1,378,400 บาท

รวม

1,378,400 บาท

จํานวน

854,000 บาท

- พื่ จาย ปนคาจัดซื้ วั ดค มพิว ต ร รายละ ียด
-วั ดคงทน ชน ผน รื จานบันทึ ข มล ฯลฯ
-วั ด ิ้น ปลื ง ชน ป รณบันทึ ข มล ทปบันทึ ข มล ัว
พิมพ รื ถบพิมพ ํา รับ ครื่ งพิมพ บบ ล ซ ร ระดาษต
นื่ ง าย ค บิล ฯลฯ
-วั ด ป รณประ บ ละ ะไ ล ชน ผง ั ขระ รื ป้น
พิมพ มนบ รด มม มรีซิป คัตซีทฟีค ต ร มา พริ้น ต ร วิ
ตซิ่งบ็ ซ ครื่ ง ระจาย ัญญาณ ผนวงจร
ิ ล็ ทร นิ ครื่ ง าน ละบันทึ ข มล บบตางๆ ชน บบ
ดิ ตต บบฮารดดิ ต บบซีดี บบ พติค ฯลฯ
ตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท งถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่ ง นวทาง าร
พิจารณา ิ่งข งที่จัด ปนวั ด ละครภัณฑตาม ลั ารจํา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
(ตั้งจายจา งินรายได)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครภัณฑยานพา นะ ละขน ง
รถยนตบรรท (ดี ซล)
-ขนาด 1 ตัน ขับ คลื่ น 2 ล ปริมาตร ระบ บไมน ย
วา 2,400 ซีซี รื ําลัง ครื่ งยนต ง ดไมต่ํา วา 110 ิ ลวัตต
ขับ คลื่ น 2 ล
- บบดับ บิ้ล ค็บ
(1) ปน ระบะ ํา ร็จรป
(2) ง ดย าร ปน บบดับ บิ้ล ค็บ 4 ประต
(3) ปนราคารวม ครื่ งปรับ า าศ
(4) ราคารวมภาษี รรพ ามิต
ตามบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ งมาตรฐานงบประมาณ 1
ํานั งบประมาณ ธันวาคม 2562
(ตั้งจายจา งินรายได)

นา : 35/163

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:49

ครภัณฑ ครื่ งดับ พลิง
ทนปืนฉีดน้ําพร ม ัวฉีดลําตรง

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

1,900 บาท

จํานวน

7,500 บาท

รายละ ียด ดังนี้
1. ทงปืนฉีดน้ํา ขนาด 2.5 นิ้ว วั ด ล็ ล าร ชื่ มต ใช
งานทางน้ําขาง นา ปลน x ทางน้ํา
ลียวน
2. ัวฉีดลําตรง ขนาด 2.5 นิ้ว x 15 นิ้ว วั ด ลมิ นียม าร ชื่ ม
ต ใชงาน ลี่ยวในปั้ม
3.จํานวน 1 ชด
(ราคาตามท งตลาด)
(ตั้งจายจา งินรายได)
ครภัณฑ ื่น
ชด ล ง ียง ขนาด 200 วัตต พร มลํา พง
- ครื่ งขยาย ียง ิ ล็ ทร นิ ไซ รน ําลังขยายไมตา วา 100
วัตต ใช ับไฟ รง คลื่ น ระ ตรง 12 วลท ติดตั้งภายใน ๋ง
คนขับ ใ ัญญาณ ียงไมน ย วา 3 บบ พร ม ตรข ทาง มี
ไม คร ฟน า รับพด ระจาย ียงได
(ตามราคาท งตลาด)
(ตั้งจายจา งินรายได)

ัญญาณไฟ ลน (วาบวาบ)
-ญ
ั ญาณไฟวับวาบ ี ดง ชนิด ล ด LED รปทรงรี ขนาด 24
วลท ขนาดความยาวไมน ย วา 120 ซนติ มตร ล ด 3
วัตต บน ัว ๋ง จํานวน 1 ชด พื่ ใช ับรถน้ํา น ประ งค
(ตามราคาท งตลาด)
(ตั้งจายจา งินรายได)
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คาบํารงรั ษา ละปรับปรงครภัณฑ
คาบํารงรั ษา ละปรับปรงครภัณฑ

จํานวน

500,000 บาท

รวม

1,205,200 บาท

รวม

1,150,000 บาท

รวม

35,000 บาท

จํานวน

35,000 บาท

- พื่ จาย ปนคาซ ม ซม ละปรับปรงครภัณฑ ปน ารซ ม
ครง ารครภัณฑขนาดใ ญ ละ ารซ ม ซมที่ดิน ละ ิ่ง ราง
ไมจํา ัดวง งิน ชน ครื่ งค มพิว ต ร ครื่ งปรับ า าศ รถยนต
วน ลาง ฯลฯ
ตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 รื่ ง ลั ณฑ ละ ัตราคาใชจายประ บ
ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายในลั ษณะคา
ใช ย วั ด ละคา าธารณป ภค
(ตั้งจายจา งินรายได)
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาต บ ทนผปฏิบัติราช าร ัน ปนประ ยชน
ท งถิ่น

งค รป คร ง วน

พื่ จาย ปนคาต บ ทน ปพร. พื่ ปฏิบัติ นาที่รั ษาความ งบ
รียบร ย รื ปฏิบัติ นาที่ ื่นที่ไดรับม บ มายใ ปฏิบัติ นาที่
ตามคํา ั่งผบังคับบัญชา ชน ปฏิบัติภาร ิจวันขึ้นปีใ ม วัน
ง รานต ปราบปรามยา พติด ละ ื่นๆ ตามที่ไดรับม บ
มาย ฯลฯ
ตาม นัง ื จัง วัดปราจีนบรี ดวนที่ ด ที่ ปจ 0023.3/ว3722 ลง
วันที่ 27 ธันวาคม 2560 รื่ ง ารดํา นิน ารป้ ง ัน ละลด
บัติ ตทางถนนชวง ทศ าลปีใ ม พ.ศ.2561
ตาม นัง ื จัง วัดปราจีนบรี ดวนที่ ด ที่ ปจ 0023.3/ว822 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2561 รื่ ง ารดํา นิน ารป้ ง ัน ละลด
บัติ ตทางถนนชวง ทศ าล ง รานต พ.ศ.2561
ตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว7271
ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 รื่ ง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ดวย าร บิ คาใชจายใ
า า มัครป้ ง ันภัยฝ่ายพล รื น
ข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น พ.ศ. 2560
(ตั้งจายจา งินรายได)
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ค่าใช้สอย

รวม

70,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
ื่นๆ
ครง ารป ป้ ง ถาบัน ําคัญข งชาติ
- พื่ จาย ปนคาดํา นิน ารป ป้ ง ถาบันข งพระม า ษัตริยซึ่ง
ปน ถาบันข งชาติ ัน ปนศนยรวม งชาติ ละความ ามัคคีข ง
คนในชาติ ดย งค รป คร ง วนท งถิ่น จัดทํา ครง ารป ป้ ง
ถาบันข งชาติ ชน ป้ายประชา ัมพันธ จัดซื้ ป รณ
าร บรม ัมมนา ฯลฯ
ตาม นวทางตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2563 รื่ ง ซั ซ ม นว
ทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 ข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น
(ตั้งจายจา งินรายได)
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ครง ารป้ ง ัน ละลด บัติ ตทางถนนในชวง ทศ าลตางๆ

จํานวน

40,000 บาท

รวม

1,045,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

- พื่ จาย ปนคาจาง มาทํา า าร คา ชา ต็นท คาจาง มาทํา
ป้ายประชา ัมพันธ ครง าร คาน้ําดื่ม คาน้ํา ข็ง คาใชจาย
ื่นๆ ชน วันขึ้นปีใ ม วัน ง รานต ฯลฯ พื่ ใ พี่น งประชาชน
ิดตระ นั มีวินัย ารจราจรปฏิบัติ นาที่ตาม ฎ มาย
ตาม นวทาง นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/3886
ลงวันที่ 28 มิถนายน 2562 รื่ ง ซั ซ ม นวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ตาม นัง ื จัง วัดปราจีนบรี ดวนที่ ด ที่ ปจ 0023.3/ว3722
ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2560 รื่ ง ารดํา นิน ารป้ ง ัน ละลด
บัติ ตทางถนนชวง ทศ าลปีใ ม พ.ศ.2561
ตาม นัง ื จัง วัดปราจีนบรี ดวนที่ ด ที่ ปจ 0023.3/ว822 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2561 รื่ ง ารดํา นิน ารป้ ง ัน ละลด
บัติ ตทางถนนชวง ทศ าล ง รานต พ.ศ.2561
ตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว7271
ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 รื่ ง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ดวย าร บิ คาใชจายใ
า า มัครป้ ง ันภัยฝ่ายพล รื น
ข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น พ.ศ. 2560
(ตั้งจายจา งินรายได)
ค่าวัสดุ
วั ด ครื่ งดับ พลิง
1. าย งน้ําดับ พลิงชนิดยาง ัง คราะ PVC ขนาด 1.5
นิ้ว ยาว 20 มตร พร มข ต วม ร็วท ง ลื ง ขนาด 2.5
นิ้ว จํานวน 10 นๆ ละ 10,000 บาท ปน งิน 100,000 บาท
ตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท งถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่ ง นวทาง าร
พิจารณา ิ่งข งที่จัด ปนวั ด ละครภัณฑตาม ลั ารจํา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
(จัด าตามราคาท งตลาด)
(ตั้งจายจา งินรายได)
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วั ด ื่น
1. พื่ จาย ปนคาจัดซื้ ทราย ิน ล รัง ปน ยางมะต ย ฯลฯ พื่
ไวซ ม ซมถนนที่ ปน ลม ปนบ ล็ น ย ถนนค น รีตที่ ปน
ลม ถนนลาดยางที่ ปน ลมมาดํา นิน ารซ ม ซมใ ดีดั่ง ดิม
พื่ ไขปัญ า รงดวน ละทํา ครง ารธนาคารน้ําใตดิน พื่
ไขปัญ าน้ําทวมขังบริ วณถนนใน มบาน ชน จัดซื้ ิน ท พี
วีซี ฯลฯ จํานวน 200,000 บาท
(ตั้งจายจา งินรายได)
2. พื่ จาย ปนคาจัดซื้ ทราย ระ บป๋ย ชื ตะป ไม ฯลฯ
พื่ ทํา ครง ารฝาย ระ บทราย ป้ ง ันภัย ลง ไขปัญ า
น้ําน ยใน นา ลง พื่ ชวย ลื ชาว วน ประชาชน พื่ ใ มีน้ํา
ใชตล ดปีในฤด ลงดํา นิน ารตาม ถานที่ตาม ต
ถาน ารณ จํานวน 100,000 บาท
(ตั้งจายจา งินรายได)
3. พื่ จาย ปนคาจัดซื้ วั ด ป รณไฟ ซลา ซลล พื่ ปน คมไฟ
ถนน ซลา ซลล พื่ ใชใน าร ง วางบริ วณถนน รื ทาง
ดิน ชน นาม ญา ทาง ดินภายใน มบาน ทาง ดิน
าธารณะ ฯลฯ ประ บดวยดวยตัว คมไฟ ขาติดตั้ง ละ
ป รณใน ารติดตั้งไฟ ซลา ซลล ขนาดตามความ มาะ ม ต
ละ ถาน ารณ ชน ขนาด 300 วัตต,200 วัตต 100 วัตต,60
วัตต,40 วัตต,30 วัตต ฯลฯ น ารจัดซื้ จะต ง ํา นดขนาด
ไฟ ซลา ซลล ี ครั้ง นึ่ง พื่ ไขปัญ าความ ดื ดร นข ง
ประชาชน พื่ ป้ ง ัน ันตราย ชีวิต ละทรัพย ินข งประชาชน
บื้ งตนในชมชนที่ล ลม มืด ไฟฟ้า าธารณะ ขาบริ ารไมถึง
ละประ ยัดคา ระ ไฟฟ้า จัดซื้ ปนชด ตั้งงบประมาณไว
จํานวน 400,000 บาท
(ตั้งจายจา งินรายได)
4.จัดซื้ ระจ คงพร ม ป รณ บบ พลีคารบ นต ขนาด น
ผานศนย ลางไมน ย วา 24 นิ้ว พร ม ป รณครบ
ชด จํานวน 50 จดๆละ 4,900 บาท ปน งินจํานวน 245,000
บาท พื่ ติดตั้งป้ ง ัน บัติ คตามชมชน ตามรป บบราย าร
ที่ บต. ัว วา ํา นด
(ตั้งจายจา งินรายได)

จํานวน

945,000 บาท
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งบลงทุน

รวม

55,200 บาท

รวม

55,200 บาท

ครื่้ ง บน้ํา ครื่ งยนต บนซิน บน้ําได 1,000 ลิตรต นาที ขนาด จํานวน
7 รงมา

40,200 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครภัณฑ าร ษตร

คณลั ษณะ ฉพาะ ัง ขป ดังนี้
บน้ําได 1,000 ลิตรต นาที ขนาด 7 รงม้ํา
(1) ปน ครื่ ง บน้ํา บบ ย ขง ใช ครื่ งยนต บนซิน
ขนําดไมน ย วา 7 รงม้ํา รื ขนาดปริมาตร ระบ บ
ไมน ย ว่ํา 250 ซีซี
(2) ขนาดท บ ไมน ย วา 4 นิ้ว (100 มิลลิ มตร)
(3) บน้ําไดไมน ย วาตามปริมาณที่ ํา นด
(4) บน้ําได งไมน ย วา 11 มตร รื ประมาณ 36 ฟต
(5) ป รณประ บข ง ครื่ ง บน้ํา ละข ง ครื่ งยนตต งมี
ครบชด พร มที่จะใชงานได
พื่ ไวใช บน้ําน ถานที่ประชาชนในฤด ลงน้ําที่ ระน้ํา
งค ารบริ าร วนตําบล ัว วา งตล ด วลามี ารไป บน้ํา
น ถานที่ท ปี พื่ ใ บริ ารทันต ถาน ารณ พื่ รถบรรท
น้ําจํานวน 3 คัน ปีนี้ ลงมา ต ง ีย วลาร าร บน้ําจํานวน 1
ครื่ ง จึง ็น มควรจัดซื้ 2 ครื่ งๆละ 13,400 บาท ปน
งิน จํานวน 40,200 บาท พื่ ถานที่ บน้ํา ลาย ง
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ งมาตรฐานงบ
ประมาณ ธันวาคม 2562)
(ตั้งจายจา งินรายได)
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ปัมน้ํา ย ขง ขนาด 5 รงมา ขนาดท 3 x 3 นิ้ว ชนิดปริมาตรน้ํา จํานวน
มา ไฟฟ้า 220 วลล

15,000 บาท

รายละ ียด ดังนี้
-ขนาด 2200 วัตต รงมาไฟฟ้า 220 วลล 50 Hz ไฟ ง
าย 1 ฟ
-ขนาดท ขาx
ทา ับ 3x3 นิ้ว
- ัตราไ ลน้ํามา 400 - 1200 ลิตรต นาที ดดลึ 9 มตร ง
ง 24.8 - 10.2 มตร
-ปัมน้ํา ย ขง ํา รับงาน ษตร รรม ละงานที่ต ง ารปริมาณ
น้ํามา มีทั้ง บบธรรมดา ละ บบ นา ปลน
-ใชม ต รไฟฟ้า บบ ารใช รรถนะใน ารทํางาน ง
-ตั้วปัมผลิตจา ล็ ล
- พื่ ใช ับ ถานที่ บน้ําใ รถบรรท น้ําข ง ดิมมี ารใชมานาน
ื่ ม ภาพมี ารช ตรบ ยครั้ง าจมาจา ารรั่วข งปัมที่ใชมา
นานมา
(ตามราคาท งตลาด)
(ตั้งจายจา งินรายได)
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดื นพนั งาน

รวม

1,219,060 บาท

รวม

820,060 บาท

รวม

820,060 บาท

จํานวน

608,640 บาท

จํานวน

10,000 บาท

-ผ ํานวย าร ง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม
-นั วิชา ารศึ ษา
(ตั้งจายจา งินรายได)
งิน พิ่มตาง ๆ ข งพนั งาน
- พื่ จาย ปน งินคร งชีพ ละ งิน พิ่มตามคณวฒิข งพนั งาน
วนตําบลผมี ิทธิตาม ลั ณฑ
(ตั้งจายจา งินรายได)

นา : 42/163

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:49

งินประจําตํา นง

จํานวน

42,000 บาท

จํานวน

146,407 บาท

จํานวน

13,013 บาท

รวม

367,000 บาท

รวม

97,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

37,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

- พื่ จาย ปน งินประจําตํา นงข งพนั งาน วนตําบลตาม ิทธิ
(ตั้งจายจา งินรายได)
คาต บ ทนพนั งานจาง
- พื่ จาย ปนคาจางพนั งานจางตามภาร ิจ ดังนี้
1.ผชวย จาพนั งานธร าร จํานวน 1 ัตรา (ภ)
(ตั้งจายจา งินรายได)
งิน พิ่มตาง ๆข งพนั งานจาง
- พื่ จาย ปน งินคาคร งชีพข งพนั งานจางที่มี ิทธิตาม ลั
ณฑฯ
(ตั้งจายจา งินรายได)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาต บ ทนผปฏิบัติราช าร ัน ปนประ ยชน
ท งถิ่น

งค รป คร ง วน

- พื่ จาย ปน งินประ ยชนต บ ทน ื่น ํา รับพนั งาน วนตําบล
ละพนั งานจาง ปน รณีพิ ศษ
(ตั้งจายจา งินรายได)
คา ชาบาน
- พื่ จาย ปนคา ชาบานใ
ระ บียบราช าร
(ตั้งจายจา งินรายได)

พนั งาน วนตําบลที่มี ิทธิ บิ ตาม

งินชวย ลื ารศึ ษาบตร
- พื่ จาย ปน งินชวย ลื ารศึ ษาบตรใ
ที่มี ิทธิ บิ ไดตามระ บียบราช าร
(ตั้งจายจา งินรายได)

พนั งาน วนตําบล

นา : 43/163

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:49

ค่าใช้สอย

รวม

220,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

จํานวน

80,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รายจาย พื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร
-คาธรรม นียม ละคาลงทะ บียนฝึ บรม ํา รับพนั งาน วน
ตําบล พนั งานจาง ผชวยครผด ล ด็ ละผด ล ด็ ศนยพัฒนา
ด็ ล็ บาน ัวซา ฯลฯ
(ตั้งจายจา งินรายได)
รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
ื่นๆ
คาใชจายใน ารจัดงานวัน ด็ ตําบล ัว วา
- พื่ ปนคาใชจายใน ารจัด ิจ รรมวัน ด็ ตําบล ัว วา ิจ รรม
าร ดงข ง ด็ คา ชา ต็นท คา ชา ครื่ ง ียง คา ชา ไล ด ร
ข ง ลน ด็ ละราย าร ื่นๆ ฯลฯ
(ตั้งจายจา งินรายได)
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
- พื่ จาย ปนคาใชจายข งพนั งาน วนตําบล พนั งานจาง ผ
ชวยครผด ล ด็ ละผด ล ด็ ศนยพัฒนา ด็ ล็ ละบคคล ื่น
ที่ ี่ยวข ง ชน คา บี้ย ลี้ยง คาที่พั คาพา นะ ละคาใชจาย
ื่นๆ ฯลฯ
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร ดินทาง
ไปราช ารข ง จา นาที่ท งถิ่น พ.ศ.2555 ละที่ ไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
(ตั้งจายจา งินรายได)

นา : 44/163

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:49

ครง าร ด็ ตําบล ัว วา ตไปไม ง

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

- พื่ ปนคาใชจาย ครง าร ปน าร ระตนใ ด็ ละ ยาวชน
ตําบล ัว วา ป้า มาย ด็ นั รียน รง รียนในตําบล ัว วา
จํานวน 5 รง รียนตระ นั ถึงความไมดีข ง ารทจริต ใ ด็ มี
ความซื่ ัตย จริต มีจิต าธารณะ รั ความ ปนธรรม มีความรับ
ผิดช บ ละมีความ ปน ย ยางพ พียง ติบ ต ปนคนดี รั ความ
ถ ต ง ละความ ปนธรรม พื่ ปนภมิคม ันต ปัญ า ารทจริต
ค รัปชั่น ไททจริต ไม งท รป บบ พื่ ปนคา า าร วั ด
ป รณ าร บรม คาวิทยา ร ละคา ื่นๆ
(ตั้งจายจา งินรายได)
คาบํารงรั ษา ละซ ม ซม
- พื่ จาย ปนคาซ ม ซมบํารงรั ษาทรัพย ินข ง งค ารบริ าร
วนตําบล พื่ ใชใน ารซ ม ซม บบตาม ารชนิดข ง า ารไม
จํา ัดวง งิน ารซ ม ซมมี 2 บบ คื
1. ารซ ม ซม ดย ยใน ภาพ ดิม
2. ารซ ม ดย าร ปลี่ยน
ชน ครื่ งปรับ า าศ ค มพิว ต ร ฯลฯ
ตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 รื่ ง ลั ณฑ ละ ัตราคาใชจายประ บ
ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายในลั ษณะคา
ใช ย วั ด ละคา าธารณป ภค
(ตั้งจายจา งินรายได)

นา : 45/163

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:49

ค่าวัสดุ
วั ด ํานั งาน
- พื่ จาย ปนคาจัดซื้ ิ่งข ง ครื่ งใชข ง ํานั งานตางๆ
- บบวั ดคงทน ชน นัง ื ครื่ งคิด ลขขนาด ล็ ครื่ ง จาะ
ระดาษขนาด ล็ นัง ื ตรายาง ตะ รงวาง
าร ญ จ ภาพ ขียน ผนที่ พระบรมฉายาลั ษณ ผงปิด
ระดาษ ผนป้ายชื่ ํานั งาน รื นวยงาน ผนป้าย
จราจร รื ผนป้ายตางๆ มลี่ มานปรับ ง (ต ฝืน) พรม (ต
ผืน) นา ิ า ระ ป๋า ฯลฯ
-วั ด ิ้น ปลื ง ชน ระดาษ มึ ดิน ปา า ยางลบ น้ํายา
ลบคําผิด ทป าว ลวด ย็บ ระดาษ าว ช รค มด ซ ง
าร ตลับผง มึ น้ํา มึ ปริ้น ฟ้ม มดบัญชี มดประวัติขา
ราช าร บบพิมพ ธงชาติ ิ่งพิมพไดจา ารซื้ รื จาง
พิมพ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่ม ํา รับบริ ารประชาชนใน ํานั
งาน ฯลฯ
ตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท งถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่ ง นวทาง าร
พิจารณา ิ่งข งที่จัด ปนวั ด ละครภัณฑตาม ลั ารจํา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
(ตั้งจายจา งินรายได)

รวม

50,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

นา : 46/163

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:49

วั ดค มพิว ต ร

จํานวน

20,000 บาท

รวม

32,000 บาท

รวม

32,000 บาท

จํานวน

12,000 บาท

- พื่ จาย ปนคาจัดซื้ วั ดค มพิว ต ร รายละ ียด
-วั ดคงทน ชน ผน รื จานบันทึ ข มล ฯลฯ
-วั ด ิ้น ปลื ง ชน ป รณบันทึ ข มล ทปบันทึ ข มล ัว
พิมพ รื ถบพิมพ ํา รับ ครื่ งพิมพ บบ ล ซ ร ระดาษต
นื่ ง าย ค บิล ฯลฯ
-วั ด ป รณประ บ ละ ะไ ล ชน ผง ั ขระ รื ป้น
พิมพ มนบ รด มม มรีซิป คัตซีทฟีค ต ร มา พริ้น ต ร วิ
ตซิ่งบ็ ซ ครื่ ง ระจาย ัญญาณ ผนวงจร
ิ ล็ ทร นิ ครื่ ง าน ละบันทึ ข มล บบตางๆ ชน บบ
ดิ ตต บบฮารดดิ ต บบซีดี บบ พติค ฯลฯ
ตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท งถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่ ง นวทาง าร
พิจารณา ิ่งข งที่จัด ปนวั ด ละครภัณฑตาม ลั ารจํา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
(ตั้งจายจา งินรายได)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครภัณฑ ํานั งาน
ต ็บ

ารชนิด 2 บาน ลื่ น ระจ ง

-ขนาดไมน ย วา 914x 457 x 1829 มิลลิ มตร ( วาง xลึ x
ง) จํานวน 2 ลังๆละ 6,000 บาท รวม ปน งิน 12,000
บาท (ราคาตามท งตลาด)
(ตั้งจายจา งินรายได)

นา : 47/163

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:50

คาบํารงรั ษา ละปรับปรงครภัณฑ
คาบํารงรั ษา ละปรับปรงครภัณฑ

จํานวน

20,000 บาท

รวม

5,212,774 บาท

รวม

870,231 บาท

รวม

870,231 บาท

จํานวน

180,720 บาท

- พื่ จาย ปนคาซ ม ซม ละปรับปรงครภัณฑ ปน ารซ ม
ครง ารครภัณฑขนาดใ ญ ละ ารซ ม ซมที่ดิน ละ ิ่ง ราง
ไมจํา ัดวง งิน ชน ครื่ งค มพิว ต ร ครื่ งปรับ า าศ ฯลฯ
ตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 รื่ ง ลั ณฑ ละ ัตราคาใชจายประ บ
ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายในลั ษณะคา
ใช ย วั ด ละคา าธารณป ภค
(ตั้งจายจา งินรายได)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดื นพนั งาน
-ครผด ล ด็
ตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร ง วนท งถิ่น ดวนมา ที่
มท 0809.4/ว2070 ลงวันที่ 14 ร ฎาคม 2563 รื่ ง
ซั ซ ม นวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายประจํางบประมาณ
พ.ศ.2564 งิน ด นน ํา รับ นับ นนศนยพัฒนา ด็
ล็ ตํา นง ครผด ล ด็ จํานวน งิน 180,720 บาท
(ตั้งจายจา งิน ด นนทั่วไป)

นา : 48/163

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:50

คาต บ ทนพนั งานจาง

จํานวน

665,511 บาท

จํานวน

24,000 บาท

รวม

1,758,543 บาท

รวม

72,000 บาท

จํานวน

72,000 บาท

- พื่ จาย ปนคาจางพนั งานจางตามภาร ิจ ดังนี้
1.ผชวยครผด ล ด็ จํานวน 1 ัตรา (ภ) ศนยพัฒนา ด็ ล็ บาน
ัวซา จํานวน งิน 196,524 บาท
(ตั้งจายจา งินรายได)
2.ผด ล ด็ จํานวน 3 ัตรา (ภ) ศนยพัฒนา ด็ ล็ บาน ัวซา
ตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร ง วนท งถิ่น ดวน
มา ที่ มท0809.4/ว 2070 ลงวันที่ 14 ร ฎาคม 2563
รื่ ง ซั ซ ม นวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายประจํางบ
ประมาณ พ.ศ.2564 งิน ด นน ํา รับ นับ นนศนยพัฒนา ด็
ล็ จํานวน งิน 468,987 บาท
(ตั้งจายจา งิน ด นนทั่วไป)
งิน พิ่มตาง ๆข งพนั งานจาง
พื่ จาย ปน งินคาคร งชีพข งพนั งานจางที่มี ิทธิตาม ลั
ณฑฯ
ตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร ง วนท งถิ่น ดวนมา ที่ มท
0809.4/ว 1875 ลงวันที่ 21 มิถนายน 2561 รื่ ง ซั ซ ม นว
ทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
งิน ด นน ํา รับ นับ นนศนยพัฒนา ด็ ล็
(ตั้งจายจา งิน ด นนทั่วไป)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาต บ ทนผปฏิบัติราช าร ัน ปนประ ยชน
ท งถิ่น

งค รป คร ง วน

- พื่ จาย ปน งินประ ยชนต บ ทน ื่น ํา รับครผด ล ด็ ละ
พนั งานจาง ปน รณีพิ ศษ
(ตั้งจายจา งินรายได)

นา : 49/163

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:50

ค่าใช้สอย

รวม

353,700 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

68,000 บาท

รายจาย พื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร
คาจาง มาบริ ารตางๆ
-คาจาง มาบริ ารตางๆ ชน คาจาง มาบริ ารทําความ ะ าด
ถานที่ราช าร คาจาง มาบริ ารป้ ง ัน ละ ําจัดปลว คาจาง
มาบริ ารคา ชา ครื่ งถาย าร คาจาง มาถาย าร คา
จาง มา า ารงาน ลี้ยงตางๆ ตามระ บียบราช ารที่ บิ จาย
ได ฯลฯ จํานวน 10,000 บาท
ตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 รื่ ง ลั ณฑ ละ ัตราคาใชจายประ บ
ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายในลั ษณะคา
ใช ย วั ด ละคา าธารณป ภค
(ตั้งจายจา งินรายได)
รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
ื่นๆ
คาจัด าร รียน าร น (ราย ัว)
คาจัด าร รียน าร น (ราย ัว) จํานวน 68,000 บาท
-ประ ภทรายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช าร ครง าร นับ
นนคาใชจาย ารบริ าร ถานศึ ษา
วิธี าร ขั้นต นใน าร บิ ั ผลั ง ขาบัญชีฝา ธนาคารข ง
ถานศึ ษาใ ปฏิบัติ
ตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0816.2/ว 3274
ลงวันที่ 19 มิถนายน 2561 รื่ ง ซั ซ ม นวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายร งรับ งิน ด นนทั่วไปดาน ารศึ ษาข ง
งค รป คร ง วนท งถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ราย าร พื่ คา นับ นนศนยพัฒนา ด็ ล็ บาน ัวซา พื่ ปน
คาใชจายราย ัว ด็ ล็ ด็ จํานวน 40 คนๆละ 1,700 บาท ปน
งิน 68,000 บาท
(ตั้งจายจา งิน ด นนทั่วไป)
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คา า าร ลางวันศนยพัฒนา ด็ ล็ บาน ัวซา

จํานวน

220,500 บาท

จํานวน

45,200 บาท

- พื่ นับ นนคาใชจายคา า าร ลางวันศนยพัฒนา ด็ ล็ บาน
ัวซา จํานวน 40 คนๆละ 20 บาท จํานวน 245
วัน จํานวน 196,000 บาท ละตั้งงบประมาณ งิน นับ นนคาใช
จายคา า าร ลางวันศนยพัฒนา ด็ ล็ บาน ัวซา พิ่ม ติม รณีมี
ด็ พิ่มขึ้นภาย ลัง จํานวน 5 คนๆละ 20 บาท จํานวน 245
วัน จํานวน 24,500 บาท
รวม ปน งินทั้ง มด จํานวน 220,500 บาท
ตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ ดวนที่ ด ที่ มท
0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถนายน 2561 รื่ ง ซั ซ ม นว
ทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายร งรับ งิน ด นนทั่วไปดาน
ารศึ ษาข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2562
(ตั้งจายจา งิน ด นนทั่วไป)
ครง าร นับ นนคาใชจาย ารบริ าร ถานศึ ษา
1.คา นัง ื รียน จํานวน 8,000 บาท
พื่ ปนคา นับ นนคาใชจาย ารบริ าร ถานศึ ษาศนยพัฒนา
ด็ ล็ บาน ัวซา คา นัง ื รียน จํานวน 40 คน(ข มล ณ 10
มิถนายน 2563) ัตราคนละ 200 บาท/ปี วิธี าร ขั้นต นใน าร
บิ ั ผลั ง งิน ขาบัญชี งินฝา ธนาคารในนามข ง ถานศึ ษา
ใ ปฏิบัติ
ตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0893.2/ว1918
ลงวันที่ 16 มิถนายน 2552 ละ นัง ื ระทรวงม าดไทย ดวน
ที่ ด ที่ มท 0893.3/ว1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 ละตาม
นัง ื ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ดที่ มท 0816.2/ว3274 19
มิถนายน 2561 รื่ ง ซั
ซ ม นวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายร งรับ งิน ด นนทั่ว
ไปดาน ารศึ ษาข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2562
2.คา ป รณ าร รียน จํานวน 8,000 บาท
พื่ ปนคา นับ นนคาใชจาย ารบริ าร ถานศึ ษาศนยพัฒนา
ด็ ล็ บาน ัวซา คา ป รณ าร รียน จํานวน 35 คน(ข มล ณ
10 มิถนายน 2563) ัตราคนละ 200 บาท/ปี วิธี าร ขั้นต นใน
าร บิ ั ผลั ง งิน ขาบัญชี งินฝา ธนาคารในนามข ง ถาน
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ศึ ษาใ ปฏิบัติ
ตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0893.2/ว1918
ลงวันที่ 16 มิถนายน 2552 ละ นัง ื ระทรวงม าดไทย ดวน
ที่ ด ที่ มท0893.3/ว1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 ละตาม
นัง ื ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ดที่ มท 0816.2/ว3274 19
มิถนายน 2561 รื่ ง ซั
ซ ม นวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายร งรับ งิน ด นนทั่ว
ไปดาน ารศึ ษาข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2562
3.คา ครื่ ง บบนั รียน จํานวน 12,000 บาท
พื่ ปนคา นับ นนคาใชจาย ารบริ าร ถานศึ ษาศนยพัฒนา
ด็ ล็ บาน ัวซา คา ครื่ ง บบนั รียน จํานวน 40 คน(ข
มล ณ 10 มิถนายน 2563) ัตราคนละ 300 บาท/ปี วิธี าร ขั้น
ต นใน าร บิ ั ผลั ง งิน ขาบัญชี งินฝา ธนาคารในนามข ง
ถานศึ ษาใ ปฏิบัติ
ตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0893.2/ว1918
ลงวันที่ 16 มิถนายน 2552 ละ นัง ื ระทรวงม าดไทย ดวน
ที่ ด ที่ มท 0893.3/ว1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 ละตาม
นัง ื ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ดที่ มท 0816.2/ว3274 19
มิถนายน 2561 รื่ ง ซั
ซ ม นวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายร งรับ งิน ด นนทั่ว
ไปดาน ารศึ ษาข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2562
4.คา ิจ รรมพัฒนาคณภาพผ รียน จํานวน 17,200 บาท
พื่ ปนคา นับ นนคาใชจาย ารบริ าร ถานศึ ษาศนยพัฒนา
ด็ ล็ บาน ัวซา คา ิจ รรมพัฒนาคณภาพผ รียน จํานวน 40
คน(ข มล ณ10 มิถนายน 2563) ัตราคนละ 430 บาท/ปี วิธี
ารขั้นต นใน าร บิ ั ผลั ง งิน ขาบัญชี งินฝา ธนาคารใน
นามข ง ถานศึ ษาใ ปฏิบัติตาม นัง ื ระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0893.2/ว1918 ลงวันที่ 16
มิถนายน 2552 ละ นัง ื ระทรวงม าดไทย ดวนที่
ด ที่ มท0893.3/ว1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 ละตาม
นัง ื ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ดที่ มท 0816.2/ว3274 19
มิถนายน 2561 รื่ ง ซั ซ ม นวทาง ารจัดทํางบประมาณราย
จายร งรับ งิน ด นนทั่วไปดาน ารศึ ษาข ง งค รป คร ง

นา : 51/163

นา : 52/163

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:50

วนท งถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ตั้งจายจา งิน ด นนทั่วไป)

คาบํารงรั ษา ละซ ม ซม

จํานวน

10,000 บาท

รวม

1,267,843 บาท

จํานวน

30,000 บาท

- พื่ จาย ปนคาจัดซื้ ิ่งข ง ครื่ งใชข ง ํานั งานตางๆ
- บบวั ดคงทน ชน นัง ื ครื่ งคิด ลขขนาด ล็ ครื่ ง จาะ
ระดาษขนาด ล็ นัง ื ตรายาง ตะ รงวาง
าร ญ จ ภาพ ขียน ผนที่ พระบรมฉายาลั ษณ ผงปิด
ระดาษ ผนป้ายชื่ ํานั งาน รื นวยงาน ผนป้าย
จราจร รื ผนป้ายตางๆ มลี่ มานปรับ ง (ต ฝืน) พรม (ต
ฝืน) นา ิ า ระ ป๋า ฯลฯ ตั้งไวจํานวน 30,000 บาท
-วั ด ิ้น ปลื ง ชน ระดาษ มึ ดิน ปา า ยางลบ น้ํายา
ลบคําผิด ทป าว ลวด ย็บ ระดาษ าว ช รค มด ซ ง
าร ตลับผง มึ น้ํา มึ ปริ้น ฟ้ม มดบัญชี มดประวัติขา
ราช าร บบพิมพ ธงชาติ ิ่งพิมพไดจา ารซื้ รื จาง
พิมพ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่ม ํา รับบริ ารประชาชนใน ํานั
งาน ฯลฯ
(ตั้งจายจา งินรายได)
วั ดงานบานงานครัว
จํานวน

20,000 บาท

- พื่ จาย ปนคาซ ม ซมบํารงรั ษาทรัพย ินข ง งค ารบริ าร
วนตําบล พื่ ใชใน ารซ ม ซม บบตาม ารชนิดข ง า ารไม
จํา ัดวง งิน ารซ ม ซมมี 2 บบ คื
1. ารซ ม ซม ดย ยใน ภาพ ดิม
2. ารซ ม ดย าร ปลี่ยน
ชน ครื่ งปรับ า าศ ค มพิว ต ร รถยนต วน ลาง ฯลฯ
ตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 รื่ ง ลั ณฑ ละ ัตราคาใชจายประ บ
ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายในลั ษณะคา
ใช ย วั ด ละคา าธารณป ภค
(ตั้งจายจา งินรายได)
ค่าวัสดุ
วั ด ํานั งาน
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- พื่ จาย ปนคาจัดซื้ ิ่งข ง ครื่ งใช ํานั งาน รายละ ียด
-วั ดคงทน ชน ม ระทะ ะละมัง ตะ ลิว ร บ
รป มีด ถัง ถาด วน้ํา จานร ง ถวยชาม ช ม ม ระจ
งา งน้ํา ที่น น ระ ถน ตาไฟฟ้า ตาน้ํามัน ตารีด ครื่ งบด
า าร ครื งตีไขไฟฟ้า ครื่ งปิ้งขนมปัง ระทะไฟฟ้า รวมถึง
ม งขาวไฟฟ้า ระติ น้ําร น ระติ น้ํา ข็ง ถัง
ตา ฯลฯ
-วั ด ิ้น ปลื ง ชน ผา ม ผาป ตะ น้ําจืดที่ซื้ จา
ชน ปรง ไม วาด วน้ํา น้ํายาลางจาน น้ํายาถพื้น บ าย
ฉีดน้ํา น้ํา ฯลฯ
ตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท งถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่ ง นวทาง าร
พิจารณา ิ่งข งที่จัด ปนวั ด ละครภัณฑตาม ลั ารจํา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
(ตั้งจายจา งินรายได)
คา า าร ริม (นม)
- พื่ จาย ปนคา า าร ริม (นม) ปนคาวั ด ิ้น ปลื ง ราย
ละ ียด
1.ศนยพัฒนา ด็ ล็ บาน ัวซา จํานวน 40 คนๆละ 7.37
บาท x 260วัน ปน งิน 76,648 บาท ตั้งงบ
ประมาณ จํานวน 76,648 บาท
ตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0816.4/ว3274
ลงวันที่ 19 มิถนายน 2561 รื่ ง ซั ซ ม นวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายร งรับ งิน ด นนทั่วไปดาน ารศึ ษาข ง
งค รป คร ง วนท งถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2. รง รียนวัด น ง ชาง จํานวน 106 คนๆละ 7.37 บาท x 260
วัน ปน งิน 203,117.20 บาท ตั้งงบประมาณ จํานวน 203,118
บาท
3. รง รียน ัวซาวิทยา จํานวน 80 คนๆละ 7.37 บาท x 260
วัน ปน งิน 153,296.00 บาท ตั้งงบประมาณ จํานวน 153,296
บาท
4. รง รียนชมชนบาน าะ ม ( ามัคคีวิทยา) จํานวน 197
คนๆ ละ 7.37 บาท x 260 วัน ปน งิน 377,491.40 บาท ตั้งงบ
ประมาณ จํานวน 377,492 บาท
5. รง รียนบาน น งปรื น ย จํานวน 110 คนๆละ 7.37

จํานวน

1,217,843 บาท
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บาท x 260 วัน ปน งิน 210,782.00 บาท ตั้งงบ
ประมาณ จํานวน 210,782 บาท
6. รง รียนวัด นินผา จํานวน 93 คนๆละ 7.37 บาท x 260
วัน ปน งิน 178,206.60 บาท ตั้งงบ
ประมาณ จํานวน 178,207.00 บาท
7.ตั้งงบประมาณ งิน ด นน ํา รับ นับ นนศนยพัฒนา ด็ ล็
ราย าร งิน ด นน ํา รับ นับ นน า าร ริม (นม) ํา รับ
ศนยพัฒนา ด็ ล็ ละ ด็ นั รียน พิ่ม ติมภาย ลัง ศนย
พัฒนา ด็ ล็ บาน ัวซา ละ ด็ นั รียน จํานวน 5
รง รียน จํานวน 18,300 บาท
ตาม นวทางตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถนายน 2561 รื่ ง ซั ซ ม นว
ทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น
ตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ ดวนที่ ด ที่ มท
0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 ร ฎาคม 2563 รื่ ง ซั ซ ม นว
ทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายร งรับ งิน ด นนทั่วไปดาน
ารศึ ษาข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2564 ( ฉพาะ ทศบาลตําบล ละ งค ารบริ าร วนตําบล)
(ตั้งจายจา งิน ด นนทั่วไป)

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า

รวม

65,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

- พื่ จาย ปนคา ระ ไฟฟ้าศนยพัฒนา ด็ ล็ บาน ัวซา ฯลฯ
ตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 รื่ ง ลั ณฑ ละ ัตราคาใชจายประ บ
ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายในลั ษณะคา
ใช ย วั ด ละคา าธารณป ภค
(ตั้งจายจา งินรายได)
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล
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- พื่ จาย ปนคาน้ําประปา คาน้ําบาดาล ศนยพัฒนา ด็ ล็ บาน
ัวซา
(ตั้งจายจา งินรายได)
งบลงทุน

รวม

200,000 บาท

รวม

200,000 บาท

ครื่ ง ลน นาม ลาง จง ํา รับ ด็ ล็ บบพลา ติ ชนิด พลี ทธี จํานวน
ลีน

200,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครภัณฑ ื่น

คณลั ษณะ ครื่ ง ลน ลาง จง ดังนี้
-ชิ้น วนพลา ติ ที่ใช ปนพลา ติ ชนิด พลี ทธีลีน ซึ่งมีความทน
ทาน ข็ง รง วยงาม ละมีความยึด ยน จึงมีความปล ดภัย
ํา รับ ด็
- ล็ พนดวย ีฝ่น ละ บดวยความร น พื่ ความ วยงาม คงทน
ละ าย ารใชงานที่ยาวนานขึ้น
-ชิ้น วนพลา ติ ท ชิ้นมี วนผ มข ง ารป้ ง ันรัง ียวี(UV)
พื่ ทําใ ชิ้นงานไมซีดงาย
- ป รณท ชิ้น ามารถนํามาประ บ ันได ยางมั่นคง ข็ง รง
ฯลฯ
พื่ ปน าร ง ริมพัฒนา ารข ง ด็ ใ ไปตามวัย จํานวน 1
ชด (ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ จัด าตามราคาท ง
ตลาด)
(ตั้งจายจา งินรายได)
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งบเงินอุดหนุน

รวม

2,384,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

2,384,000 บาท

จํานวน

2,384,000 บาท

งิน ด นน วนราช าร
ครง าร นับ นนคาใชจาย ารบริ าร ถานศึ ษาคา า าร ลาง
วัน
- พื่ ปนคาใชจาย า าร ลางวัน
1. รง รียนวัด น ง ชาง จํานวน 106 คนๆละ 20 บาท x 200
วัน ปน งิน จํานวน 424,000 บาท
2. รง รียน ัวซาวิทยา จํานวน 80 คนๆละ 20 บาท x 200
วัน ปน งิน จํานวน 320,000 บาท
3. รง รียนชมชนบาน าะ ม ( ามัคคีวิทยา) จํานวน 197
คนๆ ละ 20 บาท x 200 วัน ปน งิน จํานวน 788,000 บาท
4. รง รียนบาน น งปรื น ย จํานวน 110 คนๆละ 20
บาท x 200 วัน ปน งิน จํานวน 440,000 บาท
5. รง รียนวัด นินผา จํานวน 93 คนๆละ 20 บาท x 200
วัน ปน งิน จํานวน 372,000 บาท
6.ตั้งงบประมาณคาใชจาย ารบริ าร ถานศึ ษา คา า าร ลาง
วัน พิม ติม รณีทีมี ด็ นั รียน พิ่ม ติมภาย ลัง ด็ นั
รียน จํานวน 5 รง รียน จํานวน 40,000 บาท
ตาม นวทางตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถนายน 2561 รื่ ง ซั ซ ม นว
ทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น
ตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ ดวนที่ ด ที่ มท
0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 ร ฎาคม 2563 รื่ ง ซั ซ ม นว
ทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายร งรับ งิน ด นนทั่วไปดาน
ารศึ ษาข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2564 ( ฉพาะ ทศบาลตําบล ละ งค ารบริ าร วนตําบล)
(ตั้งจายจา งิน ด นนทั่วไป)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดื นพนั งาน

รวม

6,151,272 บาท

รวม

2,171,276 บาท

รวม

2,171,276 บาท

จํานวน

687,480 บาท

จํานวน

42,000 บาท

จํานวน

1,347,586 บาท

จํานวน

94,210 บาท

-ผ ํานวย าร ง าธารณ ข ละ ิ่ง วดล ม
-นั วิชา าร าธารณ ข
(ตั้งจายจา งินรายได)
งินประจําตํา นง
- พื่ จาย ปนคา งินประจําตํา นงข งพนั งาน วนตําบลตาม
ิทธิ
(ตั้งจายจา งินรายได)
คาต บ ทนพนั งานจาง
- พื่ จาย ปนคาจางพนั งานจางตามภาร ิจ ละพนั งานจางทั่ว
ไป ดังนี้
1.พนั งานขับรถบรรท ขยะ (ภ/ท) จํานวน 3 ตํา นง
2.คนงานประจํารถขยะ จํานวน 6 ตํา นง (ภ. จํานวน 3
ตํา นง)(ท. จํานวน 3 ตํา นง)
3.ผชวย จาพนั งานธร าร จํานวน 1 ตํา นง (ภ)
(ตั้งจายจา งินรายได)
งิน พิ่มตาง ๆข งพนั งานจาง
- พื่ จาย ปน งินคาคร งชีพข งพนั งานจางตามภาร ิจ ละ
พนั งานจางทั่วไปที่มี ิทธิตาม ลั ณฑฯ
(ตั้งจายจา งินรายได)

นา : 58/163

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:50

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาต บ ทนผปฏิบัติราช าร ัน ปนประ ยชน
ท งถิ่น

งค รป คร ง วน

รวม

2,346,496 บาท

รวม

430,848 บาท

จํานวน

268,748 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

144,000 บาท

จํานวน

8,100 บาท

รวม

880,608 บาท

- พื่ จาย ปน งินประ ยชนต บ ทน ื่น ํา รับพนั งาน วนตําบล
ละพนั งานจาง ปน รณีพิ ศษ จํานวน งิน 148,748 บาท
(ตั้งจายจา งินรายได)
-คาต บ ทน า า มัครบริบาลท งถิ่น จํานวน 2 คน ดื น
ละ 5,000 บาท/คน จํานวน งิน 120,000 บาท พื่ ปฎิบัติ นาที่
ตาม ผน ารด ลรายบคคล
ตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท0819.2/ว6290 ลงวัน
ที่ 18 ตลาคม 2562
(ตั้งจายจา งิน ด นน พื่ นับ นนคาป่วย าร ํา รับนั
บริบาลท งถิ่น)
คาต บ ทน ารปฏิบัติงานน วลาราช าร
- พื่ จาย ปนคาต บ ทน ารปฏิบัติงานน วลาราช ารในวัน
ยดราช าร ละน วลาราช าร ํา รับพนั งาน วนตําบล ละ
พนั งานจาง
(ตั้งจายจา งินรายได)
คา ชาบาน
- พื่ จาย ปนคา ชาบานใ
ระ บียบราช าร
(ตั้งจายจา งินรายได)

พนั งาน วนตําบลที่มี ิทธิ บิ ตาม

งินชวย ลื ารศึ ษาบตร
- พื่ จาย ปน งินชวย ลื ารศึ ษาบตรใ
ที่มี ิทธิ บิ ไดตามระ บียบราช าร
(ตั้งจายจา งินรายได)
ค่าใช้สอย

พนั งาน วนตําบล
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รายจาย พื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร
1. ครง าร ัตวปล ด รค คนปล ดภัย จา รคพิษ นัขบา
ตามพระปณิธานศา ตราจารย พล ญิง พล รื
ญิง พล
า าศ ญิง ม ด็จพระ จาน งนาง ธ จาฟ้าจ าภร
ณวลัยลั ษณ ัครราช มารี รมพระศรี วางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี จํานวน 16,608 บาท
- พื่ จาย ปนคา ํารวจข มลจํานวน นัข/ มว ทั้งที่มี จาข ง ละ
ไมมี จาข ง จา าร ํารวจข ง งค รป คร ง วนท งถิ่นที่ ง
ลั ฐาน าร ํารวจใ รม ง ริม ารป คร งท ง
ถิ่น จํานวน 2,768 ตัวๆ ละ 6 บาท ต ปี ซีดีบันทึ ข มลที่ ํารวจ
จํานวน นัข/ มว รื รายงาน าร ํารวจจํานวน นัข/ มว ดย
ใ งค รป คร ง วนท งถิ่น ํารวจข มลจํานวน
นัข/ มว ทั้งที่มี จาข ง ละไมมี จาข ง ดยใ ทํา าร ํารวจปี
ละ 2 ครั้ง (ครั้ง ร ภายใน ดื นธันวาคม ละครั้งที่ 2 ภายใน
ดื นมิถนายน)
ตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร ง วนท งถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 ร ฎาคม 2561 รื่ ง ซั ซ ม นว
ทาง ารตั้งงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
งิน ด นนทั่วไปดาน าธารณ ขข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น
(ตั้งจายจา งิน ด นนทั่วไป)
2คา ฆษณา ละ ผย พร ชน คาจัดซื้ ิ่งพิมพตางๆ คาจาง มา
จัดทําป้ายประชา ัมพันธ ิจ รรมตางๆ รื ตามน ยบายข ง
ราช าร ละงาน ิจ รรม ิ่นที่ ปนประ ยชน ราช าร รื
ชมชน ฯลฯ จํานวน 10,000 บาท
(ตั้งจายจา งินรายได)
3.คาธรรม นียม ละคาลงทะ บียนฝึ บรม ํา รับพนั งาน วน
ตําบล พนั งานจาง ละบคคลที่ ี่ยวข ง จํานวน 10,000 บาท
(ตั้งจายจา งินรายได)
4.คาจาง มาบริ ารตางๆ ชน คาจาง มาบริ ารทําความ
ะ าด ถานที่ราช าร คาจาง มาบริ ารคา ชา ครื่ งถาย
าร คาจาง มาถาย าร คาจาง มาทํา า ารงาน ลี้ยง
ตางๆ คาจาง มาขดฝัง ลบขยะมลฝ ย รื รายจาย ื่นๆ ที่จํา
ปนที่ บิ ได ตามระ บียบราช ารที่ บิ จายได ฯลฯ

จํานวน

170,608 บาท
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จํานวน 100,000 บาท
ตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 รื่ ง ลั ณฑ ละ ัตราคาใชจายประ บ
ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายในลั ษณะคา
ใช ย วั ด ละคา าธารณป ภค
(ตั้งจายจา งินรายได)
5.คา บี้ยประ ัน ชน คา บี้ยประ ันรถบรรท ขยะมลฝ ยขนาด
ล็ ละขนาดใ ญ ฯลฯ ตามระ บียบข ง
ราช าร จํานวน 34,000 บาท
ตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2633 ลงวัน
ที่ 14 ิง าคม 2552 รื่ ง ซั ซ มความ ขาใจ ี่ยว ับ าร บิ
จายคาใชจายใน ารประ ันภัยรถราช าร
(ตั้งจายจา งินรายได)

รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
ื่นๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

- พื่ จาย ปนคาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารข งคณะผ
บริ าร มาชิ ภา งค ารบริ าร วนตําบล พนั งาน วนตําบล
ละพนั งานจาง ฯลฯ พื่ ปนคา บี้ย ลี้ยง คาพา นะ คาที่พั
ละคาใชจาย ื่นๆ ฯลฯ
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร ดินทาง
ไปราช ารข ง จา นาที่ท งถิ่น พ.ศ.2555 ละที่ ไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
(ตั้งจายจา งินรายได)
ครง ารป้ ง ันควบคม รคไข ลื ด
- พื่ จาย ปนคารณรงค รื บรม ี่ยว ับไข ลื ด คาจาง
มาทําป้ายประชา ัมพันธ ครง าร คาน้ําดื่ม คา าร ฯลฯ
ตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว
2787 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
(ตั้งจายจา งินรายได)
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ครง ารป้ ง ัน ละ ไขปัญ า ถาน ารณฝ่นละ งขนาด ล็
Pm 2.5

จํานวน

20,000 บาท

- พื่ จาย ปนคาใชจาย ี่ยว ับ าร บรม ป้ายไวนิล คาน้ําดื่ม คา
จัดทําวาร าร ฯลฯ
ตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0804.5
/ว0924 ลงวันที่ 12 มภาพันธ 2563
(ตั้งจายจา งินรายได)
ครง ารป้ ง ัน ละควบคม รคพิษ นัขบา
จํานวน

100,000 บาท

- พื่ จาย ปนคาจัดซื้ วัคซีนป้ ง ันพิษ นัขบา ยาคม ํา นิด ทํา
มัน ข็มฉีดยา คาจาง มาทําป้ายประชา ัมพันธ ครง าร ฯลฯ
ตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท งถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0891.3/ว788 ลงวันที่ 20 มษายน 2559 รื่ ง ภาร ิจ ละ
ํานาจ นาที่ข ง งค รป คร ง วนท งถิ่นตามพระราชบัญญัติ
รคพิษ นัขบา พ.ศ.2535
(ตั้งจายจา งินรายได)
ครง ารป้ ง ัน ละระงับ รคติด ชื้ ไวรั ค รนา 2019 ( ควิด - จํานวน
19)
- พื่ จาย ปนคารณรงค รื บรม ี่ยว ับ รคติด ชื้ ไวรั ค ร
นา 2019 ( ควิด - 19)คาจาง มาทําป้ายประชา ัมพันธ
ครง าร คาน้ําดื่ม คา าร คา ป รณตางๆ ฯลฯ
ตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว
2787 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
(ตั้งจายจา งินรายได)
ครง ารรณรงคคัด ย ขยะ นทิ้ง
- พื่ ปนคาใชจายใน ารพัฒนาศั ยภาพ ละฝึ บรม ับ
ประชาชน ละผ ี่ยวข งใน ารคัด ย ขยะ นทิ้ง พื่ ปนคา
ปา า มด คาจาง มารถยนตไปศึ ษาดงาน คา า าร คา
วิทยา ร คาที่พั คารายจาย ื่นๆ ฯลฯ
(ตั้งจายจา งินรายได)

จํานวน

50,000 บาท

150,000 บาท

นา : 62/163

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:50

คาบํารงรั ษา ละซ ม ซม

จํานวน

350,000 บาท

รวม

1,035,040 บาท

จํานวน

30,000 บาท

- พื่ จาย ปนคาซ ม ซมบํารงรั ษาทรัพย ินข ง งค ารบริ าร
วนตําบล พื่ ใชใน ารซ ม ซม บบตาม ารชนิดข ง า ารไม
จํา ัดวง งิน ารซ ม ซมมี 2 บบ คื
1. ารซ ม ซม ดย ยใน ภาพ ดิม
2. ารซ ม ดย าร ปลี่ยน
ชน ครื่ งปรับ า าศ ค มพิว ต ร รถยนต วน ลาง ฯลฯ
ตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 รื่ ง ลั ณฑ ละ ัตราคาใชจายประ บ
ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายในลั ษณะคา
ใช ย วั ด ละคา าธารณป ภค
(ตั้งจายจา งินรายได)
ค่าวัสดุ
วั ด ํานั งาน
- พื่ จาย ปนคาจัดซื้ ิ่งข ง ครื่ งใชข ง ํานั งานตางๆ
- บบวั ดคงทน ชน นัง ื ครื่ งคิด ลขขนาด ล็ ครื่ ง จาะ
ระดาษขนาด ล็ นัง ื ตรายาง ตะ รงวาง
าร ญ จ ภาพ ขียน ผนที่ พระบรมฉายาลั ษณ ผงปิด
ระดาษ ผนป้ายชื่ ํานั งาน รื นวยงาน ผนป้าย
จราจร รื ผนป้ายตางๆ มลี่ มานปรับ ง (ต ฝืน) พรม (ต
ฝืน) นา ิ า ระ ป๋า ฯลฯ
-วั ด ิ้น ปลื ง ชน ระดาษ มึ ดิน ปา า ยางลบ น้ํายา
ลบคําผิด ทป าว ลวด ย็บ ระดาษ าว ช รค มด ซ ง
าร ตลับผง มึ น้ํา มึ ปริ้น ฟ้ม มดบัญชี มดประวัติขา
ราช าร บบพิมพ ธงชาติ ิ่งพิมพไดจา ารซื้ รื จาง
พิมพ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่ม ํา รับบริ ารประชาชนใน ํานั
งาน ฯลฯ
ตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท งถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่ ง นวทาง าร
พิจารณา ิ่งข งที่จัด ปนวั ด ละครภัณฑตาม ลั ารจํา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
(ตั้งจายจา งินรายได)

นา : 63/163

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:50

วั ดงานบานงานครัว
- พื่ จาย ปนคาจัดซื้ ิ่งข ง ครื่ งใช ํานั งาน รายละ ียด
-วั ดคงทน ชน ม ระทะ ะละมัง ตะ ลิว ร บ
รป มีด ถัง ถาด วน้ํา จานร ง ถวยชาม ช ม ม ระจ
งา งน้ํา ที่น น ระ ถน ตาไฟฟ้า ตาน้ํามัน ตารีด ครื่ งบด
า าร ครื งตีไขไฟฟ้า ครื่ งปิ้งขนมปัง ระทะไฟฟ้า รวมถึง
ม งขาวไฟฟ้า ระติ น้ําร น ระติ น้ํา ข็ง ถัง
ตา ฯลฯ
ถังขยะมลฝ ย พื่ ร งรับ ารจัด ็บขยะมลฝ ย ขนาดปริมาตร
ความจไมน ย วา 120 ล บาศื มตร พร มฝาปิดถังขยะมล
ฝ ย มี ย ถังขยะมลฝ ย ละพน รีนข ความ จํานวน 214
ใบๆละ 700 บาท ปน งิน 149,800 บาท
-วั ด ิ้น ปลื ง ชน ผา ม ผาป ตะ น้ําจืดที่ซื้ จา
ชน ปรง ไม วาด วน้ํา น้ํายาลางจาน น้ํายาถพื้น บ าย
ฉีดน้ํา น้ํา ฯลฯ
ตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท งถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่ ง นวทาง าร
พิจารณา ิ่งข งที่จัด ปนวั ด ละครภัณฑตาม ลั ารจํา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
(ตั้งจายจา งินรายได)

จํานวน

200,000 บาท

นา : 64/163

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:50

วั ดยานพา นะ ละขน ง

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

300,000 บาท

- พื่ จาย ปนคาจัดซื้ วั ดยานพา นะ ละขน ง รายละ ียด
-วั ดคงทน ชน ไขขวง ประ จ ม รง ญ จปา ตาย ญ จ
ลื่ น คีมล็ ค ล็ ค ียร ล็ คคลัตช ระจ คงมน ล็ คพวง
มาลัย ัญญาณไฟ ระพริบ ัญญาณไฟฉ ฉิน ฯลฯ
-วั ด ิ้น ปลื ง ชน ยางรถยนต น้ํามัน บร น็ ต ละ ร าย
ไมล พลา ฟิลม ร ง ง ฯลฯ
-วั ด ป รณประ บ ะไ ล ชน บาะรถยนต ครื่ ง
ยนต ( ะไ ล) ชด ียรรถยนต บร ครัช พวงมาลัย ายพานใบ
พัด ม น้ํา ัว ทียน บต ต รี่ จานจาย ล ถังน้ํามัน ไฟ
นา ไฟ บร ตลับล ปืน ระจ ม งขางรถยนต ันชนรถ
ยนต ข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
ตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท งถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่ ง นวทาง าร
พิจารณา ิ่งข งที่จัด ปนวั ด ละครภัณฑตาม ลั ารจํา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
(ตั้งจายจา งินรายได)
วั ด ชื้ พลิง ละ ล ลื่น
-วั ด ิ้น ปลื ง ชน
งตม น้ํามัน ชื้ พลิง น้ํามันดี ซล น้ํามัน
าด น้ํามัน บนซิน น้ํามันจารบี น้ํามัน ครื่ ง ถาน า ฯลฯ ใช
ับรถจั รยานยนต รถบรรท ขยะมลฝ ย ทะ บียน 81-1889 ปจ
. าย 14 ปี, รถบรรท ขยะมลฝ ย ทะ บียน 81-9791 ปจ
าย 6 ปี ,รถบรรท ขยะมลฝ ย ทะ บียน 82-4398 ปจ าย 2
ปี, ครื่ งพน ม ควัน ฯลฯ
ตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท งถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่ ง นวทาง าร
พิจารณา ิ่งข งที่จัด ปนวั ด ละครภัณฑตาม ลั ารจํา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
ตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 รื่ ง ลั ณฑ ละ ัตราคาใชจายประ บ
ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายในลั ษณะคา
ใช ย วั ด ละคา าธารณป ภค
(ตั้งจายจา งินรายได)

นา : 65/163

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:50

วั ดวิทยาศา ตร รื าร พทย
1. พื่ จัดซื้ าร คมี ําจัดยงลาย (ทราย ะ บท) จํานวน 44 ถังๆ
ละ 3,000 บาท ปน งิน 132,000 บาท
2. พื่ จัดซื้ น้ํายาพน ม ควัน จําานวน 40 ขวดๆละ 1,300
บาท ปน งิน 52,000 บาท
ตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท งถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่ ง นวทาง าร
พิจารณา ิ่งข งที่จัด ปนวั ด ละครภัณฑตาม ลั ารจํา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
(ตั้งจายจา งินรายได)
3. พื่ จาย ปนคาดํา นิน ครง าร ัตวปล ด รค คน
ปล ดภัย จา รคพิษ นัขบาตามพระปณิธาน
ศา ตราจารย ดร. ม ด็จพระ จาล ธ จาฟ้าจ าภรณวลัย
ลั ษณ ัครราช มารี ใน ารจัดซื้ วัคซีน ละ ป รณใน าร
ฉีด พื่ ป้ ง ัน ละควบคม รคพิษ นัขบา จํานวน 2,768
ตัวๆ ละ 30 บาท ปน งินจํานวน 83,040 บาท ดยจัด รรตาม
จํานวนประชา ร นัข/ มว ทั้งที่มี จาข ง ละไมมี จาข งจา าร
ํารวจข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น (ซีดีบันทึ ข มลที่
ํารวจประชา ร นัข/ มว รื รายงาน าร ํารวจประชา ร
นัข/ มว ทั้งนี้ใ งค รป คร ง วนท งถิ่นคํานึงถึง ารขน ง
ละ ารจัด ็บวัคซีนตามระบบล ซความ ย็น (Cold Chain)
ดวย จํานวน งิน 83,040 บาท ตาม นัง ื รม ง ริม าร
ป คร ง วนท งถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5
ร ฎาคม 2561 รื่ ง ซั ซ ม นวทาง ารตั้งงบประมาณราย
จายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งิน ด นนทั่วไปดาน
าธารณ ขข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น
(ตั้งจายจา งิน ด นนทั่วไป)

จํานวน

267,040 บาท

นา : 66/163

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:50

วั ด ครื่ ง ตง าย

จํานวน

8,000 บาท

- พื่ จาย ปนคาวั ดคงทน รายละ ียด
1. พื่ จัดซื้ ครื่ งวั ด ครื่ ง ตง ายพนั งาน ็บขยะมล
ฝ ย ชน ื้ าง ง ถงมื ร ง ทา ฯลฯ
ตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท งถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่ ง นวทาง าร
พิจารณา ิ่งข งที่จัด ปนวั ด ละครภัณฑตาม ลั ารจํา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
(ตั้งจายจา งินรายได)
วั ดค มพิว ต ร

จํานวน

30,000 บาท

รวม

1,166,000 บาท

รวม

1,166,000 บาท

จํานวน

12,000 บาท

- พื่ จาย ปนคาจัดซื้ วั ดค มพิว ต ร รายละ ียด
-วั ดคงทน ชน ผน รื จานบันทึ ข มล ฯลฯ
-วั ด ิ้น ปลื ง ชน ป รณบันทึ ข มล ทปบันทึ ข มล ัว
พิมพ รื ถบพิมพ ํา รับ ครื่ งพิมพ บบ ล ซ ร ระดาษต
นื่ ง าย ค บิล ฯลฯ
-วั ด ป รณประ บ ละ ะไ ล ชน ผง ั ขระ รื ป้น
พิมพ มนบ รด มม มรีซิป คัตซีทฟีค ต ร มา พริ้น ต ร วิ
ตซิ่งบ็ ซ ครื่ ง ระจาย ัญญาณ ผนวงจร
ิ ล็ ทร นิ ครื่ ง าน ละบันทึ ข มล บบตางๆ ชน บบ
ดิ ตต บบฮารดดิ ต บบซีดี บบ พติค ฯลฯ
ตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท งถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่ ง นวทาง าร
พิจารณา ิ่งข งที่จัด ปนวั ด ละครภัณฑตาม ลั ารจํา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
(ตั้งจายจา งินรายได)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครภัณฑ ํานั งาน
ตบาน ลื่ น ระจ ง
-ขนาดไมน ย วา 914x 457 x 1829 มิลลิ มตร ( วาง xลึ x
ง) จํานวน 2 ลังๆละ 6,000 บาท รวม ปน งิน 12,000
บาท (ราคาตามท งตลาด)
(ตั้งจายจา งินรายได)

นา : 67/163

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:50

ครภัณฑยานพา นะ ละขน ง
รถยนตบรรท (ดี ซล)

จํานวน

854,000 บาท

จํานวน

300,000 บาท

-ขนาด 1 ตัน ขับ คลื่ น 2 ล ปริมาตร ระบ บไมน ย
วา 2,400 ซีซี รื ําลัง ครื่ งยนต ง ดไมต่ํา วา 110 ิ ลวัตต
ขับ คลื่ น 2 ล
- บบดับ บิ้ล ค็บ
(1) ปน ระบะ ํา ร็จรป
(2) ง ดย าร ปน บบดับ บิ้ล ค็บ 4 ประต
(3) ปนราคารวม ครื่ งปรับ า าศ
(4) ราคารวมภาษี รรพ ามิต
ตามบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ งมาตรฐานงบประมาณ 1
ํานั งบประมาณ ธันวาคม 2562
(ตั้งจายจา งินรายได)
คาบํารงรั ษา ละปรับปรงครภัณฑ
คาบํารงรั ษา ละปรับปรงครภัณฑ
- พื่ จาย ปนคาซ ม ซม ละปรับปรงครภัณฑ ปน ารซ ม
ครง ารครภัณฑขนาดใ ญ ละ ารซ ม ซมที่ดิน ละ ิ่ง ราง
ไมจํา ัดวง งิน ชน ครื่ งค มพิว ต ร ครื่ งปรับ า าศ รถ
บรรท ขยะมลฝ ยขนาด ล็ ละขนาดใ ญ ฯลฯ
ตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 รื่ ง ลั ณฑ ละ ัตราคาใชจายประ บ
ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําาปีที่ บิ จายในลั ษณะ
คาใช ย วั ด ละคา าธารณป ภค
(ตั้งจายจา งินรายได)

นา : 68/163

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:50

งบเงินอุดหนุน

รวม

467,500 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

467,500 บาท

จํานวน

340,000 บาท

งิน ด นน ิจ ารที่ ปน าธารณประ ยชน
ครง ารตามพระราชดําริดาน าธารณ ข

- พื่ จาย ปน งิน ด นน ํา รับ ารดํา นินงานตาม นว ครง าร
พระราชดําริดาน าธารณ ข มบาน งละ 20,000
บาท จํานวน 17 มบาน ปน งิน 340,000 บาท พื่ ขับ คลื่ น
ครง ารพระราชดําริดาน าธารณ ข ใน ิจ รรมตางๆ ใ มีความ
มาะ ม ับปัญ า ละบริบทข งพื้นที่ ชน คาใชจายใน าร
พัฒนาศั ยภาพดาน าธารณ ขข งประชาชนใน าร พิ่มพนความ
ร ความ ามารถ ทั ษะข งประชาชน คาใชจาย ํา รับ
าร บรม ารประชม าร ัมมนา ารรณรงค าร ผย พร
ประชา ัมพันธ รื ิจ รรม ื่นๆ ที่ ี่ยวข ง ับภาร ิจข ง ตละ
ครง าร ตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร ง วนท งถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 ร ฎาคม 2561 รื่ ง ซั
ซ ม นวทาง ารตั้งงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2562 งิน ด นนทั่วไปดาน าธารณ ขข ง งค รป คร ง วน
ท งถิ่น
(ตั้งจายจา งิน ด นนทั่วไป)
ครง าร าธารณ ขมลฐาน พื่ นับ นน ารพัฒนา าธารณ ข
จํานวน
มลฐาน
- พื่ จาย ปน งิน ด นนคณะ รรม าร มบาน ครง าร าธารณ
ขมลฐาน พื่ นับ นน ารพัฒนา าธารณ ขมลฐาน จํานวน 17
มบานๆ ละ 7,500 บาท พื่ พิ่มศั ยภาพดาน าธารณ ข พื่
าร ไขปัญ า าธารณ ขใน รื่ งตางๆ
ตาม นวทางตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถนายน 2562 รื่ ง ซั ซ ม นว
ทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น
(ตั้งจายจา งินรายได)

127,500 บาท

นา : 69/163

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:50

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดื นพนั งาน

รวม

3,793,173 บาท

รวม

2,526,984 บาท

รวม

2,526,984 บาท

จํานวน

1,405,440 บาท

จํานวน

72,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

จํานวน

881,765 บาท

งิน ดื นพนั งาน
-ผ ํานวย าร งชาง
- ัว นาฝ่าย
บบ ละควบคม าคาร
- จาพนั งานธร าร
-นายชาง ยธา
-นายชางไฟฟ้า
ฯลฯ
(ตั้งจายจา งินรายได)
งิน พิ่มตาง ๆ ข งพนั งาน
- พื่ จาย ปน งิน พิ่มคาคร งชีพชั่วคราว ละ งิน พิ่มตามคณวฒิ
ข งพนั งาน วนตําบล
(ตั้งจายจา งินรายได)
งินประจําตํา นง
- พื่ จาย ปน งินประจําตํา นง ละ งินคาต บ ทนราย ดื น
ข งพนั งาน วนตําบลตาม ิทธิ
(ตั้งจายจา งินรายได)
คาต บ ทนพนั งานจาง
- พื่ จาย ปนคาจางพนั งานจางตามภาร ิจ/พนั งานจางทั่ว
ไป ดังนี้
- ผชวยชาง ยธา (ภ) จํานวน 1 ตํา นง
- ผชวยนายชางไฟฟ้า (ภ) จํานวน 2 ตํา นง
- พนั งานขับรถ ระ ชาไฟฟ้า (ภ) จํานวน 2 ตํา นง
- คนงานทั่วไป (ท) จํานวน 2 ตํา นง
(ตั้งจายจา งินรายได)

นา : 70/163

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:50

งิน พิ่มตาง ๆข งพนั งานจาง

จํานวน

107,779 บาท

รวม

956,189 บาท

รวม

189,489 บาท

จํานวน

107,250 บาท

จํานวน

3,000 บาท

จํานวน

67,239 บาท

จํานวน

12,000 บาท

- พื่ จาย ปน งินคาคร งชีพข งพนั งานจางที่มี ิทธิตาม ลั
ณฑฯ
(ตั้งจายจา งินรายได)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาต บ ทนผปฏิบัติราช าร ัน ปนประ ยชน
ท งถิ่น

งค รป คร ง วน

- พื่ จาย ปน งินประ ยชนต บ ทน ื่น ํา รับพนั งาน วน
ตําบล ละพนั งานจาง ปน รณีพิ ศษ
(ตั้งจายจา งินรายได)
คาต บ ทน ารปฏิบัติงานน วลาราช าร
- พื่ จาย ปนคาต บ ทน ารปฏิบัติงานน วลาราช ารในวัน
วัน ยดราช าร ละน วลาราช าร ํา รับพนั งาน วนตําบล
ละพนั งานจาง
(ตั้งจายจา งินรายได)
คา ชาบาน
- พื่ จาย ปนคา ชาบานใ
ระ บียบราช าร
(ตั้งจายจา งินรายได)

พนั งาน วนตําบลที่มี ิทธิ บิ ตาม

งินชวย ลื ารศึ ษาบตร
- พื่ จาย ปน งินชวย ลื ารศึ ษาบตรใ
ตําบลที่มี ิทธิ บิ ตามระ บียบราช าร
(ตั้งจายจา งินรายได)

พนั งาน วน

นา : 71/163

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:50

ค่าใช้สอย

รวม

306,700 บาท

จํานวน

136,700 บาท

รายจาย พื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร
1.คาธรรม นียม ละคาลงทะ บียนฝึ บรม ํา รับพนั งาน วน
ตําบล พนั งานจาง ละบคคลที่ ี่ยวข ง จํานวน 50,000 บาท
(ตั้งจายจา งินรายได)
2.คาจาง มาบริ ารตางๆ ชน คาจาง มาบริ ารทําความ
ะ าด ถานที่ราช าร คาจาง มาบริ ารคา ชา ครื่ งถาย
าร คาจาง มาถาย าร คาจาง มาทํา า ารงาน ลี้ยง
ตางๆ ตามระ บียบราช ารที่ บิ จายได ฯลฯ จํานวน 70,000
บาท
ตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19
มีนาคม 2561 รื่ ง ลั ณฑ ละ ัตราคาใชจายประ บ าร
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายในลั ษณะคาใช
ย วั ด ละคา าธารณป ภค
(ตั้งจายจา งินรายได)
3.คา บี้ยประ ัน ชน คา บี้ยประ ันรถยนต วน ลาง รถ ระ ชา
ไฟฟ้า ทะ บียน 81-4519 ปจ ฯลฯ ตามระ บียบข งราช าร
จํานวน 16,700 บาท
ตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2633 ลงวัน
ที่ 14 ิง าคม 2552 รื่ ง ซั ซ มความ ขาใจ ี่ยว ับ าร บิ
จายคาใชจายใน ารประ ันภัยรถราช าร
(ตั้งจายจา งินรายได)

นา : 72/163

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:50

รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
ื่นๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

- พื่ จาย ปนคาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารข งพนั งาน วน
ตําบล ละพนั งานจาง ฯลฯ พื่ ปนคา บี้ย ลี้ยง คาพา นะ คาที่
พั ละคาใชจาย ื่นๆ ฯลฯ
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร ดินทาง
ไปราช ารข ง จา นาที่ท งถิ่น พ.ศ.2555 ละที่ ไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
(ตั้งจายจา งินรายได)
คาบํารงรั ษา ละซ ม ซม
- พื่ จาย ปนคาซ ม ซมบํารงรั ษาทรัพย ินข ง งค ารบริ าร
วนตําบล พื่ ใชใน ารซ ม ซม บบตาม ารชนิดข ง า ารไม
จํา ัดวง งิน ารซ ม ซมมี 2 บบ คื
1. ารซ ม ซม ดย ยใน ภาพ ดิม
2. ารซ ม ดย าร ปลี่ยน
ชน ครื่ งปรับ า าศ ค มพิว ต ร รถยนต วน ลาง ฯลฯ
ตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 รื่ ง ลั ณฑ ละ ัตราคาใชจายประ บ
ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายในลั ษณะคา
ใช ย วั ด ละคา าธารณป ภค
(ตั้งจายจา งินรายได)

นา : 73/163

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:50

ค่าวัสดุ
วั ด ํานั งาน
- พื่ จาย ปนคาจัดซื้ ิ่งข ง ครื่ งใชข ง ํานั งานตางๆ
- บบวั ดคงทน ชน นัง ื ครื่ งคิด ลขขนาด ล็ ครื่ ง จาะ
ระดาษขนาด ล็ นัง ื ตรายาง ตระ รงวาง
าร ญ จ ภาพ ขียน ผนที่ พระบรมฉายาลั ษณ ผงปิด
ระดาษ ผนป้ายชื่ ํานั งาน รื นวยงาน ผนป้ายจราจร
รื ผนป้ายตางๆ มลี่ มานปรับ ง (ต ฝืน) พรม (ต
ฝืน) นา ิ า ระ ป๋า ฯลฯ
-วั ด ิ้น ปลื ง ชน ระดาษ มึ ดิน ปา า ยางลบ น้ํายา
ลบคําผิด ทป าว ลวด ย็บ ระดาษ าว ช รค มด ซ ง
าร ตลับผง มึ นํา้ มึ ปริ้นท ฟ้ม มดบัญชี มดประวัติ
ขาราช าร บบพิมพ ธงชาติ ิ่งพิมพไดจา ารซื้ รื จาง
พิมพ น้ํามัน ไขขี้ผึ้ง น้ําดื่ม ํา รับบริ ารประชาชนใน ํานั
งาน ฯลฯ
ตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท งถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่ ง นวทาง าร
พิจารณา ิ่งข งที่จัด ปนวั ด ละครภัณฑตาม ลั ารจํา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
(ตั้งจายจา งินรายได)

รวม

460,000 บาท

จํานวน

80,000 บาท

นา : 74/163

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:50

วั ด

ราง

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

80,000 บาท

- พื่ จาย ปนคาจัดซื้ วั ด ราง รายละ ียด
-วั ดคงทน ชน ไมตางๆ ค น ชะ ลง จ บ ิ่ว ียม ขวาน บ
ไ ไม ทปวัดระยะ ครื่ งวัดขนาด ล็ ชน ตลับ
มตร ล ดิ่ง วาน ถ วม างลางมื ราวพาดผา ฯลฯ
-วั ด ิ้น ปลื ง ชน น้ํามันทาไม ทิน น ร ี ปนซี มนต ทราย ิฐ
รื ซี มนตบล็ ค ระ บื้ ง ัง ะ ี ตะป ล็ น ปรง
ทา ี ปนขาว ท นน้ําพีวีซี ฯลฯ
ตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท งถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่ ง นวทาง าร
พิจารณา ิ่งข งที่จัด ปนวั ด ละครภัณฑตาม ลั ารจํา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
(ตั้งจายจา งินรายได)
วั ดยานพา นะ ละขน ง
- พื่ จาย ปนคาจัดซื้ วั ดยานพา นะ ละขน ง รายละ ียด
-วั ดคงทน ชน ไขขวง ประ จ ม รง ญ จปา ตาย ญ จ
ลื่ น คีมล็ ค ล็ ค ียร ล็ คคลัตช ระจ คงมน ล็ คพวง
มาลัย ัญญาณไฟ ระพริบ ัญญาณไฟฉ ฉิน ฯลฯ
-วั ด ิ้น ปลื ง ชน ยางรถยนต น้ํามัน บร น็ ต ละ ร าย
ไมล พลา ฟิลม ร ง ง ฯลฯ
-วั ด ป รณประ บ ะไ ล ชน บาะรถยนต ครื่ ง
ยนต ( ะไ ล) ชด ียรรถยนต บร ครัช พวงมาลัย ายพานใบ
พัด ม น้ํา ัว ทียน บต ต รี่ จานจาย ล ถังน้ํามัน ไฟ
นา ไฟ บร ตลับล ปืน ระจ ม งขางรถยนต ันชนรถ
ยนต ข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
ตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท งถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่ ง นวทาง าร
พิจารณา ิ่งข งที่จัด ปนวั ด ละครภัณฑตาม ลั ารจํา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
(ตั้งจายจา งินรายได)

นา : 75/163

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:50

วั ด ชื้ พลิง ละ ล ลื่น

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

80,000 บาท

- พื่ จาย ปนคาน้ํามัน ชื้ พลิง ละ ล ลื่น รายละ ียด
-วั ด ิ้น ปลื ง ชน
งตม น้ํามัน ชื้ พลิง น้ํามัน
ดี ซล น้ํามัน าด น้ํามัน บนซิน น้ํามันจารบี น้ํามัน
ครื่ ง ถาน า ฯลฯ ใช ับรถจั รยานยนต รถยนต วน
ลาง ทะ บียน ฉ 4719 าย 5 ปี,รถ ระ ชาไฟฟ้า ทะ บียน 81
-4519 ปจ ฯลฯ
ตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท งถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่ ง นวทาง าร
พิจารณา ิ่งข งที่จัด ปนวั ด ละครภัณฑตาม ลั ารจํา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
ตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 รื่ ง ลั ณฑ ละ ัตราคาใชจายประ บ
ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายในลั ษณะคา
ใช ย วั ด ละคา าธารณป ภค
(ตั้งจายจา งินรายได)
วั ดค มพิว ต ร
- พื่ จาย ปนคาจัดซื้ วั ดค มพิว ต ร รายละ ียด
-วั ดคงทน ชน ผน รื จานบันทึ ข มล ฯลฯ
-วั ด ิ้น ปลื ง ชน ป รณบันทึ ข มล ทปบันทึ ข มล ัว
พิมพ รื ถบพิมพ ํา รับ ครื่ งพิมพ บบ ล ซ ร ระดาษต
นื่ ง าย ค บิล ฯลฯ
-วั ด ป รณประ บ ละ ะไ ล ชน ผง ั ขระ รื ป้น
พิมพ มนบ รด มม มรีซิป คัตซีทฟีค ต ร มา พริ้น ต ร วิ
ตซิ่งบ็ ซ ครื่ ง ระจาย ัญญาณ ผนวงจร
ิ ล็ ทร นิ ครื่ ง าน ละบันทึ ข มล บบตางๆ ชน บบ
ดิ ตต บบฮารดดิ ต บบซีดี บบ พติค ฯลฯ
ตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท งถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่ ง นวทาง าร
พิจารณา ิ่งข งที่จัด ปนวั ด ละครภัณฑตาม ลั ารจํา น
ประ ภทรายจายตามงบระมาณ
(ตั้งจายจา งินรายได)

นา : 76/163

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:50

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

310,000 บาท

รวม

210,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

ครภัณฑค มพิว ต ร
ครื่ ง ําร งไฟฟ้า ขนาด 800 VA (480 Watts)
คณลั ษณะพื้นฐาน
-มี ําลังไฟฟ้าดานน ไมน ย วา 800 VA (480 Watts)
- ามารถ ําร งไฟฟ้าไดไมน ย วา 15 นาที่
ณฑราคา ลาง ละคณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด า ป รณ ละ
ระบบค มพิว ต ร ฉบับ ดื นพฤษภาคม 2563
(ตั้งจายจา งินรายได)
คาบํารงรั ษา ละปรับปรงครภัณฑ
คาบํารงรั ษา ละปรับปรงครภัณฑ
- พื่ จาย ปนคาซ ม ซม ละปรับปรงครภัณฑ ปน ารซ ม
ครง ารครภัณฑขนาดใ ญ ละ ารซ ม ซมที่ดิน ละ ิ่ง ราง
ไมจํา ัดวง งิน ชน ครื่ งค มพิว ต ร ครื่ งปรับ า าศ รถยนต
วน ลาง,รถ ระ ชาไฟฟ้า ฯลฯ
ตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 รื่ ง ลั ณฑ ละ ัตราคาใชจายประ บ
ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายในลั ษณะคา
ใช ย วั ด ละคา าธารณป ภค
(ตั้งจายจา งินรายได)

นา : 77/163

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:50

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

100,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

งานไฟฟ้าถนน

รวม

34,875,300 บาท

งบลงทุน

รวม

33,715,300 บาท

รวม

69,000 บาท

จํานวน

55,000 บาท

คา
บบ คาควบคมงานที่จายใ
น พื่ ใ ไดมาซึ่ง ิ่ง ราง
คา

ชน นิติบคคล รื บคคลภาย

บบ คาควบคมงาน
- พื่ จาย ปนคาดํา นินงานจาง
บบ รื ควบคมงาน ราง
ตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร ง วนท งถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท0808.2/ว1966 ลงวันที่ 26 ันยายน 2560 ลั ณฑ
าร บิ จายคาต บ ทนบคคล รื คณะ รรม าร
ตาม นัง ื คมื ปฏิบัติงาน รื่ ง ารจัดทํางบประมาณข ง งค
รป คร ง วนท งถิ่น
ตาม นวทางตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถนายน 2561 รื่ ง ซั ซ ม นว
ทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ 2562
ข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น
(ตั้งจายจา งินรายได)

ค่าครุภัณฑ์
ครภัณฑ

ราง

ครื่ ง จาะพื้นค น รีต
จํานวน 1 ครื่ ง รายละ ียดดังนี้
- ขนาด ครื่ งยนต 5.5 รงมา 4 จัง วะ
- ความ ามารถใน าร จาะ วาง 1-8 นิ้ว
- ความ ามารถใน าร จาะค น รีตลึ ไม
น ย วา 20 ซนติ มตร
ราคาครภัณฑตามมาตรฐานท งตลาด
(ตั้งจายจา งินรายได)

นา : 78/163

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:50

ชดทด บความขน ลวข งค น รีต(SLUMP TEST)

จํานวน

7,000 บาท

จํานวน

7,000 บาท

คณลั ษณะ ดังนี้
-ถาดร งรับตัว ยางทําดวย ล ะ ผน มีขนาด วาง x ยาว x
ง ไมน ย วา 23.5 x 24 x 2.5 นิ้ว
-มี ิ้ว จํานวน 2 ดาน จํานวน 1 ภาด
- รวย ลัมทําดวย ตน ล จํานวน 1 ัน
- ล็ ระทง จํานวน 1 ัน
-ช นตั ตัว ยาง จํานวน 1 ัน
- รียง จํานวน 1 ัน
- ปรงท ง ลื ง จํานวน 1 ัน
(ราคาน นื จา บัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ)
ตั้งจายจา งินรายได
บบ ล ค น รีตพร ม ป รณ
คณลั ษณะ ดังนี้
- ปนรปทรง ี่ ลี่ยม จํานวน 1 ชด มี 3 ล มีขนาดความ วาง
x ยาว x ง ไมน ย วา 15 x 15 x 15 ซนติ มตร ทําดวย ล็
ล ดานใ รียบใช ล ค น รีต
- ล็ ระทง จํานวน 1 ัน
(ราคาน นื จา บัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ)
ตั้งจายจา งินรายได

นา : 79/163

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:50

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คา

รวม

33,646,300 บาท

จํานวน

85,100 บาท

ราง ิ่ง าธารณป ภค
ครง าร ราง จาะบ บาดาล Dia.6" บาน น งน
บริ วณที่ดินข งนาย มควร บญ รื ง

ม 10

ภาพ ดิม
พื้นที่ มบาน ง ลง ขาด คลน ลงน้ําที่จํา ปนใน าร
ป ภค-บริ ภค
ภาพใ ม
ดํา นิน ครง าร จาะบ บาดาลบริ วณที่ าธารณประ ยชน (ถัง
ชม ปญ) บาน น งน ม 10 บริ วณที่ดินข งนาย มควร บญ
รื ง ขนาด นผาศนย ลางขนาด 6 นิ้ว จํานวน 1 จด ตาม นว
ทาง าร ํา นดราคา ลาง งมาตรฐานงบประมาณ1 ํานั งบ
ประมาณม ราคม 2551 ปน นวทาง าร ํา นดราคา ลางขนาด
นผาศนย ลาง 6 นิ้ว ความลึ บ ไมน ย วา 42.50
มตร/จด พร มป้ายประชา ัมพันธ จํานวน 1 ป้าย
( ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561-2565 ) นาที่ 93
(ตั้งจายจา งินรายได)
ครง าร รางติดตั้งไฟ ง วางรายทาง ละขยาย ขตไฟฟ้า รง จํานวน
ต่ําบาน ค ดมดี ม 12 จา ตลาดปรื วาย ถึง มบานบจันทน
ภาพ ดิม
ถนน ายตลาดปรื วายไปบานบจันทนมีไฟฟ้า บบ คมไฟ วลา
ลมพัดทําใ ขาไฟฟ้า ั ละดับ ยตล ด วลา พื่ ป้ ง ันในชีวิต
ละทรัพย ินข งประชาชน ภาพพื้นที่ ดิมมีไฟฟ้าบางชวง ละ ็
ไมมีไฟฟ้า ง วางรายทาง วลา ลางคืนทําใ ไมมีความปล ดภัย
ในชีวิต ละทรัพย ินข งประชาชน ัญจรไปมาจํา ปนใ าร
ไฟฟ้า วนภมิภาคดํา นิน ารประมาณราคา พื่ ติดตั้งไฟฟ้า ง
วางรายทางพร ม ป รณ ระยะทางประมาณ 372.00 มตร มี
รายละ ียด ดังนี้
1. ร็ค+ล ถวย 2 ช ง
2. คมถนน
3. าย THW-A 1x50 SQ.MM.
4. าย THW-A 1x25 SQ.MM.
5. าย VCT 2 Core 2.5
6. คลมป์ล ตาล 50-70 MM.

263,000 บาท

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:50

นา : 80/163

7. คลมป์ล ตาล 25-35 MM.
8. พีจี คลมป์ 2 ร 16-70 MM.
9. คลมป์ ลมิ นียม ชไทป์ (ชนิดบีบ) ขนาด 25-50/2.5-4
10. มิ ต ร 15/45A (2P)
11. ฟ ต วิตซ ง ดด
12. คัทติ ฟิว ัว มา ันฝน+ล ฟิว 35A
13. ล ฟ้า รงต่ํา 250-500V.
14. ทง าวมะ ฟื ง 2.5M.
15. ท PVC 1/2" (4 น)
16. ย คลมป์ M8
17. น็ ต+ล ถวย 5/8"x10"
18. ทปพัน ายไฟ
ฯลฯ
คาวั ด ละ รงงาน ปน งิน 202,220.00 บาท ละ
คา Factor F 1.3026 รวม ปน งินจํานวน 263,411.77
บาท รวมพร มป้ายประชา ัมพันธ จํานวน 1 ป้าย ปรับราคาใ
มาะ ม ปน งินจํานวน 263,000 บาท ตาม บบ ปลน งค าร
บริ าร วนตําบล ัว วา
( ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561-2564) นาที่ 48
(ตั้งจายจา งินรายได)

ครง าร รางติดตั้งไฟ ง ง วางรายทางบานด น ับฟา ม จํานวน
14 จา ขตบาน าะ ม ม 2ถึงบานนาย ําราญ ษม ข ันต

455,000 บาท

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:50

ภาพ ดิม
ถนนมีไฟฟ้า บบ คมไฟ วลาลดพัดทําใ ขาไฟฟ้า ั ละดับ ย
ตล ด วลา พื่ ป้ ง ันในชีวิต ละทรัพย ินข งประชาชน ภาพ
พื้นที่ ดิมมีไฟฟ้าบางชวง ละ ็ไมมีไฟฟ้า ง วางรายทาง วลา
ลางคืนทําใ ไมมีความปล ดภัยในชีวิต ละทรัพย ินข ง
ประชาชน ัญจร
- พื่ จาย ปนดํา นิน ารติดตั้งไฟฟ้า ง วางรายทางระยะทาง
ยาว รื ตามความ มาะ ม ยาวรวมไมน ย วา 720
มตร พร ม ป รณตางๆ ดังนี้
1. ร็ค+ล ถวย 2 ช ง
ิ2. น็ ต+ วน 5/8"x8"
3. คมถนน
4. าย THW-A 1x25 SQ.MM.
5. าย VCT 2 Core 2.5
6. คลมป์ล ตาล 50-70 MM.
7. พีจี คลมป์ 2 ร 16-70 MM.
8. คลมป์ ลมิ นียม ชไทป์ (ชนิดบีบ) ขนาด 25-50/2.5-4
9. มิ ต ร 15/45A (2P)
10. ฟ ต วิตซ ง ดด
11. คัทติ ฟิว ัว มา ันฝน+ล ฟิว 35A
12. ล ฟ้า รงต่ํา 250-500V.
13. ทปพัน ายไฟ
ฯลฯ
คาวั ด ละ รงงาน ปน งิน 349,510.00 บาท ละ
คา Factor F 1.3026 รวม ปน งินจํานวน 455,271.73
บาท รวมพร มป้ายประชา ัมพันธ จํานวน 1 ป้าย ปรับราคาใ
มาะ ม ปน งินจํานวน 455,000 บาท ตาม บบ ปลน งค าร
บริ าร วนตําบล ัว วา
( ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) ( พิ่ม ติม
ครั้งที่ 2/2563)
(ตั้งจายจา งินรายได)

นา : 81/163

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:50

ครง าร รางติดตั้งไฟ ง ง วางรายทางบานด น ับฟา ม จํานวน
14 จา ถนนทาง ลวง มาย ลข 3070 ถึงบาน มศั ดิ์ งามวงษ ละ
บานนาย ํารวม ม พันธ

นา : 82/163

803,000 บาท

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:50

ภาพ ดิม
ถนนมีไฟฟ้า บบ คมไฟ วลาลมพัดทําใ ขาไฟฟ้า ั ละดับ ย
ตล ด วลา พื่ ป้ ง ันในชีวิต ละทรัพย ินข งประชาชน ภาพ
พื้นที่ ดิมมีไฟฟ้าบางชวง ละ ็ไมมีไฟฟ้า ง วางรายทาง วลา
ลางคืนทําใ ไมมีความปล ดภัยในชีวิต ละทรัพย ินข ง
ประชาชน ัญจร
- พื่ จาย ปนดํา นิน ารติดตั้งไฟฟ้า ง วางรายทางระยะทาง
ยาว รื ตามความ มาะ ม ยาวรวมไมน ย วา 1,189
มตร พร ม ป รณตางๆ ดังนี้
1. าขนาด 9.00 มตร
2. ร็ค+ล ถวย 2 ช ง
ิ3. น็ ต+ วน 5/8"x8"
4. คมถนน
5. าย THW-A 1x25 SQ.MM.
6. าย VCT 2 Core 2.5
7. คลมป์ล ตาล 25-35 MM.
8. พีจี คลมป์ 2 ร 16-70 MM.
9. คลมป์ ลมิ นียม ชไทป์ (ชนิดบีบ) ขนาด 25-50/2.5-4
10. มิ ต ร 15/45A (2P)
11. ฟ ต วิตซ ง ดด
12. คัทติ ฟิว ัว มา ันฝน+ล ฟิว 35A
13. ล ฟ้า รงต่ํา 250-500V.
14. ทปพัน ายไฟ
ฯลฯ
คาวั ด ละ รงงาน ปน งิน 616,780.00 บาท ละ
คา Factor F 1.3026 รวม ปน งินจํานวน 803,417.63
บาท รวมพร มป้ายประชา ัมพันธ จํานวน 1 ป้าย ปรับราคาใ
มาะ ม ปน งินจํานวน 803,000 บาท ตาม บบ ปลน งค าร
บริ าร วนตําบล ัว วา
( ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) ( พิ่ม ติม
ครั้งที่ 2/2563) นา 30
(ตั้งจายจา งินรายได)

นา : 83/163

นา : 84/163

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:50

ครง าร รางติดตั้งไฟ ง ง วางรายทางบานด น ับฟา
14 จา บานนางมล ปรื งามถึงบานนายจันทร ขน ภา

ม จํานวน

ภาพ ดิม
ถนนมีไฟฟ้า บบ คมไฟ วลาลมพัดทําใ ขาไฟฟ้า ั ละดับ ย
ตล ด วลา พื่ ป้ ง ันในชีวิต ละทรัพย ินข งประชาชน ภาพ
พื้นที่ ดิมมีไฟฟ้าบางชวง ละ ็ไมมีไฟฟ้า ง วางรายทาง วลา
ลางคืนทําใ ไมมีความปล ดภัยในชีวิต ละทรัพย ินข ง
ประชาชน ัญจร
- พื่ จาย ปนดํา นิน ารติดตั้งไฟฟ้า ง วางรายทางระยะทาง
ยาว รื ตามความ มาะ ม ยาวประมาณ 593.00 มตร พร ม
ป รณตางๆ ดังนี้
1. ร็ค+ล ถวย 2 ช ง
ิ2. น็ ต+ วน 5/8"x8"
3. คมถนน
4. าย THW-A 1x25 SQ.MM.
5. าย VCT 2 Core 2.5
6. คลมป์ล ตาล 25-35 MM.
7. พีจี คลมป์ 2 ร 16-70 MM.
8. คลมป์ ลมิ นียม ชไทป์ (ชนิดบีบ) ขนาด 25-50/2.5-4
9. มิ ต ร 15/45A (2P)
10. ฟ ต วิตซ ง ดด
11. คัทติ ฟิว ัว มา ันฝน+ล ฟิว 35A
12. ล ฟ้า รงต่ํา 250-500V.
13. ทปพัน ายไฟ
ฯลฯ
คาวั ด ละ รงงาน ปน งิน 241,330.00 บาท ละ
คา Factor F 1.3026 รวม ปน งินจํานวน 314,356.46
บาท รวมพร มป้ายประชา ัมพันธ จํานวน 1 ป้าย ปรับราคาใ
มาะ ม ปน งินจํานวน 314,000 บาท ตาม บบ ปลน งค าร
บริ าร วนตําบล ัว วา
( ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) ( พิ่ม ติม
ครั้งที่ 2/2563) นา 30
(ตั้งจายจา งินรายได)

314,000 บาท

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:50

ครง าร รางติดตั้ง ียงตาม ายบาน ค ดมดี ม 12 จา ถนน จํานวน
มาย ลข 3039 ถึงบานนายบญ ทียม ัปฝาง
ภาพ ดิม
บาน ค ดมดีบริ วณบานดัง ลาวไมมี ียงตาม าย พื่ รับทราบ
ข มลจา ราช าร จงขาว ารบาน มื ง ปน ารขาด า รับ
ข มลขาว ารตางๆข งราช าร
ภาพใ ม
ดํา นิน ารติดตั้ง ียงตาม ายข ง มบาน พื่ รับทราบข มลขาว
ารประ บดวย ความยาวประมาณ 988 มตร ดังนี้
1. ร็ค+ล ถวย 1 ช ง
2.น็ ค+ วน ขนาด 5/8 x 10 นิ้ว
3.ย คลมป์ M.8
4. ตีลซัพพ ท
5. ายคร ปวายต 2 x 1.5 (200 มตร)
6.ลํา พง ขนาด 16 นิ้ว
ฯลฯ
คาวั ด ละ รงงาน ปน งิน 163,260.00 บาท ละ
คา Factor F 1.3026 รวม ปน งินจํานวน 212,662.48
บาท รวมพร มป้ายประชา ัมพันธ จํานวน1 ป้าย ปรับราคาใ
มาะ ม ปน งินจํานวน 212,000 บาท ตาม บบ ปลน งค าร
บริ าร วนตําบล ัว วา
( ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท งถิ่น ี่ปี พ.ศ.2561-2564 ) นา 49
(ตั้งจายจา งินรายได)

นา : 85/163

212,000 บาท

นา : 86/163

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:50

ครง าร รางถนนค น รีต ริม ล็ บาน ี ียดไทรงาม ม
16 จา ที่นายราชัย วงษพา ถึงที่ ระน้ํานิคม ต า รรม รจนะ

จํานวน

ภาพ ดิม
ถนนล รัง วาง ฉลี่ย 4.50 มตร ยาว 50 มตร ไมมีความ ง ปน
ถนนล รังที่ประชาชนใช ัญจรไปมาจํานวนมา มาะ มพัฒนา
ปนถนนค น รีต พื่ ประชาชนใช ัญจรขน ง ินคาไปมา ะดว
ขึ้น
ภาพใ ม
ถนน วาง 4 มตร ยาว 50 มตร นา 0.15 มตร รื พื้นที่ใช
ยไมน ย วา 200 ตาราง มตร คาวั ด ละ รงงาน ปน
งิน 70,670.00 บาท ละคา Factor F 1.3795 รวม ปน งิน
จํานวน 97,480 บาท รวมพร มป้ายประชา ัมพันธ จํานวน1
ป้าย ปรับราคาใ มาะ ม ปน งินจํานวน 97,400 บาท ตาม
บบ ปลน งค ารบริ าร วนตําบล ัว วา
( ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561-2565 ) ( พิ่ม ติมครั้ง
ที่ 2/2563) นา 35
(ตั้งจายจา งินรายได)
ครง าร รางถนนค น รีต ริม ล็ บาน น ง าน้ํา ม 7
จํานวน
จา บานนาย วท มีศิลป์ ถึงที่บานนาย ิติคณ ทวงษ
ภาพ ดิม
ถนนล รัง วาง ฉลี่ย 4 มตร ยาว 147 มตร ไมมีความ ง ปน
ถนนล รังที่ประชาชนใช ัญจรไปมาจํานวนมา มาะ มพัฒนา
ปนถนนค น รีต พื่ ประชาชนใช ัญจรขน ง ินคาไปมา ะดว
ขึ้น
ภาพใ ม
ถนน วาง 3.50 มตร ยาว 147 มตร นา 0.15 มตร รื พื้นที่
ใช ยไมน ย วา 514.50 ตาราง มตร คาวั ด ละ รงงาน ปน
งิน 184,419.23 บาท ละคา Factor F 1.3795 รวม ปน งิน
จํานวน 254,400 บาท รวมพร มป้ายประชา ัมพันธ จํานวน1
ป้าย ปรับราคาใ มาะ ม ปน งินจํานวน 254,400 บาท ตาม
บบ ปลน งค ารบริ าร วนตําบล ัว วา
( ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561–2565 )( พิ่ม ติมครั้ง
ที่ 2/2563) นา 111
(ตั้งจายจา งินรายได)

97,400 บาท

254,400 บาท

นา : 87/163

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:50

ครง าร รางถนนค น รีต ริม ล็ บาน น งน
บานนางบรรทม รินทา ถึงที่นาย าคม รินทา

ม 10 จา จํานวน

ภาพ ดิม
ถนนล รัง วาง ฉลี่ย 3.50 มตร ยาว 92 มตร ไมมีความ ง ปน
ถนนล รังที่ประชาชนใช ัญจรไปมาจํานวนมา มาะ มพัฒนา
ปนถนนค น รีต พื่ ประชาชนใช ัญจรขน ง ินคาไปมา ะดว
ขึ้น
ภาพใ ม
ถนน วาง 3 มตร ยาว 92 มตร นา 0.15 มตร รื พื้นที่ใช
ยไมน ย วา 276 ตาราง มตร คาวั ด ละ รงงาน ปน
งิน 97,780.60 บาท ละคา Factor F 1.3795 รวม ปน งิน
จํานวน 134,880.00 บาท รวมพร มป้ายประชา
ัมพันธ จํานวน1 ป้าย ปรับราคาใ มาะ ม ปน งิน
จํานวน 134,800 บาท ตาม บบ ปลน งค ารบริ าร วนตําบล
ัว วา
( ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561 –2565 ) ( พิ่ม ติมครั้ง
ที่ 2/2563) นา 92
(ตั้งจายจา งินรายได)
ครง าร รางถนนค น รีต ริม ล็ บาน น งปรื น ย ม 9 จํานวน
จา บานนาง ํานวย ขยัน ิจ ถึงบานนายบญ ง วฒิ ง
ภาพ ดิม
ถนนล รัง วาง ฉลี่ย 4.50 มตร ยาว 59 มตร ไมมีความ ง ปน
ถนนล รังที่ประชาชนใช ัญจรไปมาจํานวนมา มาะ มพัฒนา
ปนถนนค น รีต พื่ ประชาชนใช ัญจรขน ง ินคาไปมา ะดว
ขึ้น
ภาพใ ม
ถนน วาง 4.00 มตร ยาว 59 มตร นา 0.15 มตร รื พื้นที่
ใช ยไมน ย วา 236 ตาราง มตร คาวั ด ละ รงงาน ปน
งิน 101,656.74 บาท ละคา Factor F 1.3795 รวม ปน งิน
จํานวน 140,230 บาท รวมพร มป้ายประชา ัมพันธ จํานวน1
ป้าย ปรับราคาใ มาะ ม ปน งินจํานวน 140,200 บาท ตาม
บบ ปลน งค ารบริ าร วนตําบล ัว วา
( ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) ( พิ่ม ติม
ครั้งที่ 2/2563) นา 21
(ตั้งจายจา งินรายได)

134,800 บาท

140,200 บาท

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:50

ครง าร รางถนนค น รีต ริม ล็ บาน น งปรื น ย ม 9 จํานวน
จา บานนายบญ ง าด น ถึงบานนาง วง คําผย
ภาพ ดิม
ถนนล รัง วาง ฉลี่ย 3.50 มตร ยาว 57 มตร ไมมีความ ง ปน
ถนนล รังที่ประชาชนใช ัญจรไปมาจํานวนมา มาะ มพัฒนา
ปนถนนค น รีต พื่ ประชาชนใช ัญจรขน ง ินคาไปมา ะดว
ขึ้น
ภาพใ ม
ถนน วาง 3 มตร ยาว 57 มตร นา 0.15 มตร รื พื้นที่ใช
ยไมน ย วา 171 ตาราง มตร คาวั ด ละ รงงาน ปน
งิน 59,311.79 บาท ละคา Factor F 1.3795 รวม ปน งิน
จํานวน 81,820 บาท รวมพร มป้ายประชา ัมพันธ จํานวน1
ป้าย ปรับราคาใ มาะ ม ปน งินจํานวน 81,800 บาท ตาม
บบ ปลน งค ารบริ าร วนตําบล ัว วา
( ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) ( พิ่ม ติม
ครั้งที่ 2/2563) นา 20
(ตั้งจายจา งินรายได)

นา : 88/163

81,800 บาท

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:50

ครง าร รางถนนค น รีต ริม ล็ บาน น งระ นตร ม 11 จํานวน
จา บานนางถน ม ด นท ง ถึงบานนางท ง นียน าดา

นา : 89/163

238,000 บาท

ภาพ ดิม
ถนนล รัง วาง ฉลี่ย 3.50 มตร ยาว 116 มตร ไมมีความ
ง ปนถนนล รังที่ประชาชนใช ัญจรไปมาจํานวนมา มาะ ม
พัฒนา ปนถนนค น รีต พื่ ประชาชนใช ัญจรขน ง ินคาไปมา
ะดว ขึ้น
ภาพใ ม
ถนน วาง 4.00 มตร ยาว 116 มตร นา 0.15 มตร รื พื้นที่
ใช ยไมน ย วา 464 ตาราง มตร คาวั ด ละ รงงาน ปน
งิน 172,582.16 บาท ละคา Factor F 1.3795 รวม ปน งิน
จํานวน 238,070 บาท รวมพร มป้ายประชา ัมพันธ จํานวน 1
ป้าย ปรับราคาใ มาะ ม ปน งินจํานวน 238,000 บาท ตาม
บบ ปลน งค ารบริ าร วนตําบล ัว วา
( ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) ( พิ่ม ติม
ครั้งที่ 2/2563) นา 25
(ตั้งจายจา งินรายได)
ครง าร รางถนนค น รีต ริม ล็ บาน น งระ นตร ม 11 จํานวน
จา า ย น งระ นตร ถึงถนน ี่ ลน
ภาพ ดิม
ถนนล รัง วาง ฉลี่ย 5.50 มตร ยาว 301 มตร ไมมีความ
ง ปนถนนล รังที่ประชาชนใช ัญจรไปมาจํานวนมา มาะ ม
พัฒนา ปนถนนค น รีต พื่ ประชาชนใช ัญจรขน ง ินคาไปมา
ะดว ขึ้น
ภาพใ ม
ถนน วาง 5.00 มตร ยาว 301 มตร นา 0.15 มตร รื พื้นที่
ใช ยไมน ย วา 1,505 ตาราง มตร คาวั ด ละ รงงาน ปน
งิน 335,516.85 บาท ละคา Factor F 1.3795 รวม ปน งิน
จํานวน 462,840 บาท รวมพร มป้ายประชา ัมพันธ จํานวน 1
ป้าย ปรับราคาใ มาะ ม ปน งินจํานวน 462,800 บาท ตาม
บบ ปลน งค ารบริ าร วนตําบล ัว วา
( ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) ( พิ่ม ติม
ครั้งที่ 2/2563) นา 25
(ตั้งจายจา งินรายได)

462,800 บาท

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:50

ครง าร รางถนนค น รีต ริม ล็ บาน น งไฮ ม 17 จา จํานวน
บานนางท งยศ ถื่ น ดง ถึงถนนล รังภายใน มบาน จํานวน 3
ชวง
-ชวงที่ 1 วาง 5.00 มตร ยาว 433 มตร นา 0.15 มตร รื
พื้นที่ดํา นิน ารไมน ย วา 2,165 ตร.ม.
-ชวงที่ 2 วาง 1.00 มตร ยาว 143 มตร นา 0.15 มตร รื
พื้นที่ดํา นิน ารไมน ย วา 143 ตร.ม.
-ชวงที่ 3 วาง 5.00 มตร ยาว 31 มตร นา 0.15 มตร รื พื้นที่
ดํา นิน ารไมน ย วา 155 ตร.ม.
ภาพ ดิม
ชวงที่ 1
ถนนล รัง วาง ฉลี่ย 5.50 มตร ยาว 433 มตร ไมมีความ
ง ปนถนนล รังที่ประชาชนใช ัญจรไปมาจํานวนมา มาะ ม
พัฒนา ปนถนนค น รีต พื่ ประชาชนใช ัญจรขน ง ินคาไปมา
ะดว ขึ้น
ชวงที่ 2
ถนนค น รีต ริม ล็ วาง ฉลี่ย 4.00 มตร ยาว 143
มตร ปนถนนค น รีต
ริม ล็ ที่ประชาชนใช ัญจรไปมาจํานวนมา มาะ มพัฒนา
ปนถนนค น รีต พื่ ประชาชนใช ัญจรขน ง ินคาไปมา ะดว
ขึ้น
ชวงที่ 3
ถนนล รัง วาง ฉลี่ย 5.50 มตร ยาว 31 มตร ไมมีความ ง ปน
ถนนล รังที่ประชาชนใช ัญจรไปมาจํานวนมา มาะ มพัฒนา
ปนถนนค น รีต พื่ ประชาชนใช ัญจรขน ง ินคาไปมา ะดว
ขึ้น
ภาพใ ม
ชวงที่ 1
ถนน วาง 5.00 มตร ยาว 433 มตร นา 0.15 มตร รื พื้นที่
ใช ยไมน ย วา 2,165 ตาราง มตร คาวั ด ละ รงงาน ปน
งิน 779,569.10 บาท ละคา Factor F 1.3795 รวม ปน งิน
จํานวน 1,075,410.00 บาท
ชวงที่ 2
ขยายถนนค น รีต วาง 1.00 มตร ยาว 143 มตร นา 0.15

นา : 90/163

1,307,100 บาท

นา : 91/163

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:50

มตร รื พื้นที่ใช ยไมน ย วา 143 ตาราง มตร คาวั ด ละ
รงงาน ปน งิน 56,742.72 บาท ละคา Factor F 1.3795 รวม
ปน งินจํานวน 78,270.00 บาท
ชวงที่ 3
ถนน วาง 5.00 มตร ยาว 31 มตร นา 0.15 มตร รื พื้นที่
ใช ยไมน ย วา 155 ตาราง มตร คาวั ด ละ รงงาน ปน
งิน 111,217.95 บาท ละคา Factor F 1.3795 รวม ปน งิน
จํานวน 153,420.00 บาท
รวมพร มป้ายประชา ัมพันธ จํานวน 1 ป้าย รวม ปน งินทั้ง มด
จํานวน 1,307,100.00 บาท ตาม บบ ปลน งค ารบริ าร วน
ตําบล ัว วา
( ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) ( พิ่ม ติม
ครั้งที่ 2/2563) นา 37
(ตั้งจายจา งิน ด นนทั่วไป)
ครง าร รางถนนค น รีต ริม ล็ บาน ัวซา ม 5 จา ทาง จํานวน
ขาวัด ัวซา ถึงบานนางทัด ิง ทน

77,600 บาท

ภาพ ดิม
ถนนล รัง วาง ฉลี่ย 3.50 มตร ยาว 52 มตร ไมมีความ ง ปน
ถนนล รังที่ประชาชนใช ัญจรไปมาจํานวนมา มาะ มพัฒนา
ปนถนนค น รีต พื่ ประชาชนใช ัญจรไปมา ะดว ขึ้น
ภาพใ ม
ถนน วาง 3.00 มตร ยาว 52 มตร นา 0.15 มตร รื พื้นที่
ใช ยไมน ย วา 156 ตาราง มตร คาวั ด ละ รงงาน ปน
งิน 56,260.24 บาท ละคา Factor F 1.3795 รวม ปน งิน
จํานวน 77,610 บาท รวมพร มป้ายประชา ัมพันธ จํานวน1
ป้าย ปรับราคาใ มาะ ม ปน งินจํานวน 77,600 บาท ตาม
บบ ปลน งค ารบริ าร วนตําบล ัว วา
(ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) นา 52
(ตั้งจายจา งินรายได)
ครง าร รางถนนค น รีต ริม ล็ บาน ัว วา ม 1 จา
บานนาง าวท ง ปลว ั ษร ถึงที่นาย มล ทับทิม

จํานวน

329,200 บาท

นา : 92/163

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:50

ภาพ ดิม
ถนนล รัง วาง ฉลี่ย 4.00 มตร ยาว 188 มตร ไมมีความ
ง ปนถนนล รังที่ประชาชนใช ัญจรไปมาจํานวนมา มาะ ม
พัฒนา ปนถนนค น รีต พื่ ประชาชนใช ัญจรขน ง ินคาไปมา
ะดว ขึ้น
ภาพใ ม
ถนน วาง 3.50 มตร ยาว 188 มตร นา 0.15 มตร รื พื้นที่
ใช ยไมน ย วา 658 ตาราง มตร คาวั ด ละ รงงาน ปน
งิน 238,645.59 บาท ละคา Factor F 1.3795 รวม ปน งิน
จํานวน 329,210 บาท รวมพร มป้ายประชา ัมพันธ จํานวน1
ป้าย ปรับราคาใ มาะ ม ปน งินจํานวน329,200 บาท ตาม
บบ ปลน งค ารบริ าร วนตําบล ัว วา
( ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) นา 101
(ตั้งจายจา งินรายได)
ครง าร รางถนนค น รีต ริม ล็ บาน าย ศ ม 4 จา
บานนายฮวง รวมทรัพย ถึงบานนางพรทิพย ตาจันทร
ภาพ ดิม
ถนนล รัง วาง ฉลี่ย 3.50 มตร ยาว 80 มตร ไมมีความ ง ปน
ถนนล รังที่ประชาชนใช ัญจรไปมาจํานวนมา มาะ มพัฒนา
ปนถนนค น รีต พื่ ประชาชนใช ัญจรขน ง ินคาไปมา ะดว
ขึ้น
ภาพใ ม
ถนน วาง 3.00 มตร ยาว 80 มตร นา 0.15 มตร รื พื้นที่
ใช ยไมน ย วา 240 ตาราง มตร คาวั ด ละ รงงาน ปน
งิน 87,621.40 บาท ละคา Factor F 1.3795 รวม ปน งิน
จํานวน 120,870 บาท รวมพร มป้ายประชา ัมพันธ จํานวน1
ป้าย ปรับราคาใ มาะ ม ปน งินจํานวน 120,800 บาท ตาม
บบ ปลน งค ารบริ าร วนตําบล ัว วา
( ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561 –2565 ) ( พิ่ม ติมครั้ง
ที่ 2/2563) นา 9
(ตั้งจายจา งินรายได)

จํานวน

120,800 บาท

นา : 93/163

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:50

ครง าร รางถนนค น รีต ริม ล็ บาน าย ศ ม 4
จา วัด าะ ว ถาวร (จด ริ่มตน ครง าร) ถึงจดวัด าะ ว
ถาวร (จด ิ้น ด ครง าร)

จํานวน

ภาพ ดิม
ถนนล รัง วาง ฉลี่ย 4.50 มตร ยาว 122 มตร ไมมีความ
ง ปนถนนล รังที่ประชาชนใช ัญจรไปมาจํานวนมา มาะ ม
พัฒนา ปนถนนค น รีต พื่ ประชาชนใช ัญจรขน ง ินคาไปมา
ะดว ขึ้น
ภาพใ ม
ถนน วาง 4.00 มตร ยาว 122 มตร นา 0.15 มตร รื พื้นที่
ใช ยไมน ย วา 488 ตาราง มตร คาวั ด ละ รงงาน ปน
งิน 176,557.32 บาท ละคา Factor F 1.3795 รวม ปน งิน
จํานวน 243,560 บาท รวมพร มป้ายประชา ัมพันธ จํานวน1
ป้าย ปรับราคาใ มาะ ม ปน งินจํานวน 243,500 บาท ตาม
บบ ปลน งค ารบริ าร วนตําบล ัว วา
( ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) ( พิ่ม ติม
ครั้งที่ 2/2563) นา 8
(ตั้งจายจา งินรายได)
ครง าร รางถนนค น รีต ริม ล็ พร มวางท ระบายน้ํา จํานวน
ค น รีต ริม ล็ Dia. 0.60 มตร บาน น งไฮ ม 17 จา บาน
นาย ัง วียน บญทํา ถึงที่นายชํานาญ ปัญญา
ภาพ ดิม
ถนนล รัง วาง ฉลี่ย 5.50 มตร ยาว 150 มตร ไมมีความ
ง ปนถนนล รังที่ประชาชนใช ัญจรไปมาจํานวนมา มาะ ม
พัฒนา ปนถนนค น รีต พื่ ประชาชนใช ัญจรขน ง ินคาไปมา
ะดว ขึ้น
ภาพใ ม
ถนน วาง 5.00 มตร ยาว 150 มตร นา 0.15 มตร รื พื้นที่
ใช ยไมน ย วา 750 ตาราง มตร คาวั ด ละ รงงาน ปน
งิน 322,002.35 บาท ละคา Factor F 1.3795 รวม ปน งิน
จํานวน 444,200 บาท รวมพร มป้ายประชา ัมพันธ จํานวน1
ป้าย ปรับราคาใ มาะ ม ปน งินจํานวน 444,200 บาท ตาม
บบ ปลน งค ารบริ าร วนตําบล ัว วา
(ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) นา 125
(ตั้งจายจา งินรายได)

243,500 บาท

444,200 บาท

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:50

ครง าร รางถนนค น รีต ริม ล็ บานคล ง มบรณ ม 13 จํานวน
จา บานนาง ร ชํานิ ถึงบานนางบญ ยี่ยม น ข
ภาพ ดิม
ถนนล รัง วาง ฉลี่ย 4.50 มตร ยาว 112 มตร ไมมีความ
ง ปนถนนล รังที่ประชาชนใช ัญจรไปมาจํานวนมา มาะ ม
พัฒนา ปนถนนค น รีต พื่ ประชาชนใช ัญจรขน ง ินคาไปมา
ะดว ขึ้น
ภาพใ ม
ถนน วาง 4 มตร ยาว 112 มตร นา 0.15 มตร รื พื้นที่ใช
ยไมน ย วา 448 ตาราง มตร คาวั ด ละ รงงาน ปน
งิน 158,803.92 บาท ละคา Factor F 1.3795 รวม ปน งิน
จํานวน 219,070 บาท รวมพร มป้ายประชา ัมพันธ จํานวน1
ป้าย ปรับราคาใ มาะ ม ปน งินจํานวน 219,000 บาท ตาม
บบ ปลน งค ารบริ าร วนตําบล ัว วา
( ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) ( พิ่ม ติม
ครั้งที่ 2/2563) นา 28
(ตั้งจายจา งินรายได)

นา : 94/163

219,000 บาท

นา : 95/163

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:50

ครง าร รางถนนค น รีต ริม ล็ บานคล ง มบรณ ม 13 จํานวน
จา าม ย ศาลาประชาคม ถึงบานนายขจรศั ดิ์ ใจดี

230,400 บาท

ภาพ ดิม
ถนนล รัง วาง ฉลี่ย 5.30 มตร ยาว 95 มตร ไมมีความ ง ปน
ถนนล รังที่ประชาชนใช ัญจรไปมาจํานวนมา มาะ มพัฒนา
ปนถนนค น รีต พื่ ประชาชนใช ัญจรขน ง ินคาไปมา ะดว
ขึ้น
ภาพใ ม
ถนน วาง 5 มตร ยาว 95 มตร นา 0.15 มตร รื พื้นที่ใช
ยไมน ย วา 475 ตาราง มตร คาวั ด ละ รงงาน ปน
งิน 167,071.50 บาท ละคา Factor F 1.3795 รวม ปน งิน
จํานวน 230,470 บาท รวมพร มป้ายประชา ัมพันธ จํานวน1
ป้าย ปรับราคาใ มาะ ม ปน งินจํานวน 230,400 บาท ตาม
บบ ปลน งค ารบริ าร วนตําบล ัว วา
( ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) ( พิ่ม ติม
ครั้งที่ 2/2563) นา 28
(ตั้งจายจา งินรายได)
ครง าร รางถนนค น รีต ริม ล็ บาน ค ดมดี ม 12
จา ที่บานนายประค ง ไชยบัวถึงที่นาย ํานวย ขน ภา
ภาพ ดิม
ถนนล รัง วาง ฉลี่ย 4.50 มตร ยาว 150 มตร ไมมีความ
ง ปนถนนล รังที่ประชาชนใช ัญจรไปมาจํานวนมา มาะ ม
พัฒนา ปนถนนค น รีต พื่ ประชาชนใช ัญจรขน ง ินคาไปมา
ะดว ขึ้น
ภาพใ ม
ถนน วาง 4 มตร ยาว 150 มตร นา 0.15 มตร รื พื้นที่ใช
ยไมน ย วา 600 ตาราง มตร คาวั ด ละ รงงาน ปน
งิน 219,336.00 บาท ละคา Factor F 1.3795 รวม ปน งิน
จํานวน 302,570 บาท รวมพร มป้ายประชา ัมพันธ จํานวน1
ป้าย ปรับราคาใ มาะ ม ปน งินจํานวน 302,500 บาท ตาม
บบ ปลน งค ารบริ าร วนตําบล ัว วา
( ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) ( พิ่ม ติม
ครั้งที่ 2/2563) นา 27
(ตั้งจายจา งินรายได)

จํานวน

302,500 บาท

นา : 96/163

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:50

ครง าร รางถนนค น รีต ริม ล็ บานด น ับฟา ม 14
จา บานนาง าวจรีรัตน วรวิชญ รื ง ดช ถึงที่นาย มบัติ ยมพลับ

จํานวน

ภาพ ดิม
ถนนล รัง วาง ฉลี่ย 3.50 มตร ยาว 68 มตร ไมมีความ ง ปน
ถนนล รังที่ประชาชนใช ัญจรไปมาจํานวนมา มาะ มพัฒนา
ปนถนนค น รีต พื่ ประชาชนใช ัญจรขน ง ินคาไปมา ะดว
ขึ้น
ภาพใ ม
ถนน วาง 3 มตร ยาว 68 มตร นา 0.15 มตร รื พื้นที่ใช
ยไมน ย วา 204 ตาราง มตร คาวั ด ละ รงงาน ปน
งิน 75,236.56 บาท ละคา Factor F 1.3795 รวม ปน งิน
จํานวน 103,780 บาท รวมพร มป้ายประชา ัมพันธ จํานวน1
ป้าย ปรับราคาใ มาะ ม ปน งินจํานวน 103,700 บาท ตาม
บบ ปลน งค ารบริ าร วนตําบล ัว วา
( ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) นา 121
(ตั้งจายจา งินรายได)
ครง าร รางถนนค น รีต ริม ล็ บานด น ับฟา ม 14 จํานวน
จา บานนายจันทร ขน ภาถึงทีถนน ี่ ลน
ภาพ ดิม
ถนนล รัง วาง ฉลี่ย 5.50 มตร ยาว 531 มตร ไมมีความ
ง ปนถนนล รังที่ประชาชนใช ัญจรไปมาจํานวนมา มาะ ม
พัฒนา ปนถนนค น รีต พื่ ประชาชนใช ัญจรขน ง ินคาไปมา
ะดว ขึ้น
ภาพใ ม
ถนน วาง 5 มตร ยาว 531 มตร นา 0.15 มตร รื พื้นที่ใช
ยไมน ย วา 2,655 ตาราง มตร คาวั ด ละ รงงาน ปน
งิน 988,705.45 บาท ละคา Factor F 1.3795 รวม ปน งิน
จํานวน 1,363,910 บาท รวมพร มป้ายประชา ัมพันธ จํานวน1
ป้าย ปรับราคาใ มาะ ม ปน งินจํานวน 1,363,900
บาท ตาม บบ ปลน งค ารบริ าร วนตําบล ัว วา
( ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561 –2565 ) นา 122
(ตั้งจายจา งินรายได)

103,700 บาท

1,363,900 บาท

นา : 97/163

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:50

ครง าร รางถนนค น รีต ริม ล็ บาน น ง าน้ํา ม 7
จา ที่นายไพบลย มีชัยถึงที่นาง าวศิริรัตน วงษ นา
ภาพ ดิม
ถนนล รัง วาง ฉลี่ย 3.50 มตร ยาว 113 มตร ไมมีความ
ง ปนถนนล รังที่ประชาชนใช ัญจรไปมาจํานวนมา มาะ ม
พัฒนา ปนถนนค น รีต พื่ ประชาชนใช ัญจรขน ง ินคาไปมา
ะดว ขึ้น
ภาพใ ม
ถนน วาง 3 มตร ยาว 113 มตร นา 0.15 มตร รื พื้นที่ใช
ยไมน ย วา 339 ตาราง มตร คาวั ด ละ รงงาน ปน
งิน 121,776.56 บาท ละคา Factor F 1.3795 รวม ปน งิน
จํานวน 167,990 บาท รวมพร มป้ายประชา ัมพันธ จํานวน1
ป้าย ปรับราคาใ มาะ ม ปน งินจํานวน 167,900 บาท ตาม
บบ ปลน งค ารบริ าร วนตําบล ัว วา
( ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) ( พิ่ม ติม
ครั้งที่ 2/2563) นา 18
(ตั้งจายจา งินรายได)

จํานวน

167,900 บาท

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:50

ครง าร รางถนนค น รีต ริม ล็ บาน น งปรื น ย ม 9 จํานวน
จา บานนาง
จรียร รวมทรัพย ถึงบานนาง มควร ระลี
ภาพ ดิม
ถนนล รัง วาง ฉลี่ย 3.50 มตร ยาว 117 มตร ไมมีความ
ง ปนถนนล รังที่ประชาชนใช ัญจรไปมาจํานวนมา มาะ ม
พัฒนา ปนถนนค น รีต พื่ ประชาชนใช ัญจรขน ง ินคาไปมา
ะดว ขึ้น
ภาพใ ม
ถนน วาง 3.00 มตร ยาว 117 มตร นา 0.15 มตร รื
พื้นที่ใช ยไมน ย วา 351.00 ตาราง มตร คาวั ด ละ รง
งาน ปน งิน 125,838.39 บาท ละคา Factor F 1.3795 รวม
ปน งินจํานวน 173,590 บาท รวมพร มป้ายประชา
ัมพันธ จํานวน1 ป้าย ปรับราคาใ มาะ ม ปน งิน
จํานวน 173,500 บาท ตาม บบ ปลน งค ารบริ าร วนตําบล
ัว วา
(ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท งถิ่น ี่ปี พ.ศ.2561–2564 ) ( พิ่ม ติม
ครั้งที่ 1/2562) นา 14
(ตั้งจายจา งินรายได)

นา : 98/163

173,500 บาท

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:50

ครง าร รางถนนค น รีต ริม ล็ บาน น งปรื น ย ม 9 จํานวน
จา บานนาง งดาว คง พียร ถึงที่นายบญทิม ลา คน
ภาพ ดิม
ถนนล รัง วาง ฉลี่ย 4.50 มตร ยาว 70 มตร ไมมีความ ง ปน
ถนนล รังที่ประชาชนใช ัญจรไปมาจํานวนมา มาะ มพัฒนา
ปนถนนค น รีต พื่ ประชาชนใช ัญจรขน ง ินคาไปมา ะดว
ขึ้น
ภาพใ ม
ถนน วาง 4 มตร ยาว 70 มตร นา 0.15 มตร รื พื้นที่ใช
ยไมน ย วา 280.00 ตาราง มตร คาวั ด ละ รงงาน ปน
งิน 95,570.70 บาท ละคา Factor F 1.3795 รวม ปน งิน
จํานวน 131,830 บาท รวมพร มป้ายประชา ัมพันธ จํานวน1
ป้าย ปรับราคาใ มาะ ม ปน งินจํานวน 131,800 บาท ตาม
บบ ปลน งค ารบริ าร วนตําบล ัว วา
( ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) ( พิ่ม ติม
ครั้งที่ 2/2563) นา 20
(ตั้งจายจา งินรายได)

นา : 99/163

131,800 บาท

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:50

ครง าร รางถนนค น รีต ริม ล็ บาน น งปรื น ย ม 9 จํานวน
จา บานนาย ามารถ งามวงษ ถึงบานนาง ดใจ พ ใจ
ภาพ ดิม
ชวงที่ 1 ถนนล รัง วาง ฉลี่ย 4 มตร ยาว 131.50 มตร ไมมี
ความ ง ปนถนนล รังที่ประชาชนใช ัญจรไปมาจํานวนมา
มาะ มพัฒนา ปนถนนค น รีต พื่ ประชาชนใช ัญจรขน ง
ินคา
ชวงที่ 2 ถนนล รัง วาง ฉลี่ย 3.80 มตร ยาว 48 มตร ไมมี
ความ ง ปนถนนล รังที่ประชาชนใช ัญจรไปมาจํานวนมา
มาะ มพัฒนา ปนถนนค น รีต พื่ ประชาชนใช ัญจรขน ง
ินคาไปมา ะดว ขึ้น
ภาพใ ม
ชวงที่ 1 ถนน วาง 4 มตร ยาว 131.50 มตร นา 0.15
มตร รื พื้นที่ใช ยไมน ย วา 526.00 ตาราง มตร คาวั ด
ละ รง ปน งิน 187,620.14 บาท
ชวงที่ 2 ถนน วาง 3.80 มตร ยาว 48 มตร นา 0.15
มตร รื พื้นที่ใช ยไมน ย วา 182.40 ตาราง มตร คาวั ด
ละ รงงาน ปน งิน 64,671.14 บาท
คา Factor F 1.3795 รวม ปน งินจํานวน 348,030 บาท รวม
พร มป้ายประชา ัมพันธ จํานวน1 ป้าย ปรับราคาใ มาะ
ม ปน งินจํานวน 348,000 บาท ตาม บบ ปลน งค ารบริ าร
วนตําบล ัว วา
( ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) ( พิ่ม ติม
ครั้งที่ 2/2563) นา 21
(ตั้งจายจา งินรายได)

นา : 100/163

348,000 บาท

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:50

ครง าร รางถนนค น รีต ริม ล็ บาน น ง ชาง ม 8 จา จํานวน
ทาง าธารณประ ยชนถึงบานนางริ้ว มีชัย
ภาพ ดิม
ถนนล รัง วาง ฉลี่ย 4.50 มตร ยาว 500 มตร ไมมีความ
ง ปนถนนล รังที่ประชาชนใช ัญจรไปมาจํานวนมา มาะ ม
พัฒนา ปนถนนค น รีต พื่ ประชาชนใช ัญจรขน ง ินคาไปมา
ะดว ขึ้น
ภาพใ ม
ถนน วาง 4 มตร ยาว 500 มตร นา 0.15 มตร รื พื้นที่ใช
ยไมน ย วา 2,000.00 ตาราง มตร คาวั ด ละ รงงาน ปน
งิน 717,308.00 บาท ละคา Factor F 1.3795 รวม ปน งิน
จํานวน 989,520 บาท รวมพร มป้ายประชา ัมพันธ จํานวน1
ป้าย ปรับราคาใ มาะ ม ปน งินจํานวน 989,500 บาท ตาม
บบ ปลน งค ารบริ าร วนตําบล ัว วา
( ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561 – 2565
) นา 112
(ตั้งจายจา งิน ด นนทั่วไป)

นา : 101/163

989,500 บาท

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:50

ครง าร รางถนนค น รีต ริม ล็ บาน น ง ชาง ม 8 จา จํานวน
บานนาง ํารวย ศร พชร ถึงที่นาย มศั ดิ์ บญนาม

นา : 102/163

74,600 บาท

ภาพ ดิม
ถนนล รัง วาง ฉลี่ย 4.50 มตร ยาว 38 มตร ไมมีความ ง ปน
ถนนล รังที่ประชาชนใช ัญจรไปมาจํานวนมา มาะ มพัฒนา
ปนถนนค น รีต พื่ ประชาชนใช ัญจรขน ง ินคาไปมา ะดว
ขึ้น
ภาพใ ม
ถนน วาง 4 มตร ยาว 38 มตร นา 0.15 มตร รื พื้นที่ใช
ยไมน ย วา 152 ตาราง มตร คาวั ด ละ รงงาน ปน
งิน 54,140.48 บาท ละคา Factor F 1.3795 รวม ปน งิน
จํานวน 74,680 บาท รวมพร มป้ายประชา ัมพันธ จํานวน1
ป้าย ปรับราคาใ มาะ ม ปน งินจํานวน 74,600 บาท ตาม
บบ ปลน งค ารบริ าร วนตําบล ัว วา
( ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) ( พิ่ม ติม
ครั้งที่ 2/2563) นา 19
(ตั้งจายจา งินรายได)
ครง าร รางถนนค น รีต ริม ล็ บาน ัวซา ม 5 จา บาน จํานวน
นาย ิตติ วงษภา ถึงที่บานนาย ฉลิม ตรี ลาง
ภาพ ดิม
ถนนล รัง วาง ฉลี่ย 4.30 มตร ยาว 169 มตร ไมมีความ
ง ปนถนนล รังที่ประชาชนใช ัญจรไปมาจํานวนมา มาะ ม
พัฒนา ปนถนนค น รีต พื่ ประชาชนใช ัญจรขน ง ินคาไปมา
ะดว ขึ้น
ภาพใ ม
ถนน วาง 4 มตร ยาว 169 มตร นา 0.15 มตร รื พื้นที่ใช
ยไมน ย วา 676 ตาราง มตร คาวั ด ละ รงงาน ปน
งิน 245,096.74 บาท ละคา Factor F 1.3795 รวม ปน งิน
จํานวน 338,110 บาท รวมพร มป้ายประชา ัมพันธ จํานวน1
ป้าย ปรับราคาใ มาะ ม ปน งินจํานวน 338,100 บาท ตาม
บบ ปลน งค ารบริ าร วนตําบล ัว วา
( ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) ( พิ่ม ติม
ครั้งที่ 2/2563) นา 14
(ตั้งจายจา งินรายได)

338,100 บาท

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:50

ครง าร รางถนนค น รีต ริม ล็ บาน ัวซา ม 5 จา บาน จํานวน
นายธานี มวดดี ถึงที่นางไพบลย งามวงษ
ภาพ ดิม
ถนนล รัง วาง ฉลี่ย 4.30 มตร ยาว 95 มตร ไมมีความ ง ปน
ถนนล รังที่ประชาชนใช ัญจรไปมาจํานวนมา มาะ มพัฒนา
ปนถนนค น รีต พื่ ประชาชนใช ัญจรขน ง ินคาไปมา ะดว
ขึ้น
ภาพใ ม
ถนน วาง 4 มตร ยาว 400 มตร นา 0.15 มตร รื พื้นที่ใช
ยไมน ย วา 1,600 ตาราง มตร คาวั ด ละ รงงาน ปน
งิน 583,112.00 บาท ละคา Factor F 1.3795 รวม ปน งิน
จํานวน 804,400 บาท รวมพร มป้ายประชา ัมพันธ จํานวน1
ป้าย ปรับราคาใ มาะ ม ปน งินจํานวน 804,400 บาท ตาม
บบ ปลน งค ารบริ าร วนตําบล ัว วา
( ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) ( พิ่ม ติม
ครั้งที่ 2/2563) นา 14
(ตั้งจายจา งินรายได)

นา : 103/163

804,400 บาท

นา : 104/163

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:50

ครง าร รางถนนค น รีต ริม ล็ บาน ัวซา ม 6 จา ซม
ประตวัดทาง ขา มบานถึง ะพานขามคล ง ม 15
ภาพ ดิม
ถนนล รัง วาง ฉลี่ย 2.50 มตร ยาว 839 มตร ไมมีความ
ง ปนถนนล รังที่ประชาชนใช ัญจรไปมาจํานวนมา มาะ ม
พัฒนา ปนถนนค น รีต พื่ ประชาชนใช ัญจรขน ง ินคาไปมา
ะดว ขึ้น
ภาพใ ม
ขยายถนน วาง 2 มตร ยาว 839 มตร นา 0.15 มตร รื
พื้นที่ใช ยไมน ย วา 1,678 ตาราง มตร คาวั ด ละ รง
งาน ปน งิน 635,651.00 บาท ละคา Factor F 1.3795 รวม
ปน งินจํานวน 876,880.00 บาท รวมพร มป้ายประชา
ัมพันธ จํานวน1 ป้าย ปรับราคาใ มาะ ม ปน งิน
จํานวน 876,800 บาท ตาม บบ ปลน งค ารบริ าร วนตําบล
ัว วา
( ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) ( พิ่ม ติม
ครั้งที่ 2/2563) นา 15
(ตั้งจายจา งินรายได)

จํานวน

876,800 บาท

นา : 105/163

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:50

ครง าร รางถนนค น รีต ริม ล็ บาน ัว วา ม 1 จา
บานนางวา นา พรรณ ถึงที่บานนางพล ลิ่นศิริ
ภาพ ดิม
ถนนล รัง วาง ฉลี่ย 4.30 มตร ยาว 160 มตร ไมมีความ
ง ปนถนนล รังที่ประชาชนใช ัญจรไปมาจํานวนมา มาะ ม
พัฒนา ปนถนนค น รีต พื่ ประชาชนใช ัญจรขน ง ินคาไปมา
ะดว ขึ้น
ภาพใ ม
ถนน วาง 4 มตร ยาว 160 มตร นา 0.15 มตร รื พื้นที่ใช
ยไมน ย วา 640 ตาราง มตร คาวั ด ละ รงงาน ปน
งิน 231,798.18 บาท ละคา Factor F 1.3795 รวม ปน งิน
จํานวน 319,760 บาท รวมพร มป้ายประชา ัมพันธ จํานวน1
ป้าย ปรับราคาใ มาะ ม ปน งินจํานวน319,700 บาท ตาม
บบ ปลน งค ารบริ าร วนตําบล ัว วา
( ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) ( พิ่ม ติม
ครั้งที่ 2/2563) นา 4
(ตั้งจายจา งินรายได)

จํานวน

319,700 บาท

นา : 106/163

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:50

ครง าร รางถนนค น รีต ริม ล็ บาน าย ศ
ย วัด ลวงตาม าบัว ถึงบ น้ําประปา ม 4

ม 4 จา

ภาพ ดิม
ถนนล รัง วาง ฉลี่ย 4.50 มตร ยาว 725 มตร ไมมีความ
ง ปนถนนล รังที่ประชาชนใช ัญจรไปมาจํานวนมา มาะ ม
พัฒนา ปนถนนค น รีต พื่ ประชาชนใช ัญจรขน ง ินคาไปมา
ะดว ขึ้น
ภาพใ ม
ถนน วาง 4 มตร ยาว 725 มตร นา 0.15 มตร รื พื้นที่ใช
ยไมน ย วา 2,900 ตาราง มตร คาวั ด ละ รงงาน ปน
งิน 1,046,648.00 บาท ละคา Factor F 1.3795 รวม ปน งิน
จํานวน 1,443,850 บาท รวมพร มป้ายประชา ัมพันธ จํานวน1
ป้าย ปรับราคาใ มาะ ม ปน งินจํานวน 1,443,800
บาท ตาม บบ ปลน งค ารบริ าร วนตําบล ัว วา
( ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) ( พิ่ม ติม
ครั้งที่ 2/2563) นา 8
(ตั้งจายจา งิน ด นนทั่วไป)

จํานวน

1,443,800 บาท

นา : 107/163

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:50

ครง าร รางถนนค น รีต ริม ล็ พร มวางท ระบายน้ํา
ค น รีต ริม ล็ บาน น งไฮ ม 17 จา บานนาย ดื น พันธ
วา ถึงบานนาง ม น ิริ
ภาพ ดิม
ถนนล รัง วาง ฉลี่ย 4.50 มตร ยาว 204 มตร ไมมีความ
ง ปนถนนล รังที่ประชาชนใช ัญจรไปมาจํานวนมา มาะ ม
พัฒนา ปนถนนค น รีต พื่ ประชาชนใช ัญจรขน ง ินคาไปมา
ะดว ขึ้น
ภาพใ ม
ถนน วาง 4.00 มตร ยาว 204 มตร นา 0.15 มตร รื พื้นที่
ใช ยไมน ย วา 816 ตาราง มตร
พร มวางท ค น รีต ริม ล็ ขนาด 0.60 x 1.00
มตร จํานวน 187 ท น จํานวน 1 จด
คาวั ด ละ รงงาน ปน งิน 767,284.49 บาท ละ
คา Factor F 1.3795 รวม ปน งินจํานวน 1,058,460.00
บาท รวมพร มป้ายประชา ัมพันธ จํานวน1 ป้าย ปรับราคาใ
มาะ ม ปน งินจํานวน 1,058,400 บาท ตาม บบ ปลน
งค ารบริ าร วนตําบล ัว วา
( ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) นา 125
(ตั้งจายจา งินรายได)

จํานวน

1,058,400 บาท

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:50

ครง าร รางถนนลาดยางผิวจราจร บบ Asphaltic Concrete จํานวน
บาน าะ ม ม 2 จา บานนาย ิม คี้ยง พธิ ําจร ถึงบานนาง
ฉลา นตร วรรณ
ภาพ ดิม ปนถนนค น รีต ริม ล็ ซึ่งมี ภาพ ึ
ร น ต ปน ลม ปนบ ประชาชน ัญจรไปมาลําบา
- พื่ จาย ปนคา รางถนน ฟัลทติคค น รีต วาง 3.90
มตร ยาว 120 มตร นา 0.05 มตร รื มีพื้นที่ดํา นิน ารไม
น ย วา 468 ตาราง มตร คาวั ด ละ รงงาน ปน
งิน 123,242.70 บาท ละคา Factor F 1.3795 รวม ปน งิน
จํานวน 170,000 บาท พร มป้ายประชา ัมพันธ
ครง าร จํานวน 1 ป้าย งบประมาณ จํานวน 170,000
บาท รายละ ียดตามปริมาณงาน ละ บบ ปลนข ง งค าร
บริ าร วนตําบล ัว วา
( ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) ( พิ่ม ติม
ครั้งที่ 2/2563) นา 5
(ตั้งจายจา งินรายได)
ครง าร รางถนนลาดยางผิวจราจร บบ Asphaltic Concrete จํานวน
บาน าะ ม ม 2 จา บานนาย ิม ชียง งามวงษ ถึงบานนาง
ํา นียง ลับชัย
ภาพ ดิม ปนถนนค น รีต ริม ล็ ซึ่งมี ภาพ ึ
ร น ต ปน ลม ปนบ ประชาชน ัญจรไปมาลําบา
- พื่ จาย ปนคา รางถนน ฟัลทติคค น รีต วาง 3.50
มตร ยาว 351 มตร นา 0.05 มตร รื มีพื้นที่ดํา นิน ารไม
น ย วา 1228.50 ตาราง มตร คาวั ด ละ รงงาน ปน
งิน 325,427.65 บาท ละคา Factor F 1.3795 รวม ปน งิน
จํานวน 448,900 บาท รวมพร มป้ายประชา ัมพันธ จํานวน1
ป้าย ปน งิน จํานวน 448,900 บาท รายละ ียดตามปริมาณ
งาน ละ บบ ปลนข ง งค ารบริ าร วนตําบล ัว วา
( ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) ( พิ่ม ติม
ครั้งที่ 2/2563) นา 5
(ตั้งจายจา งินรายได)

นา : 108/163

170,000 บาท

448,900 บาท

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:50

ครง าร รางถนนลาดยางผิวจราจร บบ Asphaltic Concrete จํานวน
บาน าะ ม ม 3 จา รานปราณี ปราบพาล ถึง ะพาน านนิ
มิตรธรรม
ภาพ ดิม ปนถนนค น รีต ริม ล็ ซึ่งมี ภาพ ึ
ร น ต ปน ลม ปนบ ประชาชน ัญจรไปมาลําบา
- พื่ จาย ปนคา รางถนน ฟัลทติค น รีต วาง ฉลี่ย 4.00
-7.40 มตร ยาว 965 มตร นา 0.05 มตร รื มีพื้นที่ดํา นิน
ารไมน ย วา 5,500 ตาราง มตร คาวั ด ละ รงงาน ปน
งิน 1,378,104.20 บาท ละคา Factor F 1.3795 รวม ปน งิน
จํานวน 1,901,000 บาท รวมพร มป้ายประชา ัมพันธ จํานวน1
ป้าย ปรับราคาใ มาะ ม ปน งินจํานวน 1,901,000
บาท พร มป้ายประชา ัมพันธ ครง าร จํานวน 1 ป้าย งบ
ประมาณ จํานวน 1,901,000 บาท รายละ ียดตามปริมาณงาน
ละ บบ ปลนข ง งค ารบริ าร วนตําบล ัว วา
( ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) ( พิ่ม ติม
ครั้งที่ 2/2563) นา 7
(ตั้งจายจา งินรายได)
ครง าร รางถนนลาดยางผิวจราจร บบAsphatic Cocrete
จํานวน
บาน ัว วา ม 1 จา บานนายไพบลย มาทา ถึงที่นายประมาณ
ชติ ง
ภาพ ดิม ปนถนนค น รีต ริม ล็ ซึ่งมี ภาพ ึ
ร น ต ปน ลม ปนบ ประชาช ัญจรไปมาลําบา
- พื่ จาย ปนคา รางถนน ฟัลทติคค น รีต วาง 4
มตร ยาว 183 มตร นา 0.05 มตร รื มีพื้นที่ดํา นิน ารไม
น ย วา 732 ตาราง มตร คาวั ด ละ รงงาน ปน
งิน 175,372.56 บาท ละคา Factor F 1.3795 รวม ปน งิน
จํานวน 241,900 บาท รวมพร มป้ายประชา ัมพันธ จํานวน1
ป้าย ปรับราคาใ มาะ ม ปน งินจํานวน 241,900 บาท ราย
ละ ียดตามปริมาณงาน ละ บบ ปลนข ง งค ารบริ าร วน
ตําบล ัว วา
( ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) ( พิ่ม ติม
ครั้งที่ 2/2563) นา 4
(ตั้งจายจา งินรายได)

นา : 109/163

1,901,000 บาท

241,900 บาท

นา : 110/163

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:50

ครง าร รางถนนล รัง บาน าะ ม
วงษ ดม ถึงบานนายจรญ จันทร ม

ม 2 จา บานนายจง ล จํานวน

ภาพ ดิม
ปนถนน วาง ฉลี่ย วาง 4 มตร ยาว 35 มตร ไมมีความ
ง ปนถนนประชาชนใช ัญจรไปมา พื่ ขน งพืชผลทาง าร
ษตร
ภาพใ ม
ถนน วาง 4 มตร ยาว 35 มตร นา 0.30 มตร ปริมาตร
ล รังจํานวน 42 ล บาศ มตร พร มลงล รังไ ลทาง - ทาง
ชื่ ม จํานวน 4 ล บาศ มตร รวมล รังทั้ง มดจํานวน 46.00
ล บาศ มตร คาวั ด ละ รงงาน ปน งิน 8,137.00 บาท ละ
คา Factor F 1.3795 รวม ปน งิน จํานวน 11,220.00 บาท รวม
พร มป้ายประชา ัมพันธ จํานวน 1 ป้าย ปรับราคาใ มาะ
ม ปน งินจํานวน 11,200.00 บาท ตาม บบ ปลน งค าร
บริ าร วนตําบล ัว วา
( ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) ( พิ่ม ติม
ครั้งที่ 2/2563) นา 6
(ตั้งจายจา งินรายได)

11,200 บาท

นา : 111/163

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:50

ครง าร รางถนนล รัง บาน าะ ม ม 3 จา ทาง ลวง
ชนบท ายบานดง ระทงยาม ถึง น ง ง ง
ภาพ ดิม
ปนถนน วาง ฉลี่ย วาง 4 มตร ยาว 1,000 มตร ไมมีความ
ง ปนถนนประชาชนใช ัญจรไปมา พื่ ขน งพืชผลทาง าร
ษตร
ภาพใ ม
ถนน วาง 4 มตร ยาว 1,000 มตร นา 0.30 มตร ปริมาตร
ล รังจํานวน 1,200 ล บาศ มตร พร มลงล รังไ ลทาง - ทาง
ชื่ ม จํานวน 90 ล บาศ มตร รวมล รังทั้ง มด
จํานวน 1,290.00 ล บาศ มตร คาวั ด ละ รงงาน ปน
งิน 242,170.00 บาท ละคา Factor F 1.3795 รวม ปน
งิน จํานวน 334,070.00 บาท รวมพร มป้ายประชา
ัมพันธ จํานวน 1 ป้าย ปรับราคาใ มาะ ม ปน งิน
จํานวน 334,000.00 บาท ตาม บบ ปลน งค ารบริ าร วน
ตําบล ัว วา
( ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท งถิ่น ี่ปี พ.ศ.2561 – 2564 ) นา 40
(ตั้งจายจา งินรายได)

จํานวน

334,000 บาท

นา : 112/163

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:50

ครง าร รางถนนล รัง บาน าะ ม
มาย ลข 3070 ถึง น งปลาต

ม 3 จา ทาง ลวง

ภาพ ดิม
ปนถนน วาง ฉลี่ย วาง 4 มตร ยาว 800 มตร ไมมีความ
ง ปนถนนประชาชนใช ัญจรไปมา พื่ ขน งพืชผลทาง าร
ษตร
ภาพใ ม
ถนน วาง 4 มตร ยาว 800 มตร นา 0.30 มตร ปริมาตร
ล รังจํานวน 960 ล บาศ มตร พร มลงล รังไ ลทาง - ทาง
ชื่ ม จํานวน 72 ล บาศ มตร รวมล รังทั้ง มด
จํานวน 1,032.00 ล บาศ มตร คาวั ด ละ รงงาน ปน
งิน 183,560.00 บาท ละคา Factor F 1.3795 รวม ปน
งิน จํานวน 253,220.00 บาท รวมพร มป้ายประชา
ัมพันธ จํานวน 1 ป้าย ปรับราคาใ มาะ ม ปน งิน
จํานวน 253,200.00 บาท ตาม บบ ปลน งค ารบริ าร วน
ตําบล ัว วา
( ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท งถิ่น ี่ปี พ.ศ.2561 – 2565 ) นา 40
(ตั้งจายจา งินรายได)

จํานวน

253,200 บาท

นา : 113/163

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:50

ครง าร รางถนนล รัง บาน าะ ม
บญ พล ถึง น งบัวปลาขาว

ม 3 จา ศาลา ํานัน ม จํานวน

ภาพ ดิม
ปนถนน วาง ฉลี่ย วาง 4 มตร ยาว 650 มตร ไมมีความ
ง ปนถนนประชาชนใช ัญจรไปมา พื่ ขน งพืชผลทาง าร
ษตร
ภาพใ ม
ถนน วาง 4 มตร ยาว 650 มตร นา 0.30 มตร ปริมาตร
ล รังจํานวน 780 ล บาศ มตร พร มลงล รังไ ลทาง - ทาง
ชื่ ม จํานวน 58 ล บาศ มตร รวมล รังทั้ง มดจํานวน 838.00
ล บาศ มตร คาวั ด ละ รงงาน ปน งิน 154,050.00
บาท ละคา Factor F 1.3795 รวม ปน
งิน จํานวน 212,510.00 บาท รวมพร มป้ายประชา
ัมพันธ จํานวน 1 ป้าย ปรับราคาใ มาะ ม ปน งิน
จํานวน 212,500.00 บาท ตาม บบ ปลน งค ารบริ าร วน
ตําบล ัว วา
( ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท งถิ่น ี่ปี พ.ศ.2561 – 2564 ) นา 40
(ตั้งจายจา งินรายได)

212,500 บาท

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:50

ครง าร รางถนนล รัง บานคล ง มบรณ ม 13 จา วัดคล ง จํานวน
มบรณ ถึงถนน ี่ ลน
ภาพ ดิม
ปนถนน วาง ฉลี่ย วาง 5 มตร ยาว 540 มตร ไมมีความ
ง ปนถนนประชาชนใช ัญจรไปมา พื่ ขน งพืชผลทาง าร
ษตร
ภาพใ ม
ถนน วาง 5 มตร ยาว 540 มตร นา 0.50 มตร ปริมาตร
ล รังจํานวน 1,350 ล บาศ มตร พร มลงล รังไ ลทาง - ทาง
ชื่ ม จํานวน 135 ล บาศ มตร รวมล รังทั้ง มด
จํานวน 1,485.00 ล บาศ มตร คาวั ด ละ รงงาน ปน
งิน 323,595.00 บาท ละคา Factor F 1.3795 รวม ปน
งิน จํานวน 446,390 บาท รวมพร มป้ายประชา
ัมพันธ จํานวน 1 ป้าย ปรับราคาใ มาะ ม ปน งิน
จํานวน 446,300 บาท ตาม บบ ปลน งค ารบริ าร วนตําบล
ัว วา
( ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) ( พิ่ม ติม
ครั้งที่ 2/2563) นา 28
(ตั้งจายจา งินรายได)

นา : 114/163

446,300 บาท

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:50

ครง าร รางถนนล รัง บาน น ง าน้ํา ม 7 จา บานนางชัย จํานวน
ยทธ ปลนวงษถึงที่นาง าวธัญลั ษณ ปลนวงษ
ภาพ ดิม
ปนถนน วาง ฉลี่ย วาง 4 มตร ยาว 90 มตร ไมมีความ
ง ปนถนนประชาชนใช ัญจรไปมา พื่ ขน งพืชผลทาง าร
ษตร
ภาพใ ม
ถนน วาง 4 มตร ยาว 90 มตร นา 0.50 มตร ปริมาตร
ล รังจํานวน 180 ล บาศ มตร พร มลงล รังไ ลทาง - ทาง
ชื่ ม จํานวน 24 ล บาศ มตร รวมล รังทั้ง มดจํานวน 204.00
ล บาศ มตร คาวั ด ละ รงงาน ปน งิน 39,906.00
บาท ละคา Factor F 1.3795 รวม ปน งิน จํานวน 55,050.00
บาท รวมพร มป้ายประชา ัมพันธ จํานวน 1 ป้าย ปรับราคา
ใ มาะ ม ปน งินจํานวน 55,000 บาท ตาม บบ ปลน
งค ารบริ าร วนตําบล ัว วา
( ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) ( พิ่ม ติม
ครั้งที่ 2/2563) นา 18
(ตั้งจายจา งินรายได)

นา : 115/163

55,000 บาท

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:50

ครง าร รางถนนล รัง บาน น ง าน้ํา ม 7 จา บานนายมา จํานวน
นช ชํานิ ถึงที่นายวิชัย วพิลา
ภาพ ดิม
ปนถนน วาง ฉลี่ย วาง 3 มตร ยาว 112 มตร ไมมีความ
ง ปนถนนประชาชนใช ัญจรไปมา พื่ ขน งพืชผลทาง าร
ษตร
ภาพใ ม
ถนน วาง 3 มตร ยาว 112 มตร นา 0.50 มตร ปริมาตร
ล รังจํานวน 168 ล บาศ มตร พร มลงล รังไ ลทาง - ทาง
ชื่ ม จํานวน 5 ล บาศ มตร รวมล รังทั้ง มดจํานวน 173.00
ล บาศ มตร คาวั ด ละ รงงาน ปน งิน 36,119.00
บาท ละคา Factor F 1.3795 รวม ปน งิน จํานวน 49,820.00
บาท รวมพร มป้ายประชา ัมพันธ จํานวน 1 ป้าย ปรับราคา
ใ มาะ ม ปน งินจํานวน 49,800 บาท ตาม บบ ปลน
งค ารบริ าร วนตําบล ัว วา
( ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) ( พิ่ม ติม
ครั้งที่ 2/2563) นา 16
(ตั้งจายจา งินรายได)

นา : 116/163

49,800 บาท

นา : 117/163

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:50

ครง าร รางถนนล รัง บาน น งน
น งปรื น ย ถึงที่นายฉลาด วงษ นา

ม 10 จา ถนนบาน

ภาพ ดิม
ปนถนน วาง ฉลี่ย วาง 5 มตร ยาว 258 มตร ไมมีความ
ง ปนถนนประชาชนใช ัญจรไปมา พื่ ขน งพืชผลทาง าร
ษตร
ภาพใ ม
ถนน วาง 5 มตร ยาว 258 มตร นา 0.30 มตร ปริมาตร
ล รังจํานวน 387 ล บาศ มตร พร มลงล รังไ ลทาง - ทาง
ชื่ ม จํานวน 24 ล บาศ มตร รวมล รังทั้ง มดจํานวน 411.00
ล บาศ มตร คาวั ด ละ รงงาน ปน งิน 83,223.90
บาท ละคา Factor F 1.3795 รวม ปน งิน จํานวน 114,800
บาท รวมพร มป้ายประชา ัมพันธ จํานวน 1 ป้าย ปรับราคา
ใ มาะ ม ปน งินจํานวน 114,800 บาท ตาม บบ ปลน
งค ารบริ าร วนตําบล ัว วา
( ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) ( พิ่ม ติม
ครั้งที่ 2/2563) นา 23
(ตั้งจายจา งินรายได)

จํานวน

114,800 บาท

นา : 118/163

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:50

ครง าร รางถนนล รัง บาน น งปรื น ย ม 9 จา ถนน ี่
ลน ถึง ขตติดต ม 4 พร มวางท ระบายน้ําค น รีต ริม ล็
ขนาด 0.60 มตร จํานวน 3 จด
ภาพ ดิม
ปนถนน วาง ฉลี่ย วาง 6 มตร ยาว 1140 มตร ไมมีความ
ง ปนถนนประชาชนใช ัญจรไปมา พื่ ขน งพืชผลทาง าร
ษตร
ภาพใ ม
ถนน วาง 6 มตร ยาว 1140 มตร นา 0.50 มตร ปริมาตร
ล รังจํานวน 3,420 ล บาศ มตร พร มลงล รังไ ลทาง - ทาง
ชื่ ม จํานวน 285 ล บาศ มตร รวมล รังทั้ง มด
จํานวน 3,705.00 ล บาศ มตร
วางท ค น รีต ริม ล็ ขนาด 0.60x1.00 มตร จํานวน 3
จดๆละ 7 ท น รวม 21 ท น
คาวั ด ละ รงงาน ปน งิน 738,164.78 บาท ละ
คา Factor F 1.3795 รวม ปน งิน จํานวน 1,018,290.00
บาท รวมพร มป้ายประชา ัมพันธ จํานวน 1 ป้าย ปรับราคา
ใ มาะ ม ปน งินจํานวน 1,018,200 บาท ตาม บบ ปลน
งค ารบริ าร วนตําบล ัว วา
( ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) นา 91
(ตั้งจายจา งินรายได)

จํานวน

1,018,200 บาท

นา : 119/163

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:50

ครง าร รางถนนล รัง บาน น งไฮ ม 17 จา ที่นายบญมี
ปนวงษ ถึง นว ขตติดต ม 10 บาน น งน
ภาพ ดิม
ปนถนน วาง ฉลี่ย วาง 6 มตร ยาว 1,240 มตร ไมมีความ
ง ปนถนนประชาชนใช ัญจรไปมา พื่ ขน งพืชผลทาง าร
ษตร
ภาพใ ม
ถนน วาง 6 มตร ยาว 1,240 มตร นา 0.40 มตร ปริมาตร
ล รังจํานวน 2,976 ล บาศ มตร พร มลงล รังไ ลทาง - ทาง
ชื่ ม จํานวน 198 ล บาศ มตร รวมล รังทั้ง มด
จํานวน 3,174.00 ล บาศ มตร
คาวั ด ละ รงงาน ปน งิน 633,756.00 บาท ละ
คา Factor F 1.3795 รวม ปน งิน จํานวน 874,260.00
บาท รวมพร มป้ายประชา ัมพันธ จํานวน 1 ป้าย ปรับราคา
ใ มาะ ม ปน งินจํานวน 874,200 บาท ตาม บบ ปลน
งค ารบริ าร วนตําบล ัว วา
( ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) นา 126
(ตั้งจายจา งินรายได)

จํานวน

874,200 บาท

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:50

ครง าร รางถนนล รัง บาน ัวซา ม 5 จา บานนางวิภารัตน จํานวน
งามวงษ ถึงถนนทาง ขาวัดป่า พธิ์ ว
ภาพ ดิม
ปนถนน วาง ฉลี่ย วาง 4 มตร ยาว 232 มตร ไมมีความ
ง ปนถนนประชาชนใช ัญจรไปมา พื่ ขน งพืชผลทาง าร
ษตร
ภาพใ ม
ถนน วาง 4 มตร ยาว 232 มตร นา 0.50 มตร ปริมาตร
ล รังจํานวน 464 00 ล บาศ มตร พร มลงล รังไ ล
ทาง - ทาง ชื่ ม จํานวน 58 ล บาศ มตร รวมล รังทั้ง มด
จํานวน 522.00 ล บาศ มตร คาวั ด ละ รงงาน ปน
งิน 86,942.00 บาท ละคา Factor F 1.3795 รวม ปน
งิน จํานวน 119,930.00 บาท รวมพร มป้ายประชา
ัมพันธ จํานวน 1 ป้าย ปรับราคาใ มาะ ม ปน งิน
จํานวน 119,900 บาท ตาม บบ ปลน งค ารบริ าร วนตําบล
ัว วา
( ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) ( พิ่ม ติม
ครั้งที่ 2/2563) นา 15
(ตั้งจายจา งินรายได)

นา : 120/163

119,900 บาท

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:50

ครง าร รางถนนล รัง บาน ัว วา ม 1 จา ี่ ย ที่นายวีระ จํานวน
วงศ ชิน ร ย ถึง นว ขตบาน าะ ม ม 2
ภาพ ดิม
ปนถนน วาง ฉลี่ย วาง 4 มตร ยาว 366 มตร ไมมีความ
ง ปนถนนประชาชนใช ัญจรไปมา พื่ ขน งพืชผลทาง าร
ษตร
ภาพใ ม
ถนน วาง 4 มตร ยาว 366 มตร นา 0.30 มตร ปริมาตร
ล รังจํานวน 439.20 ล บาศ มตร พร มลงล รังไ ล
ทาง - ทาง ชื่ ม จํานวน 33 ล บาศ มตร รวมล รังทั้ง มด
จํานวน 472.20 ล บาศ มตร คาวั ด ละ รงงาน ปน
งิน 88,642.20 บาท ละคา Factor F 1.3795 รวม ปน
งิน จํานวน 122,280 บาท รวมพร มป้ายประชา
ัมพันธ จํานวน 1 ป้าย ปรับราคาใ มาะ ม ปน งิน
จํานวน 122,200 บาท ตาม บบ ปลน งค ารบริ าร วนตําบล
ัว วา
( ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) นา 85
(ตั้งจายจา งินรายได)
ครง าร รางถนนล รังบาน ค ดมดี ม 12 จา ที่บานนาง จํานวน
าว าญจนา ดมปลั่ง ถึง ขตบานนายมะยม มื่นประ ริฐ
ภาพ ดิม
ปนถนน วาง ฉลี่ย วาง 3 มตร ยาว 113 มตร ไมมีความ
ง ปนถนนประชาชนใช ัญจรไปมา พื่ ขน งพืชผลทาง าร
ษตร
ภาพใ ม
ถนน วาง 3 มตร ยาว 113 มตร นา 0.50 มตร ปริมาตร
ล รังจํานวน 169 ล บาศ มตร คาวั ด ละ รงงาน ปน
งิน 39,408.75 บาท ละคา Factor F 1.3795 รวม ปน
งิน จํานวน 54,360.00 บาท รวมพร มป้ายประชา
ัมพันธ จํานวน 1 ป้าย ปรับราคาใ มาะ ม ปน งิน
จํานวน 54,300 บาท ตาม บบ ปลน งค ารบริ าร วนตําบล
ัว วา
( ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) ( พิ่ม ติม
ครั้งที่ 2/2563) นา 27
(ตั้งจายจา งินรายได)

นา : 121/163

122,200 บาท

54,300 บาท

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:50

ครง าร รางถนนล รังบาน ี ียดไทรงาม ม 16 จา ที่นางวารี จํานวน
บญ ขถึงทีนาย มินทร งามวงษ
ภาพ ดิม
ปนถนน วาง ฉลี่ย วาง 4 มตร ยาว 150 มตร ไมมีความ
ง ปนถนนประชาชนใช ัญจรไปมา พื่ ขน งพืชผลทาง าร
ษตร
ภาพใ ม
ถนน วาง 4 มตร ยาว 150 มตร นา 0.50 มตร ปริมาตร
ล รังจํานวน 300 ล บาศ มตร พร มลงล รังไ ลทาง - ทาง
ชื่ ม จํานวน 38 ล บาศ มตร รวมล รังทั้ง มดจํานวน 338ล
บาศ มตร คาวั ด ละ รงงาน ปน งิน 63,256.00 บาท ละ
คา Factor F 1.3795 รวม ปน งิน จํานวน 87,260.00 บาท รวม
พร มป้ายประชา ัมพันธ จํานวน 1 ป้าย ปรับราคาใ มาะ
ม ปน งินจํานวน 87,200 บาท ตาม บบ ปลน งค ารบริ าร
วนตําบล ัว วา
( ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) นา 124
(ตั้งจายจา งินรายได)

นา : 122/163

87,200 บาท

นา : 123/163

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:50

ครง าร รางถนนล รังบาน ี ียดไทรงาม ม 16 จา ที่นาง
นงค ชาว จริญถึงทีนาง าว าคร มีผล
ภาพ ดิม
ปนถนน วาง ฉลี่ย วาง 4 มตร ยาว 420 มตร ไมมีความ
ง ปนถนนประชาชนใช ัญจรไปมา พื่ ขน งพืชผลทาง าร
ษตร
ภาพใ ม
ถนน วาง 4 มตร ยาว 420 มตร นา 0.50 มตร ปริมาตร
ล รังจํานวน 840.00 ล บาศ มตร พร มลงล รังไ ลทาง - ทาง
ชื่ ม จํานวน 105 ล บาศ มตร รวมล รังทั้ง มด
จํานวน 945.00 ล บาศ มตร คาวั ด ละ รงงาน ปน
งิน 180,600.00 บาท ละคา Factor F 1.3795 รวม ปน
งิน จํานวน 249,130.00 บาท รวมพร มป้ายประชา
ัมพันธ จํานวน 1 ป้าย ปรับราคาใ มาะ ม ปน งิน
จํานวน 249,100 บาท ตาม บบ ปลน งค ารบริ าร วนตําบล
ัว วา
( ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) ( พิ่ม ติม
ครั้งที่ 2/2563) นา 35
(ตั้งจายจา งินรายได)

จํานวน

249,100 บาท

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:50

ครง าร รางถนนล รังบาน น งระ นตร ม 11 จา ที่นาง าว จํานวน
ประภาวรรณ ร ยคํา ิง ถึงที่นายทวี วงศ วั ดิ์
ภาพ ดิม
ปนถนน วาง ฉลี่ย วาง 4 มตร ยาว 274 มตร ไมมีความ
ง ปนถนนประชาชนใช ัญจรไปมา พื่ ขน งพืชผลทาง าร
ษตร
ภาพใ ม
ถนน วาง 4 มตร ยาว 274 มตร นา 0.50 มตร ปริมาตร
ล รังจํานวน 548 ล บาศ มตร พร มลงล รังไ ลทาง - ทาง
ชื่ ม จํานวน 4 ล บาศ มตร รวมล รังทั้ง มดจํานวน 552.00
ล บาศ มตร คาวั ด ละ รงงาน ปน งิน 111,546.00
บาท ละคา Factor F 1.3795 รวม ปน
งิน จํานวน 153,870.00 บาท รวมพร มป้ายประชา
ัมพันธ จํานวน 1 ป้าย ปรับราคาใ มาะ ม ปน งิน
จํานวน 153,800 บาท ตาม บบ ปลน งค ารบริ าร วนตําบล
ัว วา
( ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) ( พิ่ม ติม
ครั้งที่ 2/2563) นา 116
(ตั้งจายจา งินรายได)

นา : 124/163

153,800 บาท

นา : 125/163

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:50

ครง าร รางถนนล รังบาน ัว วา ม 1 จา ที่นายจรัญ มี
ชาว ถึงที่นาย วรรณ ิม ต็
ภาพ ดิม
ปนถนน วาง ฉลี่ย วาง 4 มตร ยาว 265 มตร ไมมีความ
ง ปนถนนประชาชนใช ัญจรไปมา พื่ ขน งพืชผลทาง าร
ษตร
ภาพใ ม
ถนน วาง 4 มตร ยาว 265 มตร นา 0.30 มตร ปริมาตร
ล รังจํานวน 318 ล บาศ มตร พร มลงล รังไ ลทาง - ทาง
ชื่ ม จํานวน 24 ล บาศ มตร รวมล รังทั้ง มดจํานวน 342
ล บาศ มตร คาวั ด ละ รงงาน ปน งิน 66,907.00
บาท ละคา Factor F 1.3795 รวม ปน งิน จํานวน 92,290
บาท รวมพร มป้ายประชา ัมพันธ จํานวน 1 ป้าย ปรับราคา
ใ มาะ ม ปน งินจํานวน 92,200 บาท ตาม บบ ปลน
งค ารบริ าร วนตําบล ัว วา
( ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) นา 84
(ตั้งจายจา งินรายได)

จํานวน

92,200 บาท

นา : 126/163

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:50

ครง าร รางถนนล รังบาน ัว วา ม 1 จา ที่นาย ปีย ถึง
นว ขตบาน าะ ม ม 2
ภาพ ดิม
ปนถนน วาง ฉลี่ย วาง 4 มตร ยาว 512 มตร ไมมีความ
ง ปนถนนประชาชนใช ัญจรไปมา พื่ ขน งพืชผลทาง าร
ษตร
ภาพใ ม
ถนน วาง 4 มตร ยาว 512 มตร นา 0.80 มตร ปริมาตร
ล รังจํานวน 1,638 40 ล บาศ มตร พร มลงล รังไ ล
ทาง - ทาง ชื่ ม จํานวน 190 ล บาศ มตร รวมล รังทั้ง มด
จํานวน 1,828.40 ล บาศ มตร พร มวางท ค น รีต ริม
ล็ ขนาด 0.60 x 1.00 มตร จํานวน 18 ท น จํานวน 3 จด
คาวั ด ละ รงงาน ปน งิน 361,699.03 บาท ละ
คา Factor F 1.3795 รวม ปน งิน จํานวน 498,960.00
บาท รวมพร มป้ายประชา ัมพันธ จํานวน 1 ป้าย ปรับราคา
ใ มาะ ม ปน งินจํานวน 498,900 บาท ตาม บบ ปลน
งค ารบริ าร วนตําบล ัว วา
( ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) ( พิ่ม ติม
ครั้งที่ 2/2563) นา 4
(ตั้งจายจา งินรายได)

จํานวน

498,900 บาท

นา : 127/163

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:50

ครง าร รางถนนล รังบาน ัว วา ม 1 จา บานนายประยร
ย พันธ ถึงทาง ลวง มาย ลข 3070
ภาพ ดิม
ปนถนน วาง ฉลี่ย วาง 4 มตร ยาว 66 มตร ไมมีความ
ง ปนถนนประชาชนใช ัญจรไปมา พื่ ขน งพืชผลทาง าร
ษตร
ภาพใ ม
ถนน วาง 4 มตร ยาว 66 มตร นา 1 มตร ปริมาตรล รัง
จํานวน 264 ล บาศ มตร พร มลงล รังไ ลทาง - ทาง
ชื่ ม จํานวน 66 ล บาศ มตร รวมล รังทั้ง มดจํานวน 330
ล บาศ มตร พร มวางท ค น รีต ริม
ล็ ขนาด 0.80 x 1.00 มตร จํานวน 6 ท น จํานวน 1 จด
คาวั ด ละ รงงาน ปน งิน 68,809.25 บาท ละ
คา Factor F 1.3795 รวม ปน งิน จํานวน 94,920.00 บาท รวม
พร มป้ายประชา ัมพันธ จํานวน 1 ป้าย ปรับราคาใ มาะ
ม ปน งินจํานวน 94,900 บาท ตาม บบ ปลน งค ารบริ าร
วนตําบล ัว วา
( ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) นา 100
(ตั้งจายจา งินรายได)

จํานวน

94,900 บาท

นา : 128/163

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:50

ครง าร รางถนนล รังบาน ัว วา ม 1 จา ี่ ย ที่นายวีระ
วงศ ถึง นว ขตตําบล น ง พรง
ภาพ ดิม
ปนถนน วาง ฉลี่ย วาง 4 มตร ยาว 928 มตร ไมมีความ
ง ปนถนนประชาชนใช ัญจรไปมา พื่ ขน งพืชผลทาง าร
ษตร
ภาพใ ม
ถนน วาง 4 มตร ยาว 928 มตร นา 0.30 มตร ปริมาตร
ล รังจํานวน 1,113 60 ล บาศ มตร พร มลงล รังไ ล
ทาง - ทาง ชื่ ม จํานวน 85 ล บาศ มตร รวมล รังทั้ง มด
จํานวน 1,198.60 ล บาศ มตร คาวั ด ละ รงงาน ปน
งิน 229,725.00 บาท ละคา Factor F 1.3795 รวม ปน
งิน จํานวน 316,905.64 บาท รวมพร มป้ายประชา
ัมพันธ จํานวน 1 ป้าย ปรับราคาใ มาะ ม ปน งิน
จํานวน 316,900 บาท ตาม บบ ปลน งค ารบริ าร วนตําบล
ัว วา
( ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) ( พิ่ม ติม
ครั้งที่ 2/2563) นา 3
(ตั้งจายจา งินรายได)

จํานวน

316,900 บาท

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:50

ครง าร รางถนนล รังพร มวางท ระบายน้ําค น รีต ริม
จํานวน
ล็ DIA.0.60 มตร บาน น ง าน้ํา ม 7 จา ที่นางพิ ล ว มี
ชัย ถึงซ ยขาง รง รียนวัด นินผา
ภาพ ดิม
ปนถนน วาง ฉลี่ย วาง 5 มตร ยาว 273 มตร ไมมีความ
ง ปนถนนประชาชนใช ัญจรไปมา พื่ ขน งพืชผลทาง าร
ษตร
ภาพใ ม
ถนน วาง 5 มตร ยาว 273 มตร นา 0.90 มตร ปริมาตร
ล รังจํานวน 1,228.50 ล บาศ มตร พร มลงล รังไ ล
ทาง - ทาง ชื่ ม จํานวน 230 ล บาศ มตร รวมล รังทั้ง มด
จํานวน 1,458.50 ล บาศ มตร พร มวางท ค น รีต ริม
ล็ ขนาด 0.60 x 1.00 มตร จํานวน 24 ท น จํานวน 3 จดๆ
ละ 8 ท น
คาวั ด ละ รงงาน ปน งิน 277,146.62 บาท ละ
คา Factor F 1.3795 รวม ปน งิน จํานวน 382,320.00
บาท รวมพร มป้ายประชา ัมพันธ จํานวน 1 ป้าย ปรับราคา
ใ มาะ ม ปน งินจํานวน 382,300 บาท ตาม บบ ปลน
งค ารบริ าร วนตําบล ัว วา
( ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) นา 118
(ตั้งจายจา งินรายได)

นา : 129/163

382,300 บาท

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:50

ครง าร รางถนนล รังพร มวางท ระบายน้ําค น รีต ริม
จํานวน
ล็ บานคล ง มบรณ ม 13 จา บานนาย ิตติคณ ืบจันทร ถึง
บานนาย านนท พทธา
ภาพ ดิม
ปนถนน วาง ฉลี่ย วาง 4.50 มตร ยาว 142 มตร ไมมีความ
ง ปนถนนประชาชนใช ัญจรไปมา พื่ ขน งพืชผลทาง าร
ษตร
ภาพใ ม
ถนน วาง 4.50 มตร ยาว 142 มตร นา 0.50 มตร ปริมาตร
ล รังจํานวน 319.50 ล บาศ มตร พร มลงล รังไ ล
ทาง - ทาง ชื่ ม จํานวน 35.50 ล บาศ มตร รวมล รังทั้ง มด
จํานวน 355 ล บาศ มตร พร มวางท ค น รีต ริม
ล็ ขนาด 0.60 x 1.00 มตร จํานวน 6 ท น จํานวน 1 จด
คาวั ด ละ รงงาน ปน งิน 84,065.69 บาท ละ
คา Factor F 1.3795 รวม ปน งิน จํานวน 115,960.00
บาท รวมพร มป้ายประชา ัมพันธ จํานวน 1 ป้าย ปรับราคา
ใ มาะ ม ปน งินจํานวน 115,900 บาท ตาม บบ ปลน
งค ารบริ าร วนตําบล ัว วา
( ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) ( พิ่ม ติม
ครั้งที่ 2/2563) นา 28
(ตั้งจายจา งินรายได)

นา : 130/163

115,900 บาท

นา : 131/163

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:50

ครง าร รางถนนล รังพร มวางท ระบายน้ําค น รีต ริม
ล็ บาน ค ดมดี ม 12 จา บานนาง มลิ้ม ภา นื งถึง ขต
ติดต บานคล ง มบรณ ม 13
ภาพ ดิม
ปนถนน วาง ฉลี่ย วาง 5 มตร ยาว 512 มตร ไมมีความ
ง ปนถนนประชาชนใช ัญจรไปมา พื่ ขน งพืชผลทาง าร
ษตร
ภาพใ ม
ถนน วาง 5 มตร ยาว 512 มตร นา 0.50 มตร ปริมาตร
ล รังจํานวน 1,280 ล บาศ มตร พร มลงล รังไ ลทาง - ทาง
ชื่ ม จํานวน 128 ล บาศ มตร รวมล รังทั้ง มด
จํานวน 1,408.00 ล บาศ มตร พร มวางท ค น รีต ริม
ล็ ขนาด 0.60 x 1.00 มตร จํานวน 14 ท น จํานวน 2 จด
คาวั ด ละ รงงาน ปน งิน 329,860.99 บาท ละ
คา Factor F 1.3795 รวม ปน งิน จํานวน 455,040.00
บาท รวมพร มป้ายประชา ัมพันธ จํานวน 1 ป้าย ปรับราคา
ใ มาะ ม ปน งินจํานวน 455,000 บาท ตาม บบ ปลน
งค ารบริ าร วนตําบล ัว วา
( ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) ( พิ่ม ติม
ครั้งที่ 2/2563) นา 26
(ตั้งจายจา งินรายได)

จํานวน

455,000 บาท

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:50

ครง าร รางถนนล รังพร มวางท ระบายน้ําค น รีต ริม
จํานวน
ล็ บานด น ับฟา ม 14 จา ที่นาง นคํา รวมทรัพย ถึงที่นาง
วันท ง ทน ิง
ภาพ ดิม
ปนถนน วาง ฉลี่ย วาง 4 มตร ยาว 208 มตร ไมมีความ
ง ปนถนนประชาชนใช ัญจรไปมา พื่ ขน งพืชผลทาง าร
ษตร
ภาพใ ม
ถนน วาง 4 มตร ยาว 208 มตร นา 0.60 มตร ปริมาตร
ล รังจํานวน 499.20 ล บาศ มตร พร มลงล รังไ ล
ทาง - ทาง ชื่ ม จํานวน 75 ล บาศ มตร รวมล รังทั้ง มด
จํานวน 574.20 ล บาศ มตร พร มวางท ค น รีต ริม
ล็ ขนาด 0.60 x 1.00 มตร จํานวน 6 ท น จํานวน 1 จด
คาวั ด ละ รงงาน ปน งิน 107,259.68 บาท ละ
คา Factor F 1.3795 รวม ปน งิน จํานวน 147,960.00
บาท รวมพร มป้ายประชา ัมพันธ จํานวน 1 ป้าย ปรับราคา
ใ มาะ ม ปน งินจํานวน 147,900 บาท ตาม บบ ปลน
งค ารบริ าร วนตําบล ัว วา
( ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) ( พิ่ม ติม
ครั้งที่ 2/2563) นา 31
(ตั้งจายจา งินรายได)

นา : 132/163

147,900 บาท

นา : 133/163

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:50

ครง าร รางถนนล รังพร มวางท ระบายน้ําค น รีต ริม
ล็ บาน น ง าน้ํา ม 7 จา ถนน าย น ง าน้ํา - บาน น ง
ชาง ถึงบานนาง พัตรา น พชร
ภาพ ดิม
ปนถนน วาง ฉลี่ย วาง 6 มตร ยาว 260 มตร ไมมีความ
ง ปนถนนประชาชนใช ัญจรไปมา พื่ ขน งพืชผลทาง าร
ษตร
ภาพใ ม
ถนน วาง 6 มตร ยาว 260 มตร นา 1.00 มตร ปริมาตร
ล รังจํานวน 1,560 ล บาศ มตร พร มลงล รังไ ลทาง - ทาง
ชื่ ม จํานวน 263 ล บาศ มตร รวมล รังทั้ง มด
จํานวน 1,823.00 ล บาศ มตร พร มวางท ค น รีต ริม
ล็ ขนาด 0.80 x 1.00 มตร จํานวน 24 ท น จํานวน 3 จด
คาวั ด ละ รงงาน ปน งิน 387,705.15 บาท ละ
คา Factor F 1.3795 รวม ปน งิน จํานวน 534,830.00
บาท รวมพร มป้ายประชา ัมพันธ จํานวน 1 ป้าย ปรับราคา
ใ มาะ ม ปน งินจํานวน 534,800 บาท ตาม บบ ปลน
งค ารบริ าร วนตําบล ัว วา
( ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) ( พิ่ม ติม
ครั้งที่ 2/2563) นา 17
(ตั้งจายจา งินรายได)

จํานวน

534,800 บาท

นา : 134/163

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:50

ครง าร รางถนนล รังพร มวางท ระบายน้ําค น รีต ริม
ล็ บาน น ง าน้ํา ม 7 จา ที่นาง มทรง พรม ล มถึงบาน
นางมาริน บ ม
ภาพ ดิม
ปนถนน วาง ฉลี่ย วาง 4 มตร ยาว 310 มตร ไมมีความ
ง ปนถนนประชาชนใช ัญจรไปมา พื่ ขน งพืชผลทาง าร
ษตร
ภาพใ ม
ถนน วาง 4 มตร ยาว 310 มตร นา 1.00 มตร ปริมาตร
ล รังจํานวน 1,240 ล บาศ มตร พร มลงล รังไ ลทาง - ทาง
ชื่ ม จํานวน 300 ล บาศ มตร รวมล รังทั้ง มด
จํานวน 1,540.00 ล บาศ มตร พร มวางท ค น รีต ริม
ล็ ขนาด 0.80 x 1.00 มตร จํานวน 18 ท น จํานวน 3 จด
คาวั ด ละ รงงาน ปน งิน 319,565.74 บาท ละ
คา Factor F 1.3795 รวม ปน งิน จํานวน 440,840.00
บาท รวมพร มป้ายประชา ัมพันธ จํานวน 1 ป้าย ปรับราคา
ใ มาะ ม ปน งินจํานวน 440,800 บาท ตาม บบ ปลน
งค ารบริ าร วนตําบล ัว วา
( ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) ( พิ่ม ติม
ครั้งที่ 2/2563) นา 18
(ตั้งจายจา งินรายได)

จํานวน

440,800 บาท

นา : 135/163

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:50

ครง าร รางถนนล รังพร มวางท ระบายน้ําค น รีต ริม
ล็ บาน ัวซา ม 5 จา บานร ยตรี วัฒน วงษภา ถึงที่นาย
ประมวล วงษภา
ภาพ ดิม
ปนถนน วาง ฉลี่ย วาง 4 มตร ยาว 237 มตร ไมมีความ
ง ปนถนนประชาชนใช ัญจรไปมา พื่ ขน งพืชผลทาง าร
ษตร
ภาพใ ม
ถนน วาง 4 มตร ยาว 237 มตร นา 0.40 มตร ปริมาตร
ล รังจํานวน 379.20 ล บาศ มตร พร มลงล รังไ ล
ทาง - ทาง ชื่ ม จํานวน 38 ล บาศ มตร รวมล รังทั้ง มด
จํานวน 417.20 ล บาศ มตร พร มวางท ค น รีต ริม
ล็ ขนาด 0.80 x 1.00 มตร จํานวน 6 ท น จํานวน 1 จด
คาวั ด ละ รงงาน ปน งิน 78,795.40 บาท ละ
คา Factor F 1.3795 รวม ปน งิน จํานวน 108,690.00
บาท รวมพร มป้ายประชา ัมพันธ จํานวน 1 ป้าย ปรับราคา
ใ มาะ ม ปน งินจํานวน 108,600 บาท ตาม บบ ปลน
งค ารบริ าร วนตําบล ัว วา
( ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) ( พิ่ม ติม
ครั้งที่ 2/2563) นา 15
(ตั้งจายจา งินรายได)

จํานวน

108,600 บาท

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:50

ครง าร รางถนน ฟัลติคค น รีต ริม ล็ บาน ัวซา ม จํานวน
6 จา บานนางทานตะวัน ประ ริฐ ข ถึงที่บานนาง าว นงค ดช
ศรี
ภาพ ดิม ปนถนนค น รีต ริม ล็ ซึ่งมี ภาพ ึ
ร น ต ปน ลม ปนบ ประชาช ัญจรไปมาลําบา ถนน
วาง 3 มตร ยาว 243 มตร ไมมีความ ง
- พื่ จาย ปนคา รางถนน ฟัลทติคค น รีต วาง 3
มตร ยาว 243 มตร นา 0.05 มตร รื มีพื้นที่ดํา นิน ารไม
น ย วา 729 ตาราง มตร คาวั ด ละ รงงาน ปน
งิน 174,923.55 บาท ละคา Factor F 1.3795 รวม ปน งิน
จํานวน 241,300 บาท รวมพร มป้ายประชา ัมพันธ จํานวน1
ป้าย ปรับราคาใ มาะ ม ปน งินจํานวน 241,300 บาท ราย
ละ ียดตามปริมาณงาน ละ บบ ปลนข ง งค ารบริ าร วน
ตําบล ัว วา
( ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) นา 110
(ตั้งจายจา งินรายได)
ครง าร รางถนน ฟัลติคค น รีต ริม ล็ บาน ัวซา ม จํานวน
6 จา บานนาง ํารวม ธรรมะ ษร ถึง ขต มบาน ัวซา ม 5
ภาพ ดิม ปนถนนค น รีต ริม ล็ ซึ่งมี ภาพ ึ
ร น ต ปน ลม ปนบ ประชาช ัญจรไปมาลําบา ขนาด
วาง 3 มตร ยาว 116 มตร
- พื่ จาย ปนคา รางถนน ฟัลทติคค น รีต วาง 3
มตร ยาว 116 มตร นา 0.05 มตร รื มีพื้นที่ดํา นิน ารไม
น ย วา 348 ตาราง มตร คาวั ด ละ รงงาน ปน
งิน 183,638.32 บาท ละคา Factor F 1.3795 รวม ปน งิน
จํานวน 115,300 บาท รวมพร มป้ายประชา ัมพันธ จํานวน1
ป้าย ปรับราคาใ มาะ ม ปน งินจํานวน 115,300 บาท ราย
ละ ียดตามปริมาณงาน ละ บบ ปลนข ง งค ารบริ าร วน
ตําบล ัว วา
( ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) นา 109
(ตั้งจายจา งินรายได)

นา : 136/163

241,300 บาท

115,300 บาท

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:50

ครง าร รางถนน ฟัลติคค น รีต ริม ล็ บาน ัวซา ม จํานวน
6 จํานวน 2 ชวง ดังนี้
ชวงที่ 1 จา ศนยพัฒนา ด็ ล็ บาน ัวซา ถึงบานนางช ทิพย ใจ
ลา วาง 4 มตร ยาว 675 มตร
ชวงที่ 2 จา บานนางช ทิพย ใจ ลา ถึงทาง าธารณประ ยชน
วาง 3 มตร ยาว 65 มตร
ภาพ ดิม ปนถนนค น รีต ริม ล็ ซึ่งมี ภาพ ึ
ร น ต ปน ลม ปนบ ประชาช ัญจรไปมาลําบา ขนาด
วาง 3-4 มตร
- พื่ จาย ปนคา รางถนน ฟัลทติคค น รีต จํานวน 2
ชวง ดังนี้
ชวงที่ 1 วาง 4 มตร ยาว 675 มตร นา 0.05 มตร รื พื้นที่
ใช ยไมน ย วา 2,700 ตาราง มตร
ชวงที่ 2 วาง 3 มตร ยาว 65 มตร นา 0.05 มตร รื พทนที่
ใช ยไมน ย วา 195 ตาราง มตร มีพื้นที่รวมไมน ย
วา 2,895 ตาราง มตร คาวั ด ละ รงงาน ปน งิน 694,655.25
บาท ละคา Factor F 1.3795 รวม ปน งินจํานวน 958,200
บาท รวมพร มป้ายประชา ัมพันธ จํานวน1 ป้าย รวม ปน งิน
ทั้ง มด จํานวน 958,200 บาท รายละ ียดตามปริมาณงาน ละ
บบ ปลนข ง งค ารบริ าร วนตําบล ัว วา
( ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) นา 110
(ตั้งจายจา งินรายได)

นา : 137/163

958,200 บาท

นา : 138/163

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:50

ครง าร รางรางระบายน้ําค น รีต ริม ล็ ขนาด 0.40x1.00 จํานวน
มตร พร มบ พั ค น รีต ริม ล็ บานด น บั ฟา ม 14 ร บ
ลานตา พืชผลทาง าร ษตร
- พื่ จาย ปนคา รางรางระบายน้ํา ค ล. ขนาด 0.40x1.00
มตร ยาว 198 มตร พร มบ พั จํานวน 16 บ รื มีพื้นที่
ดํา นิน ารไมน ย วา 178 ตาราง มตร
คาวั ด ละ รงงาน ปน งิน 327,501.57 บาท ละ
คา Factor F 1.3795 รวม ปน งิน 451,780 บาท ติดตั้งป้าย
ประชา ัมพันธ ครง าร จํานวน 1 ป้าย ปรับราคาใ มาะ
ม ปน งินจํานวน 451,700 บาท รายละ ียดตามปริมาณงาน
ละ บบ ปลนข ง งค ารบริ าร วนตําบล ัว วา
( ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) ( พิ่ม ติม
ครั้งที่ 2/2563) นา 30
(ตั้งจายจา งินรายได)
ครง าร รางรางระบายน้ําค น รีต ริม ล็ บาน าะ ม
ม 2 จา บานนางด น ง ี ถึงบานนางศิดาวรรณ ม ม
- พื่ จาย ปนคา รางรางระบายน้ํา ค ล. วาง 0.50
มตร ยาว 300 มตร ลึ ฉลี่ย 0.50-0.80 มตร รื มีพื้นที่
ดํา นิน ารไมน ย วา 150 ตาราง มตร คาวั ด ละ รงงาน ปน
งิน 938,400.00 บาท ละคา Factor F 1.3795 รวม ปน งิน
จํานวน 1,294,522 บาท รวมพร มป้ายประชา ัมพันธ จํานวน1
ป้าย ปรับราคาใ มาะ ม ปน งินจํานวน 1,294,500
บาท รายละ ียดตามปริมาณงาน ละ บบ ปลนข ง งค าร
บริ าร วนตําบล ัว วา
( ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) ( พิ่ม ติม
ครั้งที่ 2/2563) นา 5
(ตั้งจายจา งินรายได)

จํานวน

451,700 บาท

1,294,500 บาท

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:50

ครง าร รางรางระบายน้ําค น รีต ริม ล็ บาน าะ ม ม จํานวน
15 จา บานนายบญ ชิด นาคล ง ถึงบานนายมนตรี รวมทรัพย
- พื่ จาย ปนคา รางรางระบายน้ํา ค ล. วาง 0.50
มตร ยาว 332 มตร ลึ ฉลี่ย 0.50-0.80 มตร รื มีพื้นที่
ดํา นิน ารไมน ย วา 166 ตาราง มตร คาวั ด ละ รงงาน ปน
งิน 1,038,496.00 บาท ละคา Factor F 1.3795 รวม ปน งิน
จํานวน 1,432,605.23 บาท รวมพร มป้ายประชา
ัมพันธ จํานวน1 ป้าย ปรับราคาใ มาะ ม ปน งิน
จํานวน 1,436,000 บาท รายละ ียดตามปริมาณงาน ละ บบ
ปลนข ง งค ารบริ าร วนตําบล ัว วา
( ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) ( พิ่ม ติม
ครั้งที่ 2/2563) นา 33
(ตั้งจายจา งินรายไดจํานวน 779,147 บาท ละตั้งจายจา งิน
ด นนทั่วไป จํานวน 656,853 บาท)
ครง าร รางรางระบายน้ําค น รีต ริม ล็ บาน าะ ม ม จํานวน
15 จา บานนายมนตรี รวมทรัพย ถึงบานนาย มวย ซื่ ตรง
- พื่ จาย ปนคา รางรางระบายน้ํา ค ล. วาง 0.50-1.00
มตร ยาว 273 มตร ลึ ฉลี่ย 0.50-0.80 มตร รื มีพื้นที่
ดํา นิน ารไมน ย วา 136.50 ตาราง มตร ติดตั้งป้ายประชา
ัมพันธ ครง าร จํานวน 1 ป้าย รายละ ียดตามปริมาณงาน ละ
บบ ปลนข ง งค ารบริ าร วนตําบล ัว วา
( ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) ( พิ่ม ติม
ครั้งที่ 2/2563) นา 33
(ตั้งจายจา งินรายได)

นา : 139/163

1,436,000 บาท

1,178,000 บาท

นา : 140/163

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:50

ครง าร รางวางท ประปาบาน น ง ชาง ม 8 จา ถังน้ํา
ประปา มบานถึง นว ขต มบาน ม 8
- ภาพ ดิม มบานมี าร รางประปา บบถัง ชม ปญ พื่
บริ ารน้ํา พื่ ป ภค ละบริ ภคประชาชนบริ วณร บๆ มบาน
ปัจจบันมี ารขยาย มบานจํานวนมา ขึ้นมีประชาชนต ง ารใช
น้ํา
ใน ารดํารงชีวิตจึงจํา ปนต ง ารขยาย ขตท ประปา พื่ บริ าร
ประชาชน
ภาพใ ม
พื่ จาย ปนคา รางท ประปา ม
บาน บบ PE 80 PN10(SDR 13.6) DIA 3 นิ้ว พร มติดตั้ง คมป์
รัด ย พร ม ป รณ ระยะทางยาวไมน ย วา 478 มตร คา
วั ด ละ รงงาน ปน งิน 220,485.90 บาท ละ
คา Factor F 1.3795 รวม ปน งินจํานวน 220,400 บาท รวม
พร มป้ายประชา ัมพันธ จํานวน1 ป้าย ปรับราคาใ มาะ
ม ปน งินจํานวน 220,400 บาท รายละ ียดตามปริมาณงาน
ละ บบ ปลนข ง งค ารบริ าร วนตําบล ัว วา
( ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) ( พิ่ม ติม
ครั้งที่ 2/2563) นา 19
(ตั้งจายจา งินรายได)

จํานวน

220,400 บาท

นา : 141/163

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:50

ครง าร รางวางท ประปาบาน น ง ชาง ม 8 จา ถังน้ํา
ประปา มบานถึงราน ทพประทาน
- ภาพ ดิม มบานมี าร รางประปา บบถัง ชม ปญ พื่
บริ ารน้ํา พื่ ป ภค ละบริ ภคประชาชนบริ วณร บๆ มบาน
ปัจจบันมี ารขยาย มบานจํานวนมา ขึ้นมีประชาชนต ง ารใช
น้ํา
ใน ารดํารงชีวิตจึงจํา ปนต ง ารขยาย ขตท ประปา พื่ บริ าร
ประชาชน
ภาพใ ม
พื่ จาย ปนคา รางท ประปา ม
บาน บบ PE 80 PN10(SDR 13.6) DIA 3 นิ้ว พร มติดตั้ง คมป์
รัด ย พร ม ป รณ ระยะทางยาวไมน ย วา 1,628 มตร คา
วั ด ละ รงงาน ปน งิน 723,977.53 บาท ละ
คา Factor F 1.3795 รวม ปน งินจํานวน 723,900 บาท รวม
พร มป้ายประชา ัมพันธ จํานวน1 ป้าย ปรับราคาใ มาะ
ม ปน งินจํานวน 723,900 บาท รายละ ียดตามปริมาณงาน
ละ บบ ปลนข ง งค ารบริ าร วนตําบล ัว วา
( ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) ( พิ่ม ติม
ครั้งที่ 2/2563) นา 19
(ตั้งจายจา งินรายได)

จํานวน

723,900 บาท

นา : 142/163

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:50

ครง ารขยายถนนค น รีต ริม ล็ บาน น งระ นตร ม 11
จา ที่บานนาย ม จต น งินถึงที่นางนน น พชร
ภาพ ดิม
ถนนค น รีต ริม ล็ วาง 3 มตร ยาว 267 มตร ความ
ง 15 ซนติ มตร ปนถนนค น รีต ริม ล็ มีขนาด คบทําใ
ประชาชนใช ัญจรไปมาจํานวนมา ลําบา จํา ปนปรับปรงใ มี
พื้นที่ วางมา ขึ้น พื่ ใน าร ัญจรไปมาได ะดว มา ขึ้น
ภาพใ ม
ขยายถนน วาง 1 มตร ยาว 267 มตร นา 0.15 มตร รื
พื้นที่ใช ยไมน ย วา 267 ตาราง มตร คาวั ด ละ รง
งาน ปน งิน 111,732.03 บาท ละคา Factor F 1.3795 รวม
ปน งินจํานวน 154,130 บาท รวมพร มป้ายประชา
ัมพันธ จํานวน1 ป้าย ปรับราคาใ มาะ ม ปน งิน
จํานวน154,100 บาท ตาม บบ ปลน งค ารบริ าร วนตําบล
ัว วา
( ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) ( พิ่ม ติม
ครั้งที่ 2/2563) นา 24
(ตั้งจายจา งินรายได)

จํานวน

154,100 บาท

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:50

ครง ารติดตั้งถังน้ํา ชม ปญพร ม ป รณ ขนาด 30 ล บาศ มตร จํานวน
ง 20 มตร บริ วณศาลา ลางบาน บาน น งน ม 10
ภาพ ดิม
ใน มบานประชาชนไมมีระบบประปา มบาน พื่ บริ าร
ประชาชนปัจจบันมี รงงาน ต า รรมมาตั้งใน ขตพื้นที่ทําใ
ประชาชนมี ารปล บาน รื นประชาชนจํานวนมา ขึ้นทําใ
ระบบน้ําประปาที่ประชาชนใชดํา นินชีวิตประจําวันไมมีจํา ปน
ต งดํา นิน าร ไขปัญ าระบบน้ําประชาชน พื่ บริ าร
ประชาชนตาม ํานาจ นาที่ ไขปัญ าความ ดื ดร นข ง
ประชาชน
ภาพใ ม
ถัง ล็ ็บน้ํารปถวย ชม ปญ ขนาดความ งไมน ย วา 20
มตร ปริมาตรความจน้ําจํานวน 30 ล บาศ มตร ครื่ ง บน้ํา
บบไฟฟ้า (ซัม มิร ) ขนาด 2 รงมา ทนล ยน้ําพร ม ป รณ
ครบชด ถัง ร ง นิม ล็ ทฐานปนขนาด 2.50 x 2.50 x 0.20
มตร ระบบไฟฟ้า ชื่ มต ระบบประปา คาวั ด ละคา รง
งาน ปน งิน 497,347.08 บาท พร มป้ายประชา
ัมพันธ จํานวน 1 ป้าย ปรับราคาใ มาะ ม จํานวน 497,300
บาท (ตาม บบ ปลน รม ารป คร ง ระทรวงม าดไทย บบ
มาตรฐาน ตามที่ บต. ัว วา ํา นด)
( ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) ( พิ่ม ติม
ครั้งที่ 2/2563) นา 22
(ตั้งจายจา งินรายได)

นา : 143/163

497,300 บาท

นา : 144/163

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:50

ครง ารติดตั้งไฟฟ้า ง ง วางรายทางบาน ี ียดไทรงาม ม
16 จา บานนางลวน งพันธ ถึงบานนางวารี บญ ข
ภาพ ดิม
ถนนมีไฟฟ้า บบ คมไฟ วลาลมพัดทําใ ขาไฟฟ้า ั ละดับ ย
ตล ด วลา พื่ ป้ ง ันในชีวิต ละทรัพย ินข งประชาชน ภาพ
พื้นที่ ดิมมีไฟฟ้าบางชวง ละ ็ไมมีไฟฟ้า ง วางรายทาง วลา
ลางคืนทําใ ไมมีความปล ดภัยในชีวิต ละทรัพย ินข ง
ประชาชน ัญจร
- พื่ จาย ปนดํา นิน ารติดตั้งไฟฟ้า ง วางรายทางระยะทาง
ยาว รื ตามความ มาะ ม ยาวรวมไมน ย วา 118.00
มตร พร ม ป รณตางๆ ดังนี้
1. ร็ค+ล ถวย 1 ช ง
ิ2. น็ ต+ วน 5/8"x8"
3. คมถนน
4. าย THW-A 1x25 SQ.MM.
5. าย VCT 2 Core 2.5
6. คลมป์ล ตาล 25-35 MM.
7. พีจี คลมป์ 2 ร 16-70 MM.
8. คลมป์ ลมิ นียม ชไทป์ (ชนิดบีบ) ขนาด 25-50/2.5-4
9. ทปพัน ายไฟ
ฯลฯ
คาวั ด ละ รงงาน ปน งิน 32,975.00 บาท ละ
คา Factor F 1.3026 รวม ปน งินจํานวน 42,953.24 บาท รวม
พร มป้ายประชา ัมพันธ จํานวน 1 ป้าย ปรับราคาใ มาะ
ม ปน งินจํานวน 42,000 บาท ตาม บบ ปลน งค ารบริ าร
วนตําบล ัว วา
( ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) ( พิ่ม ติม
ครั้งที่ 2/2563) นา 36
(ตั้งจายจา งินรายได)

จํานวน

42,000 บาท

นา : 145/163

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:50

ครง ารติดตั้งไฟ ง วางรายทางบาน น งน ม 10 จา ถนน
น งน - น งปรื น ย ถึงที่นายทรงศั ดิ์ ปถัมภ
ดํา นิน ารติดตั้งไฟ ง ง วางรายทาง พร ม ป รณ ระยะ
ทางประมาณ
มตร มีรายละ ียด ดังนี้
1. ร็ค+ล ถวย 2 ช ง
ิ2. คมถนน
3. าย THW-A 1x50 SQ.MM.
4. าย THW-A 1x25 SQ.MM.
5. าย VCT 2 Core 2.5
6. คลมป์ล ตาล 50-70 MM.
7. คลมป์ล ตาล 25-35 MM.
8. พีจี คลมป์ 2 ร 16-70 MM.
9. คลมป์ ลมิ นียม ชไทป์ (ชนิดบีบ) ขนาด 25-50/2.5-4
10. มิ ต ร 15/45A (2P)
11. ฟ ต วิตซ ง ดด
12. คัทติ ฟิว ัว มา ันฝน+ล ฟิว 35A
13. ล ฟ้า รงต่ํา 250-500V.
14. ทง าวมะ ฟื ง 2.5M.
15. ท PVC 1/2" (4 น)
16. ย คลมป์ M.8
17. ขด ลมฝัง ม บ -ประ บ ายยึด ยง
18. ทปพัน ายไฟ
ฯลฯ
คาวั ด ละ รงงาน ปน งิน 248,670.00 บาท ละ
คา Factor F 1.3026 รวม ปน งินจํานวน 323,917.54
บาท รวมพร มป้ายประชา ัมพันธ จํานวน 1 ป้าย ปรับราคาใ
มาะ ม ปน งินจํานวน 323,000 บาท ตาม บบ ปลน งค าร
บริ าร วนตําบล ัว วา
( ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) นา 116
(ตั้งจายจา งินรายได)

จํานวน

323,000 บาท

นา : 146/163

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:50

ครง ารติดตั้งไฟ ง วางรายทางบาน น งน
ประชาคม มบาน ถึง ี่ ย ถนน ี่ ลน

ม 10 จา ศาลา จํานวน

ดํา นิน ารติดตั้งไฟ ง ง วางรายทาง พร ม ป รณ ระยะ
ทางประมาณ 1,144.00 มตร มีรายละ ียด ดังนี้
1. ร็ค+ล ถวย 2 ช ง
ิ2. น็ ต+ วน 5/8"x8"
3. คมถนน
4. าย THW-A 1x25 SQ.MM.
5. าย VCT 2 Core 2.5
6. คลมป์ล ตาล 50-70 MM.
7. คลมป์ล ตาล 25-35 MM.
8. พีจี คลมป์ 2 ร 16-70 MM.
9. คลมป์ ลมิ นียม ชไทป์ (ชนิดบีบ) ขนาด 25-50/2.5-4
10. ล ฟ้า รงต่ํา 250-500V.
11. คัทติ ฟิว ัว มา ันฝน+ล ฟิว 35A
12. ฟ ต วิตซ ง ดด
13. มิ ต ร 15/45A (2P)
14. ทปพัน ายไฟ
ฯลฯ
คาวั ด ละ รงงาน ปน งิน 356,710.00 บาท ละ
คา Factor F 1.3026 รวม ปน งินจํานวน 464,650.45
บาท รวมพร มป้ายประชา ัมพันธ จํานวน 1 ป้าย ปรับราคาใ
มาะ ม ปน งินจํานวน 464,000 บาท ตาม บบ ปลน งค าร
บริ าร วนตําบล ัว วา
( ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) ( พิ่ม ติม
ครั้งที่ 2/2563) นา 22
(ตั้งจายจา งินรายได)

464,000 บาท

นา : 147/163

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:50

ครง ารติดตั้งระบบ ียงตาม ายภายใน มบานจํานวน 1 จด บาน จํานวน
ัวซา ม 5 จา ที่นายประภา บญ ชิด ถึงซ ยบาน นื
ภาพ ดิม
บาน ัวซาบริ วณบานดัง ลาวไมมี ียงตาม าย พื่ รับทราบ
ข มลจา ราช าร จงขาว ารบาน มื ง ปน ารขาด า รับ
ข มลขาว ารตางๆข งราช าร
ภาพใ ม
ดํา นิน ารติดตั้ง ียงตาม ายข ง มบาน พื่ รับทราบข มลขาว
ารประ บดวย าย ครื่ ง
คาวั ด ละ รงงาน ปน งิน 331,060.00 บาท ละ
คา Factor F 1.3026 รวม ปน งินจํานวน 431,238.76
บาท รวมพร มป้ายประชา ัมพันธ จํานวน1 ป้าย ปรับราคาใ
มาะ ม ปน งินจํานวน 431,000 บาท ตาม บบ ปลน งค าร
บริ าร วนตําบล ัว วา
( ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) ( พิ่ม ติม
ครั้งที่ 2/2563) นา 14
(ตั้งจายจา งินรายได)
งบเงินอุดหนุน

431,000 บาท

รวม

1,160,000 บาท

รวม

1,160,000 บาท

ด นน ารไฟฟ้า วนภมิถาค ํา ภ ศรีม า พธิ บาน น ง าน้ํา ม จํานวน
7 พื่ ดํา นิน ารขยาย ขตไฟฟ้า รงต่ําบาน น ง าน้ําจา ที่นาย
น มา ี ถึงน้ําดื่ม ทพประทาน

270,000 บาท

เงินอุดหนุน
งิน ด นน วนราช าร

- พื่ จาย ปนดํา นิน ารขยาย ขตไฟฟ้า าธารณ (ชนิด รง
ต่ํา) ยาวประมาณ 488 มตร รื ความยาวตามที่ ารไฟฟ้ามา
ํารวจ ี ครั้ง นึ่ง พร ม ป รณตางๆ ดยไดตั้งงบประมาณ พื่
ขยาย ขตไฟฟ้า ปน ารประมาณไป นจะ งขึ้น รื น ยลงตาม
ประมาณ ารข ง ารไฟฟ้า วนภมิภาค ี ครั้ง นึ่ง
( ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) นา 111
(ตั้งจายจา งินรายได)

นา : 148/163

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:50

ด นน ารไฟฟ้า วนภมิภาค ํา ภ ศรีม า พธิ ครง ารขยาย ขต จํานวน
ไฟฟ้า รงต่ําบาน น งปรื น ย ม 9 จา บานนาย ํารวย วฒิ ง
ถึงบานนายยนต ื้ ฟื้

60,000 บาท

- พื่ จาย ปนดํา นิน ารขยาย ขตไฟฟ้า าธารณ (ชนิด รง
ต่ํา) ยาวประมาณ 70 มตร รื ความยาวตามที่ ารไฟฟ้ามา
ํารวจ ี ครั้ง นึ่ง พร ม ป รณตางๆ ดยไดตั้งงบประมาณ พื่
ขยาย ขตไฟฟ้า ปน ารประมาณไป นจะ งขึ้น รื น ยลงตาม
ประมาณ ารข ง ารไฟฟ้า วนภมิภาค ี ครั้ง นึ่ง
( ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) ( พิ่ม ติม
ครั้งที่ 2/2563) นา 20
(ตั้งจายจา งินรายได)
ด นน ารไฟฟ้า วนภมิภาค ํา ภ ศรีม า พธิ พื่ ดํา นิน าร
ขยาย ขตไฟฟ้า รงต่ํา ม 10 บาน น งน จา บานนายประจวบ
พระ ต ถึงที่นาง ม ิจ จลวงษ

จํานวน

- พื่ จาย ปนดํา นิน ารขยาย ขตไฟฟ้า าธารณ (ชนิด รง
ต่ํา) ยาวประมาณ 100 มตร รื ความยาวตามที่ ารไฟฟ้ามา
ํารวจ ี ครั้ง นึ่ง พร ม ป รณตางๆ ดยไดตั้งงบประมาณ พื่
ขยาย ขตไฟฟ้า ปน ารประมาณไป นจะ งขึ้น รื น ยลงตาม
ประมาณ ารข ง ารไฟฟ้า วนภมิภาค ี ครั้ง นึ่ง
( ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) ( พิ่ม ติม
ครั้งที่ 2/2563) นา 22
(ตั้งจายจา งินรายได)
ด นน ารไฟฟ้า วนภมิภาค ํา ภ ศรีม า พธิ พื่ ดํา นิน าร
จํานวน
ขยาย ขตไฟฟ้า รงต่ํา ม 16 บาน ี ียดไทรงาม จา าม ย
น ง ี ียด ถึงที่นาย พิ่ม ดานดี
- พื่ จาย ปนดํา นิน ารขยาย ขตไฟฟ้า าธารณ (ชนิด รง
ต่ํา) ยาวประมาณ 247 มตร รื ความยาวตามที่ ารไฟฟ้ามา
ํารวจ ี ครั้ง นึ่ง พร ม ป รณตางๆ ดยไดตั้งงบประมาณ พื่
ขยาย ขตไฟฟ้า ปน ารประมาณไป นจะ งขึ้น รื น ยลงตาม
ประมาณ ารข ง ารไฟฟ้า วนภมิภาค ี ครั้ง นึ่ง
( ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) ( พิ่ม ติม
ครั้งที่ 2/2563) นา 35
(ตั้งจายจา งินรายได)

90,000 บาท

190,000 บาท

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:50

ด นน ารไฟฟ้า วนภมิภาค ํา ภ ศรีม า พธิ พื่ ดํา นิน าร
จํานวน
ขยาย ขตไฟฟ้า รงต่ํา ม 7 บาน น ง าน้ํา จา ที่นาง าว พัตรา
ศร พ็ชร ถึงที่นาย น มา ี
- พื่ จาย ปนดํา นิน ารขยาย ขตไฟฟ้า าธารณ (ชนิด รง
ต่ํา) ยาวประมาณ 110 มตร รื ความยาวตามที่ ารไฟฟ้ามา
ํารวจ ี ครั้ง นึ่ง พร ม ป รณตางๆ ดยไดตั้งงบประมาณ พื่
ขยาย ขตไฟฟ้า ปน ารประมาณไป นจะ งขึ้น รื น ยลงตาม
ประมาณ ารข ง ารไฟฟ้า วนภมิภาค ี ครั้ง นึ่ง
( ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) นา 90
(ตั้งจายจา งินรายได)
ด นน ารไฟฟ้า วนภมิภาค ํา ภ ศรีม า พธิ พื่ ดํา นิน าร
จํานวน
ขยาย ขตไฟฟ้า รงต่ํา ม 9 บาน น งปรื น ย จา บานนาย
ามารถ งามวงษ ถึงที่นาง ดใจ พ ใจ
- พื่ จาย ปนดํา นิน ารขยาย ขตไฟฟ้า าธารณ (ชนิด รง
ต่ํา) ยาวประมาณ 180 มตร รื ความยาวตามที่ ารไฟฟ้ามา
ํารวจ ี ครั้ง นึ่ง พร ม ป รณตางๆ ดยไดตั้งงบประมาณ พื่
ขยาย ขตไฟฟ้า ปน ารประมาณไป นจะ งขึ้น รื น ยลงตาม
ประมาณ ารข ง ารไฟฟ้า วนภมิภาค ี ครั้ง นึ่ง
( ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) ( พิ่ม ติม
ครั้งที่ 2/2563) นา 21
(ตั้งจายจา งินรายได)
ด นน ารไฟฟ้า วนภมิภาค ํา ภ ศรีม า พธิ พื่ ดํา นิน ารขยาย จํานวน
ขตไฟฟ้า าธารณ รงต่ํา บาน น ง าน้ํา ม 7 จา ที่บานนาง ไร
ปลนวงษถึงที่นาย มัย ง จันทร
- พื่ จาย ปนดํา นิน ารขยาย ขตไฟฟ้า าธารณ (ชนิด รง
ต่ํา) ยาวประมาณ 103 มตร รื ความยาวตามที่ ารไฟฟ้ามา
ํารวจ ี ครั้ง นึ่ง พร ม ป รณตางๆ ดยไดตั้งงบประมาณ พื่
ขยาย ขตไฟฟ้า ปน ารประมาณไป นจะ งขึ้น รื น ยลงตาม
ประมาณ ารข ง ารไฟฟ้า วนภมิภาค ี ครั้ง นึ่ง
( ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) นา 129
(ตั้งจายจา งินรายได)

นา : 149/163

100,000 บาท

120,000 บาท

80,000 บาท

นา : 150/163

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:50

ด นน ารไฟฟ้า วนภมิภาค ํา ภ ศรีม า พธิ พื่ ดํา นิน ารขยาย จํานวน
ขตไฟฟ้า าธารณ รงต่ํา บาน น ง าน้ํา ม 7 จา ที่บานนาย
จํา ลง ศร พชรถึงที่นาย ชาติ วงษ นา

250,000 บาท

- พื่ จาย ปนดํา นิน ารขยาย ขตไฟฟ้า าธารณ (ชนิด รง
ต่ํา) ยาวประมาณ 440 มตร รื ความยาวตามที่ ารไฟฟ้ามา
ํารวจ ี ครั้ง นึ่ง พร ม ป รณตางๆ ดยไดตั้งงบประมาณ พื่
ขยาย ขตไฟฟ้า ปน ารประมาณไป นจะ งขึ้น รื น ยลงตาม
ประมาณ ารข ง ารไฟฟ้า วนภมิภาค ี ครั้ง นึ่ง
( ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ) นา 128
(ตั้งจายจา งินรายได)
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

150,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

50,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
ื่นๆ
ครง ารป้ ง ัน ละ ไขปัญ ายา พติด
-ตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท งถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว543 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2552 รื่ ง าร ไขปัญ ายา พ
ติดตามยทธศา ตร 5 รั้ว ป้ ง ันตาม นัง ื ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท0808.2/2072 ลงวันที่ 14 มิถนายน 2554
ดํา นิน ารทําป้ายประชา ัมพันธผ พยา พติดไปบําบัด จัด
บ รดประชา ัมพันธ จัดงานวันต ตานยา พติด ล ในวันที่ 26
มิถนายน ข งท ปี จัดนิทัศนา าร จัด บรม ัมมนา ครง าร
ตางๆ ี่ยว ับยา พติด คาจางทํา า าร น้ําดื่ม ลี้ยงผ ขารวม
ประชมประจํา ดื น ฯลฯ
ตาม นวทางตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2563 รื่ ง ซั ซ ม นว
ทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 ข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น
(ตั้งจายจา งินรายได)

นา : 151/163

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:50

งบเงินอุดหนุน

รวม

100,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

100,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

งิน ด นน วนราช าร
ครง ารป้ ง ัน ละ ไขปัญ ายา พติด ํา ภ ศรีม า พธิ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
- ด นนที่ทํา าร ํา ภ ศรีม า พธิ ครง าร ง ริม ลน ี า พื่
ขภาพ ละป้ ง ัน ไขปัญ ายา พติด ํา ภ ศรีม า
พธิ ประจําปีงบประมาณ 2564
พื่ ปนคาใชจายใน าร ตรียม าร ขงขัน ี า งค รป คร ง
วนท งถิ่น ละท งที่ ํา ภ ศรีม า พธิ ปน าร รางความ
ามัคคีข ง งค ร ชน ปนคาจัด ตรียม นาม คา รรม าร คา
งินรางวัล ฯลฯ
ตาม นัง ื ที่วา าร ํา ภ ศรีม า พธิ ที่ ปจ 0618/ว 571 ลงวัน
ที่ 14 มิถนายน 2563 รื่ ง ข งิน ด นนงบประมาณ ครง าร
ประจําปีงบประมาณ 2564
(ตั้งจายจา งินรายได

นา : 152/163

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:50

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

100,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

80,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

80,000 บาท

ครง าร ขงขัน ี า ํานัน ผใ ญบาน งค รป คร ง วนท งถิ่น จํานวน

30,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
ื่นๆ
- พื่ จาย ปนคาดํา นิน ารจัด าร ขงขัน ี า ํานัน ผใ ญ
บาน งค รป คร ง วนท งถิ่น ชน คา ื้ าง ง น้ํามัน
มวย ล ฟตบ ล น้ําดื่ม น้ํา ข็ง ฯลฯ พื่ รางความรรั ามัคคี
ข งประชาชนในชาติ
ตาม นวทางตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2563 รื่ ง ซั ซ ม นว
ทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น
(ตั้งจายจา งินรายได)
ครง าร ขงขัน ี าฟตบ ลตําบล ัว วาตานยา พติด
- พื่ จาย ปนคาดํา นิน าร ขงขัน ี าฟตบ ลตําบล ัว วา พื่
รางความรรั ามัคคีข ง ด็ ละ ยาวชนประชาชนในชาติ ปน
คาใชจาย ชน คาล ฟตบ ล คาถวยรางวัล น้ําดื่ม น้ํา ข็ง คา
รรม ารตัด ิน คาปนขาว คาจาง มา ครื่ ง ียง ฯลฯ
ตาม นวทางตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2563 รื่ ง ซั ซ ม นว
ทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 ข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น
(ตั้งจายจา งินรายได)

จํานวน

50,000 บาท

นา : 153/163

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:50

งบเงินอุดหนุน

รวม

20,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

20,000 บาท

ครง าร ลน ี า
าํ ลัง าย พื่ ขภาพ ละป้ ง ัน ไขปัญ า จํานวน
ยา พติด ํา ภ ศรีม า พธิ ประจําปีงบประมาณ 2563

20,000 บาท

งิน ด นน วนราช าร

ครง าร ลน ี า
ําลัง าย พื่ ขภาพ ละป้ ง ัน ไข
ปัญ ายา พติด ํา ภ ศรีม า พธิ ประจําปีงบประมาณ 2564
จํานวน 20,000 บาท
- ด นนที่ าร ํา ภ ศรีม า พธิ ครง าร ง ริม ลน ี า พื่
ขภาพ ละป้ ง ัน ไขปัญ ายา พติด ํา ภ ศรีม า
พธิ ประจําปีงบประมาณ 2564
พื่ ปนคาใชจายใน าร ตรียม าร ขงขัน ี า งค รป คร ง
วนท งถิ่น ละท งที่ ํา ภ ศรีม า พธิ ปน าร รางความ
ามัคคีข ง งค ร ชน ปนคาจัด ตรียม นาม คา รรม าร คา
งินรางวัล ฯลฯ
ตาม นัง ื ที่วา าร ํา ภ ศรีม า พธิ ที่ ปจ 0618/ว 571 ลงวัน
ที่ 14 มิถนายน 2563 รื่ ง ข งิน ด นนงบประมาณ ครง าร
ประจําปีงบระมาณ 2563
(ตั้งจายจา งินรายได)

นา : 154/163

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:50

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

445,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

400,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

400,000 บาท

จํานวน

210,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
ื่นๆ
ครง ารงานรัฐพิธี ละพระราชพิธีตาง
- พื่ จาย ปนคาใชจายใน าร ตรียม ถานที่ คาธงชาติ คาธง ฉลิม
พระ ียรติ คา าธง คาป้ายประชา ัมพันธ ครง าร คาจัดซม
ฉลิมพระ ียรติ คา ครื่ งไฟฟ้า คา ครื่ ง ํา นิดไฟฟ้า คาพ คา
ด ไมประดับต ตง คาผ ผา คาน้ําดื่ม คาน้ํา ข็ง ละคา
ป รณตางๆ ฯลฯ
ตาม นวทางตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2563 รื่ ง ซั ซ ม นว
ทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 ข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น
(ตั้งจายจา งินรายได)
ครง ารจัดงาน ืบ านประ พณีล ย ระทง
- พื่ จาย ปนคาใชจายใน าร ตรียม ถานที่ คา ครื่ ง ียง คา
ครื่ งไฟฟ้า คาน้ําดื่ม คาน้ําา ข็ง คาป้ายประชา ัมพันธ
ครง าร ฯลฯ
ตาม นวทางตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2563 รื่ ง ซั ซ ม นว
ทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 ข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น
(ตั้งจายจา งินรายได)

นา : 155/163

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:50

ครง ารมาฆปรมีศรีปราจีน

จํานวน

60,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

- พื่ จาย ปนคาใชจายใน ารรวม ิจ รรมมาฆปรมีศรี
ปราจีน ชน คาธงชาติ คาธงธรรมจั ร คาน้ําดื่ม คาน้ําา ข็ง คา
ป้ายประชา ัมพันธ ครง าร คา า าร ลี้ยงพระ ฯลฯ
ตาม นวทางตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2563 รื่ ง ซั ซ ม นว
ทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 ข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น
(ตั้งจายจา งินรายได)
ครง าร ล ทียนพรรษา
- พื่ จาย ปนคา ครง าร ล ทียนพรรษา พื่ ไปรวมถวายพรรษา
ับวัดใน ขตตําบล ัว วา พื่ ปนคาจัดซื้ วั ด ารทํา ทียน
พรรษา คาจาง มา ป รณตางๆ คาน้ํา ข็ง คาน้ําดื่ม ฯลฯ
ตาม นวทางตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2563 รื่ ง ซั ซ ม นว
ทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 ข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น
(ตั้งจายจา งินรายได)
ครง าร นรั ษประ พณี ง รานตตําบล ัว วา
- พื่ จาย ปนคาจัด ตรียม ถานที่ คาจาง มา วที ครื่ ง ียง คา
จาง มา ต็นท คาป้ายประชา ัมพันธ ครง าร คาด ไม ข ง
ชํารวยผ ง าย คาน้ําดื่ม คาน้ํา ข็ง น้ํา บ ละคา ป รณ
ตางๆ ฯลฯ
ตาม นวทางตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2563 รื่ ง ซั ซ ม นว
ทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 ข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น
(ตั้งจายจา งินรายได)

นา : 156/163

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:51

งบเงินอุดหนุน

รวม

45,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

45,000 บาท

ครง ารจัดงานรัฐพิธี ละงานพิธีข ง ถาบัน ําคัญ ลั ข งชาติ
จํานวน
ํา ภ ศรีม า พธิ จัง วัดปราจีนบรี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564

45,000 บาท

งิน ด นน วนราช าร

ครง ารจัดงานรัฐพิธี ละงานพิธีข ง ถาบัน ําคัญ ลั ข ง
ชาติ ํา ภ ศรีม า พธิ จัง วัดปราจีนบรี ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2564 จํานวน 45,000 บาท
- ด นนที่ทํา าร ํา ภ ศรีม า พธิ ตาม ครง ารจัดงานรัฐพิธี
ละงานพิธีข ง ถาบัน ําคัญ ลั ข งชาติ ํา ภ ศรีม า
พธิ จัง วัดปราจีนบรี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พื่ ปน
คาใชจายใน าร ตรียม ารจัดงานรัฐพิธี งานพิธีข ง ถาบัน ลั
ข งชาติ ฯลฯ
ตาม นัง ื ที่วา าร ํา ภ ศรีม า พธิ ที่ ปจ 0618/ว 571 ลงวัน
ที่ 14 มิถนายน 2563 รื่ ง ข งิน ด นนงบประมาณ ครง าร
ประจําปีงบประมาณ 2564
(ตั้งจายจา งินรายได)
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

รวม

160,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

110,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

100,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
ื่นๆ
ครง าร ละ ิจ รรมปล ตนไม ละปล ป่า ฉลิมพระ ียรติตําบล
ัว วา
- พื่ ปนคาใชจายใน ารดํา นิน ครง าร ชน คาจัดซื้ ตนไม คา
จัดซื้ ป รณใน ารปล ตนไม ป๋ย จ ม ียม คาป้ายประชา
ัมพันธ คาน้ําดื่ม น้ํา ข็ง ฯลฯ
(ตั้งจายจา งินรายได)

นา : 157/163

วันที่พิมพ : 12/1/2564 15:15:51

ค่าวัสดุ

รวม

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รวม

50,000 บาท

รวม

50,000 บาท

ครง ารพัฒนาบทบาท นาที่ผนําท งถิ่น ท งที่ ํา ภ ศรีม า พธิ จํานวน
ํา ภ ศรีม า พธิ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

50,000 บาท

วั ด าร ษตร
- พื่ จาย ปนคาจัดซื้ ยาฆา ญา จ บ ยี ม ป๋ย ยาฉีดยาฆา ญา
ไวฉีด ญาในร งนํา พื่ ป้ ง ันนําทวม ละ ป รณตาง ฯลฯ
(ตั้งจายจา งินรายได)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งิน ด นน วนราช าร

- ด นน ครง ารพัฒนาบทบาท นาที่ผนํา มบาน/ชมชน ใน าร
ปฏิบัติ นาที่ดาน าร ํานวยความ ปนธรรมระดับ ม
บาน ประจําปีงบประมาณ 2564
พื่ จาย ปน งิน ด นนที่วา าร ํา ภ ศรีม า พธิ ปนคาใชจาย
ใน าร ตรียม ารจัดงานดํา นิน ารฝึ บรม ละคาดํา นิน
าร ฯลฯ
ตาม นัง ื ที่วา าร ํา ภ ศรีม า พธิ ที่ ปจ 0618/ว571 ลงวัน
ที่ 14 มิถนายน 2563 รื่ ง ข งิน ด นนงบประมาณ ครง าร
ประจําปีงบประมาณ 2564
(ตั้งจายจา งินรายได)
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง

รวม

23,097,762 บาท

รวม

23,097,762 บาท

รวม

23,097,762 บาท

จํานวน

280,144 บาท

- พื่ จาย ปน งิน มทบ งทนประ ัน ังคมข งพนั งานจาง ใน
ัตราร ยละ 5 ข งรายจายคาต บ ทนพนั งานจาง ละ งิน พิ่ม
ตางๆ ข งพนั งานจางตามภาร ิจ ละพนั งานจาง
ตาม นัง ื ?านั งาน .จ. .ท. ละ . บต. ดวนที่
ด ที่ มท0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 ม ราคม 2557 รื่ ง ารจาย
งิน บี้ยประ ัน ังคมข งพนั งานจาง
ตาม นัง ื ํานั งาน .จ. .ท. ละ . บต. ดวนที่
ด ที่ มท0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 ร ฎาคม 2557
รื่ ง ประ าศ .จ. .ท. ละ . บต. รื่ งมาตรฐานทั่วไป ี่ยว
ับพนั งานจาง (ฉบับที่ 3)
- พื่ จาย ปน งิน มทบ งทนประ ัน ังคมข งพนั งานจางตาม
ภาร ิจ (ผชวยครผด ล ด็ ละผด ล ด็ ศนยพัฒนา ด็ ล็ ) ถ
.จัด รรใ ใน วนข งล จางร ยละ 5 พร ม ับ ั คาต บ ทน
ข งพนั งานจาง ใน ัตราร ยละ 5)
ตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท งถิ่น ดวนมา ที่ มท
0809.4/ว 1875 ลงวันที่ 21 มิถนายน 2561 รื่ ง ซั ซ ม น
ทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายประจํางบประมาณ พ.ศ.2562
งิน ด นน ํา รับ นับ นนศนยพัฒนา ด็ ล็
(ตั้งจายจา งินรายได จํานวน 256,695 บาท ละ งิน ด นนทั่ว
ไป จํานวน 23,449 บาท)
งิน มทบ งทน งินทด ทน
จํานวน

15,000 บาท

งบกลาง
งบกลาง
งิน มทบ งทนประ ัน ังคม

- พื่ จาย ปน งิน มทบ งทน งินทด ทนข งพนั งานจาง
ตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร ง วนท งถิ่น ดวนที่
ด ที่ ปจ 808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 รื่ ง าร
ตั้งงบประมาณ งิน มทบ งทน งินทด ทน รป รม ง ริม าร
ป คร ง วนท งถิ่น จง นวทางใ งค รป คร ง วนท งถิ่นตั้ง
งบประมาณ มทบ งทน งินทด ทน ตั้ง ตวันตั้ง ตวันที่ 1
ม ราคม 2563 – วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(ตั้งจายจา งินรายได)
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บี้ยยังชีพผ ง าย

จํานวน

14,906,400 บาท

ตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร ง วนท งถิ่น ที่ มท 0810.6
/ว2076 ลงวันที่ 5 ร ฎาคม 2561 รื่ ง ารซั ซ ม นวทาง
ารตั้งงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งิน
ด นนทั่วไป งิน ด นน ํา รับ ครง าร ริม ราง วั ดิ าร
ทาง ังคมใ ผพิ าร ละทพพลภาพ ครง าร นับ นน ารจัด
วั ดิ ารทาง ังคม ผด ย า ทาง ัมคม ละ ครง าร ราง
ลั ประ ันดานรายได ผ ง าย
(ตั้งจายจา งิน ด นนทั่วไป)
บี้ยยังชีพคนพิ าร
จํานวน

4,041,600 บาท

ตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร ง วนท งถิ่น ที่ มท 0810.6
/ว2076 ลงวันที่ 5 ร ฎาคม 2561 รื่ ง ารซั ซ ม นวทาง
ารตั้งงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งิน
ด นนทั่วไป งิน ด นน ํา รับ ครง าร ริม ราง วั ดิ าร
ทาง ังคมใ ผพิ าร ละทพพลภาพ ครง าร นับ นน ารจัด
วั ดิ ารทาง ังคม ผด ย า ทาง ัมคม ละ ครง าร ราง
ลั ประ ันดานรายได ผ ง าย
(ตั้งจายจา งิน ด นนทั่วไป)
บี้ยยังชีพผป่วย ด
จํานวน

134,400 บาท

- พื่ จาย ปนคา บี้ยยังชีพผป่วย ด ตําบล ัว วา คนละ 500
บาทจํานวน 12 ดื น
ตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร ง วนท งถิ่น ที่ มท 0810.6
/ว2076 ลงวันที่ 5 ร ฎาคม 2561 รื่ ง ารซั ซ ม นวทาง
ารตั้งงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งิน
ด นนทั่วไป งิน ด นน ํา รับ ครง าร ริม ราง วั ดิ าร
ทาง ังคมใ ผพิ าร ละทพพลภาพ ครง าร นับ นน ารจัด
วั ดิ ารทาง ังคม ผด ย า ทาง ัมคม ละ ครง าร ราง
ลั ประ ันดานรายได ผ ง าย
(ตั้งจายจา งิน ด นนทั่วไป)
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ําร งจาย
- พื่ ปน งิน ําร งจาย รณี ิด ต าธารณภัยในพื้นที่ ตั้งไว
พื่ ใชจาย รณีฉ ฉิน ิด ต ท ภัย ิด ต ัคคีภัย รื
บรร ทาปัญ าความ ดื ดร นข งประชาชน ฯลฯ
ตาม นัง ื มท 0808.2/ว3215 ลงวันที่ 6 มิถนายน 2559
รื่ ง ซั ซ ม นวทาง ารใชจายงบประมาณ พื่ ชวย ลื
ประชาชน รณี ิด าธารณภัยข ง งค รป คร ง วนท งถิ่นน
ตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว
0684 ลงวันที่ 8 มภาพันธ 2560 รื่ ง ลั ณฑ ละวิธี าร
ปฏิบัติ ํา รับ งค รป คร ง วนท งถิ่นใน ารชวย ลื งค ร
ป คร ง วนท งถิ่น ื่น ละจัง วัดที่ประ บ าธารณภัย ตามพระ
ราชบัญญัติป้ ง ัน ละบรร ทา าธารณภัย พ.ศ. 2550
ตาม นวทางตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถนายน 2562 รื่ ง ซั ซ ม นว
ทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น
(ตั้งจายจา งินรายได)

จํานวน

2,235,977 บาท
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รายจายตามข ผ พัน
รายจายตามข ผ พัน
1.คาใชจายใน ารจัด ารจราจร ดยพิจารณาจา ารจาย งินคา
ปรับตาม ฎ มายจราจรทางบ พื่ คืน งินคาปรับจํานวน 25
ป ร ซ็น จา จํานวนคาปรับทั้ง มดใ ตํารวจ จํานวน งิน 5,000
บาท
(ตั้งจายจา งินรายได)
2. งิน มทบ งทน ลั ประ ัน ขภาพตําบล ัว วา พื่
มทบ งทน ลั ประ ัน ขภาพตําบล ัว วา ร ยละ 50 ข ง
งบประมาณตามจํานวนราย ัวประชา รตําบล ัว วา ณ วันที่ 28
มษายน 2563 จํานวน 10,354 คน x 45 บาท = 465,930
บาท x 50 % = 232,965.00 บาท ตั้งงบประมาณ
จํานวน 232,965 บาท
ตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ที มท 0891.3/ว 1263 ลง
วันที่ 30 พฤษภาคม 2558 รื่ ง จงประ าศ ี่ยว ับ ลั ณฑ
ารดํา นินงาน ละบริ าร งทน ลั ประ ัน ขภาพในระดับ
ท งถิ่น ละพื้นที่
(ตั้งจายจา งินรายได)
3. งิน มทบ งทน วั ดิ ารชมชน พื่ ตั้งจาย มทบ งทน
วั ดิ ารชมชนตําบล ัว วา ดยยึด ลั ารประชาชน
ม จํานวน 1 วน ละรัฐบาล จํานวน 1 วน ดยยึดปฎิบัต
ิตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ที มท0891.3/ว 2502 ลงวัน
ที่ 20 ิง าคม 2553 รื่ ง นวทาง นับ นน ารดํา นินงาน ง
ทน วั ดิ ารชมชนข ง งค รป คร ง วนท ง
ถิ่น จํานวน 100,000 บาท
(ตั้งจายจา งินรายได)

จํานวน

337,965 บาท
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งินชวยพิ ศษ

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

718,276 บาท

- พื่ จาย ปนคาชวย ลื พนั งาน วนตําบล ละพนั งานจางถึง
ความตาย
ตาม นวทางตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถนายน 2562 รื่ ง ซั ซ ม นว
ทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น
(ตั้งจายจา งินรายได)
งิน มทบ งทนบํา น็จบํานาญขาราช าร วนท งถิ่น ( บท.)
- พื่ จาย ปนคา มทบ งทนบํา น็จบํานาญขาราช าร วนท ง
ถิ่น ใน ัตราร ยละ 1 ข งงบประมาณจา งินรายไดที่นํามา
คํานวณไมรวมรายได ื่น 100,522,200 บาท - 28,672,000 22,600 = 71,827,600
บาท x 1 % = 718,276 บาท ปน งิน 718,276 บาท
ตาม นัง ื ํานั งาน งทนบํา น็จบํานาญขาราช าร วนท ง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 28 ลงวันที่ 21 ร ฎาคม 2559 รื่ ง ซั
ซ ม าร ง งิน มทบ งทนบํา น็จบํานาญขาราช าร วนท ง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ตาม นัง ื ํานั งาน งทนบํา น็จบํานาญขาราช าร วนท ง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 21 ร ฎาคม 2559 รื่ ง ซั
ซ ม าร ง งิน มทบ งทนบํา น็จบํานาญขาราช าร วนท ง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ..2560
ตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3886
ลงวันที่ 28 มิถนายน 2562 รื่ ง ซั ซ ม นวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ข ง งค ร
ป คร ง วนท งถิ่น
(ตั้งจายจา งินรายได)
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งินบํา น็จล จางประจํา
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยบํา น็จล จางข ง นวย
ารบริ ารราช าร วนท งถิ่น พ.ศ.2542 ละที่ ไข พิ่ม
ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544 ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552 ละ (ฉบับที่ 4
) พ.ศ.2555
ข 5 ในระ บียบนี้
“ล จางประจํา” มายความวา ล จางราย ดื น รายวัน ละ
รายชั่ว มง
นวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 ข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น ตาม นวทาง ารจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2564 ดังนี้
ข 3.8.4 (3) รณีบํา น็จล จางประจําท ประ ภทไม
ามารถนํามา ั จา งิน ง มทบ งทนบํา น็จบํานาญขา
ราช าร วนท งถิ่นได ใ ตั้งจายจา งินรายไดข งท งถิ่นในงบ
ลางรายจายตามข ผ พันประ ภท งินบํา น็จล จางประจํา
(ตั้งจายจา งินรายได)

จํานวน

388,000 บาท

