
รายละเอียดคำชี้แจงในการต้ังงบประมาณ 
หมวดค่าใช้สอย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

สำนักปลัด 
- แผนงานบริหารงานทั่วไป 

หมวด ประเภท ชื่อโครงการ จำนวนเงนิ 
(บาท) รายละเอียดคำชี้แจง 

๑.ค่าใช้สอย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

กิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์
รักษา ไว้พ่ึง ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์อันเป็นที่ยึด
เหน่ียวและเป็นศูนย์รวม
จิตใจ ของประชาชนชาว
ไทยทั้งชาติ 

๒๐,๐๐๐ -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอัน
เป็นการพิทักษ์รักษาไว้พ่ึงชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่ยึดเหน่ียวและ
เป็นศูนย์รวมจิตใจ ของประชาชนชาวไทย
ทั้งชาติ เช่น ค่ารับรองผู้เข้าร่วมประชุม ค่า
ป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
แก้ไขเพ่ิมเติม ครั้งที่ ๒ หน้า ๓๔ ข้อ ๔

  โครงการจัดการเลือกต้ัง
ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่น 

๓๐๐,๐๐๐ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการจัดการเลือกต้ังผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่ารับรอง
คณะกรรมการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บรหิารท้องถิ่น 
ฉบับที่.....พ.ศ.... 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ฉบับที่ ๑ หน้า ๖ ข้อ ๑ 

  โครงการเฉลิมพระเกียรติ
อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ
ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ และ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชิ
ราลงกรณ์บดินทรพพยวราง
กูร 

๓๐,๐๐๐ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการเฉลิมพระเกียรติ อันเน่ืองมาจาก
พระดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวิชิราลงกรณ์บดินทรเทพ 
พยวรางกูร เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัด
โครงการฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
แก้ไขเพ่ิมเติม ครั้งที่ ๒ หน้า ๓๕ ข้อ ๕ 

 



-๒- 
 

หมวด ประเภท ชื่อโครงการ จำนวนเงนิ 
(บาท)

รายละเอียดคำชี้แจง 

๑.ค่าใช้สอย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

โครงการตรวจสอบแนวเขต
ที่สาธารณะตำบลโคกกว้าง 

๓๐,๐๐๐ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 
ตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณะตำบล 
โคกกว้าง เช่น ค่าจ้างเหมาตรวจสอบ
แนวเขตสาธารณะตำบลโคกกว้าง ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.๒๕๔๒ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๔) หน้า ๑๑๖ ข้อ ๑

  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริฯ 

๘๐,๐๐๐ -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริฯ เช่น ค่าใช้จ่ายงานปกปัก 
งานสำรวจเก็บรวบรวม งานปลูกรักษา 
งานอนุรักษ์ งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากร
ท้องถิ่น ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๔) ฉบับที่ ๑ หน้า ๕ ขอ้ ๑

 

สำนักปลัด 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน) 

หมวด ประเภท ชื่อโครงการ จำนวนเงนิ 
(บาท)

รายละเอียดคำชี้แจง 

๑.ค่าใช้สอย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

โครงการจัดทำแผนชุมชน
และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

๑๐,๐๐๐ -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำ
แผนชุมชนและแผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี 
เช่น ค่ารับรองผู้เข้าร่วมประชุม,ค่าจัดทำ
ป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๔) หน้า ๑๑๓ ข้อ ๑

 



 
-๓- 

 

สำนักปลัด 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชมุชน) 

หมวด ประเภท ชื่อโครงการ จำนวนเงนิ 
(บาท)

รายละเอียดคำชี้แจง 

๑.ค่าใช้สอย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

โครงการกิจกรรมเด็กและ
เยาวชนตำบลโคกกว้าง 

๒๐,๐๐๐ -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
กิจกรรมเด็กและเยาวชนตำบลโคกกว้าง 
เช่น ค่าอาหารและค่าอาหารว่างและ
เครื่องด่ืมผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าจัดทำ
ป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าตอบแทนวิทยากรฯลฯ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสง่เสริมการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๕๐ และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๖๐ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๔) แก้ไขเพ่ิมเติม ครั้งที่ ๒  
พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า ๔๒ ข้อ ๔

  โครงการกิจกรรมโรงเรียน
ผู้สูงอายุตำบลโคกกว้าง 

๒๐,๐๐๐ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรม
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโคกกว้าง เช่น 
ค่ารับรองผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าป้าย
โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.๒๕๔๒ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๔) แก้ไขเพ่ิมเติม ครั้งที่ ๒  
พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า ๔๒ ข้อ ๕

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๔- 

 

หมวด ประเภท ชื่อโครงการ จำนวนเงนิ 
(บาท)

รายละเอียดคำชี้แจง 

๑.ค่าใช้สอย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง
ทัศนคติและจติสำนึกที่ดีงาม
ในการอยู่ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชนและ
ประชาชนตำบลโคกกว้าง 

๓๐,๐๐๐ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ฝึกอบรมเสริมสร้างทัศนคติและจิตสำนึก
ที่ดีงามในการอยู่ร่วมกัน อย่าง
สมานฉันท์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
และประชาชนตำบลโคกกว้าง เช่น ค่า
รับรองผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าป้าย
โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน
วิทยากร ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๔) แก้ไขเพ่ิมเติม ครั้งที่ ๒  
พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า ๔๑ ข้อ ๑ 

  โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ประชาชนตำบลโคกกว้าง 

๕๐,๐๐๐ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ฝึกอบรมอาชีพประชาชนตำบลโคกกว้าง 
เช่น ค่าอาหารและอาหารว่างและ
เครื่องด่ืม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๒ 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๔) แก้ไขเพ่ิมเติม ครั้งที่ ๒  
พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า ๔๒ ข้อ ๓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๕- 

 

หมวด ประเภท ชื่อโครงการ จำนวนเงนิ 
(บาท)

รายละเอียดคำชี้แจง 

๑.ค่าใช้สอย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การดำเนินงานตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ระดับครัวเรือน 
ระดับชุมชน และระดับ 
อปท. 

๒๐,๐๐๐ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตาม
หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง 
ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับ 
อปท. เช่น ค่ารับรองผู้เข้าร่วมโครงการ 
ค่าป้าย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.๒๕๔๒ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๔) แก้ไขเพ่ิมเติม ครั้งที่ ๒  
พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า ๔๑ ข้อ ๒

 
สำนักปลัด 
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรกัษาความสงบภายใน)  
หมวดค่าใช้สอย หมวดค่าครุภัณฑ์ 

หมวด ประเภท ชื่อโครงการ จำนวนเงนิ 
(บาท) 

รายละเอียดคำชี้แจง 

๑.ค่าใช้สอย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

โครงการลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 
เทศกาลสงกรานต์ และ
เทศกาลวันออกพรรษา 

๔๐,๐๐๐ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม ่
เทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลวันออก
พรรษา เช่น คา่รับรองผู้ปฏิบัติหน้าที่  
ค่าตอบแทน คา่ป้าย ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.๒๕๔๒ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๔) หน้า ๑๑๘ ข้อ ๑

 
 
 
 
 
 



 
-๖- 

 
หมวด ประเภท ชื่อโครงการ จำนวนเงนิ 

(บาท)
รายละเอียดคำชี้แจง 

๑.ค่าใช้สอย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การเฝ้าระวัง 
และป้องกันปัญหาช้างป่า
ตำบลโคกกว้าง 

๒๐,๐๐๐ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ การเฝ้าระวัง และ
ป้องกันปัญหาช้างป่า ตำบลโคกกว้าง 
เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
ผู้รับการอบรม ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๕๗ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๔) แก้ไขเพ่ิมเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ.
๒๕๖๑ หน้า ๔๖ ข้อ ๓

๒.ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จัดซื้อแผงก้ันจราจร ๗,๐๐๐ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อแผง
ก้ันจราจร จำนวน ๒ แผง นอก
มาตรฐานครุภัณฑ์ (ราคาตามท้องถิ่น) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ 
มิถุนายน ๒๕๕๙ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๔) หน้า ๑๒๒ ข้อ ๗ 

  จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง
ชนิดยางไนโตร/pvc พร้อม
ข้อต่อแบบสวมเร็ว 

๑๕,๐๐๐ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายสง่น้ำ
ดับเพลิงชนิดยางไนโตร/pvc พร้อมข้อ
ต่อ แบบสวมเร็ว ขนาด ๒.๕ น้ิว ยาว 
๒๐ เมตร จำนวน ๑ เส้น นอกมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ (ราคาตามท้องถิ่น) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ 
มิถุนายน ๒๕๕๙ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๔) หน้า ๑๒๒ ข้อ ๗ 

 
 
 
 
 



 
-๗- 

 
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันภัยฝา่ยพลเรือนและระงับอัคคีภัย) หมวดค่าใชส้อย  
 

หมวด ประเภท ชื่อโครงการ จำนวนเงนิ 
(บาท)

รายละเอียดคำชี้แจง 

๑.ค่าใช้สอย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

โครงการฝึกอบรมป้องกัน
และระงับอัคคีภัยใน
สถานศึกษา 

๒๐,๐๐๐ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยใน
สถานศึกษา เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืมผู้เข้าร่วมการอบรม  
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้าย ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๕๗ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๔) แก้ไขเพ่ิมเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ.
๒๕๖๑ หน้า ๔๖ ข้อ ๒

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๘- 

 
รายละเอียดคำชี้แจงในการต้ังงบประมาณ 

หมวดค่าใช้สอย   หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 งานบริหารงานคลัง 
 

หมวด ประเภท ชื่อ 
โครงการ 

จำนวนเงนิ 
(บาท) 

รายละเอียดคำชี้แจง 

1.ค่าใช้สอย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการจัดทำแผนที่
และทะเบียน
ทรัพย์สิน 

100,000 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
จัดทำแผนทีแ่ละทะเบียนทรพัย์สิน เช่น ค่า
ถ่ายระวาง ค่าสำรวจภาคสนาม และนำ
ข้อมูลของการลงภาคสนามมาอัพเดทแผนที ่
ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.๒๕๔๒ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564) 
หน้า 122 ข้อ 8 

2.ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน 
 
 
 
 
 

ซื้อเก้าอ้ีสำนักงาน 6,000 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีสำนักงาน จำนวน 
3 ตัว (นอกมาตรฐานครุภัณฑ์) 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย     
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 
มิถุนายน 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564) 
หน้า 1๔๐ ข้อ ๔ 

  ซื้อเคร่ืองดูดฝุ่น 
 

13,000 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองดูดฝุ่น จำนวน 
1 เครื่อง มาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 
2561 รายละเอียดดังน้ี 
1. สามารถดูดฝุ่นและน้ำ 
2. เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์ 
- เป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์  
ประจำปี ๒๕๖๑ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 
มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่      9 
มิถุนายน 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564) 
หน้า 124 ข้อ 10 

 
 
 
 
 



 

-๙- 
 

หมวด ประเภท ชื่อ 
โครงการ 

จำนวนเงนิ 
(บาท) 

รายละเอียดคำชี้แจง 

2.ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ซื้อตู้เหล็ก 11,000 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้จัดเก็บเอกสาร จำนวน 
4 ตู้ มาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2561 
คุณลักษณะดังน้ี 
1.ขนาด 2 บาน (มอก.) 
-เป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี ๒๕๖๑ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่  9 มถิุนายน 
2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 ถงึ 2564)  
หน้า 1๔๐ ข้อ ๖ 

 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ซื้อเคร่ืองพิมพ์ 15,000 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network  แบบที่ 
2 (33/นาที) จำนวน 1 เครือ่ง คุณลักษณะ
พ้ืนฐาน 
1.มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 
1,200X1,200 dpi 
2.มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 33 
หน้าต่อนาที (ppm) 
3.สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
4.มีหน่ายความจำ (interface) แบบ USB 2.0 
หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
5.มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Netword 
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ
สามารถใช้งานเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ 
6.มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผน่ 
7.สามารถใช้ได้กับ A4,Letter, Legal และ 
Custom เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.
2561 
-เป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่  9 มถิุนายน 
2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 ถงึ 2564)  
หน้า 1๔๐ ข้อ ๕ 
 

 



-๑๐- 
 

หมวด ประเภท ชื่อ 
โครงการ 

จำนวนเงนิ 
(บาท) 

รายละเอียดคำชี้แจง 

2.ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ซื้อเคร่ืองสำรองไฟ 7,500 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองสำรองไฟ ขนาด 
800 V  จำนวน 3 เครื่อง คณุลักษณะ
พ้ืนฐาน 
1.มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800V 
(480 วัตต์) 
2.สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 
นาที 
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561 
-เป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 
มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 
มิถุนายน 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564) 
หน้า 124 ข้อ 10 

  ซื้อจอภาพ 2,800 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอภาพ LED  หรือ
ดีกว่าขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว จำนวน 1 
จอภาพ คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
1.มีขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว 
2.รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อย
กว่า 1,366x768 Pixel 
3.มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz 
4.มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561 
-เป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 
มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 
มิถุนายน 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564) 
หน้า 124 ข้อ 10 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
-๑๑- 

 

รายละเอียดคำชี้แจงในการต้ังงบประมาณ 
หมวดค่าใช้สอย   หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 แผนงานการศกึษา 
 

หมวด ประเภท ขื่อโครงการ จำนวนเงิน 
(บาท) 

รายละเอียดคำช้ีแจง 

1. ค่าใช้สอย 
 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

- โครงการประชุม
ผู้ปกครอง 
 

10,000 
 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการประชุมผู้ปกครอง เช่น รับรอง
ผู้เข้าร่วมประชุม ป้ายโครงการเอกสาร วัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้าที่ 110 ขอ้ 2 

  - โครงการพัฒนาครู
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก 
 

12,000 
 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าเอกสาร 
ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
ร่วมการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 
2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้าที่ 110 ขอ้ 1 

  - โครงการเย่ียมบ้าน
สานสัมพันธ์ 
 

10,000 
 

- เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการเย่ียมบ้านสานสัมพันธ์ เช่น ค่า
เดินทาง ค่าจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ 
ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้าที่ 110 ขอ้ 3 

 

 



-๑๒- 

หมวด ประเภท ขื่อโครงการ จำนวนเงิน 
(บาท) 

รายละเอียดคำช้ีแจง 

1. ค่าใช้สอย 
 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

- โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 
 

682,950 
 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนในการดำเนิน
โครงการอาหารกลางวันเด็กและเพ่ือจ่ายเป็น
ค่าส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของ
ท้องถิ่นสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น 
ค่าอาหารกลางวันเด็ก ค่าจัดการเรียนการ
สอน ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการนำเงินรายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2551 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 
11 ข้อ 6 

  - โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตนักเรียน
ผู้ด้อยโอกาส เด็ก
กำพร้าและเด็ก
ยากจน 
 

20,000 
 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
พัฒนาคุณภาพคุณภาพชีวิตนักเรียน
ผู้ด้อยโอกาส เด็กกำพร้าและเด็กยากจน เช่น 
ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าหนังสอืเรียน ฯลฯ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข
เพ่ิมเติมครั้ง 2 หน้าที่ 3๗  ขอ้ 1 

  - โครงการท้องถิ่นรัก
การอ่าน 
 

5,000 
 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
ท้องถิ่นรักการอ่าน เช่น ค่าเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข
เพ่ิมเติมครั้ง 2 หน้าที่ 3๗ ขอ้ 2 
 

 

 

 

 

 



-๑๓- 

หมวด ประเภท ขื่อโครงการ จำนวนเงิน 
(บาท) 

รายละเอียดคำช้ีแจง 

1. ค่าใช้สอย 
 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

- โครงการวัน
เด็กแห่งชาติ 
 

50,000 
 

- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวัน
เด็กแห่งชาติ เช่น ค่ารางวัลชุดการแสดงเด็ก ค่า
จัดซื้อของขวัญสำหรับเด็ก ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา 
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
แก้ไขเพ่ิมเติมครั้ง 2 หน้าที่ ๘ ข้อ 1 
 

  - โครงการ
แข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด
ตำบลโคก
กว้าง 
 

50,000 
 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลโคกกว้าง เช่น 
อุปกรณ์การกีฬา เงินรางวัล ฯลฯ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข
เพ่ิมเติมคร้ัง 2 หน้าที่ ๔๓ ขอ้ 3 
 

  - โครงการจัด
งานประเพณี
ลอยกระทง  
 

60,000 
 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
จัดงานประเพณีลอยกระทง  เช่น เงินรางวัล 
เงินค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตกแต่งสถานที่ 
ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา 
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)  
หน้าที่ 119 ขอ้ 1 
 

 

 

 

 

 



-๑๔- 

หมวด ประเภท ขื่อโครงการ จำนวน
เงิน (บาท) 

รายละเอียดคำช้ีแจง 

1. ค่าใช้สอย 
 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

- โครงการจัด
งานสัปดาห์
ส่งเสริม
พระพุทธศาสนา 
เน่ืองในเทศกาล 
วันมาฆบูชา        
วิสาขบูชา และ
วันเข้าพรรษา 
 
 

10,000 
 

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เน่ืองใน
เทศกาล วันมาฆบูชา  วิสาขบูชา และวัน
เข้าพรรษา เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่า
เอกสาร ฯลฯ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)  
หน้าที่ 114 ขอ้ 1 

  - โครงการ
ส่งเสริมศิลปะ
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
ประเพณีศาสนา
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

10,000 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
ส่งเสริมศิลปะศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี
ศาสนาและภูมปัิญญาท้องถิ่น เช่น เอกสาร
ประชาสัมพันธ์                   
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542                  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น    4 ปี (พ.ศ.2561-2564)แก้ไข
เพ่ิมเติมคร้ัง 2 หน้าที่ ๔๓ ขอ้ 1 

  - โครงการ
ส่งเสริมแหล่ง
ท่องเที่ยวใน
ชุมชน 

 

 

5,000 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน เช่น เอกสาร
(แผ่นพับ) ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ                 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542                  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)แก้ไข
เพ่ิมเติมคร้ัง 2 หน้าที่ ๔๗ ขอ้ ๑ 

 

 

 

 

 



-๑๕- 

หมวด ประเภท ขื่อโครงการ จำนวนเงิน 
(บาท) 

รายละเอียดคำช้ีแจง 

1. ค่าใช้
สอย 
 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

- โครงการส่งเสริม
แหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน 

 

5,000 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เช่น 
หนังสือ นิตยสาร ฯลฯ           
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แก้ไขเพ่ิมเติมครั้ง 2 หน้าที่ ๔๓ ข้อ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๑๖- 

หมวด ประเภท ขื่อโครงการ จำนวนเงิน 
(บาท) 

รายละเอียดคำช้ีแจง 

2. ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

- เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน 

84,600 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อเคร่ืองปรับอากาศแบบแยก
ส่วน จำนวน 2 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะดังน้ี 
1. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดต่ำ ขนาด 32,000 
บีทียู 
2. ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดต้ัง 
3. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำ
ความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับ
การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม 
และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 
4. ต้องเป็นเคร่ืองปรับอากาศที่ประกอบ
สำเร็จรูปทั้งชุดทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วย
ระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
5. เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ เช่น
แผ่นฟอกอากาศ ตะแกรงไฟฟ้า(Eiectric grids) 
หรือ (ionizer) เป็นต้นสามารถดักจับอนุภาค ฝุ่น
ละออง และอุปกรณ์สามารถทำความสะอาดได้ 
 - ชนิดติดต้ังหรือแขวน 
 - ชนิดติดผนัง 
 - สำหรับติดต้ังพ้ืน เป็นเคร่ืองปรับอากาศที่มีมี
ระบบฟอกอากาศ 
6. มีความหน่วงเวลาการทำงานของ
คอมเพรสเซอร์ 
7. การจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ 
(นอกจากข้อ 3) ให้เป็นไปตามมติ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 
3/2559 (ครัง้ที่ 57) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 
2539 เก่ียวกับการประหยัดพลังงาน โดยให้
พิจารณาจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศที่มี
ประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือจาการ
พิจารณา 

 

 

 

 



-๑๗- 

หมวด ประเภท ขื่อโครงการ จำนวนเงิน 
(บาท) 

รายละเอียดคำช้ีแจง 

2. ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

- เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน (ต่อ) 

 ด้านราคา โดยใช้หลักการเปรยีบเทียบ
คุณสมบัติคือ 
- ถ้าจำนวนบีทียูเท่ากัน ใหพิ้จารณา
เปรียบเทียบจำนวนวัตต์ที่น้อยกว่า 
 - ถ้าจำนวนบีทียูไม่เท่ากัน ให้นำจำนวนบีทียู
หารด้วยจำนวนวัตต์ (บีทียูต่อวัตต์) สามารถ
ประหยัดพลังงานได้ดีกว่า 
8. การติดต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน 
 - แบบแยกส่วน ประกอบอุปกรณ์ ดังน้ี 
สวิตช์ 1 ตัว 
ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร 
สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 
9. ค่าติดต้ังเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการ
แสดงค่าติดต้ังแยกจากราคา
เครื่องปรับอากาศ) 
1. ชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน 
ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู 4,000 บาท 
ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู 5,500 บาท 
2. ชนิดต้ังพ้ืน 
ขนาดไม่ต่ำกว่า 33,000 บีทียู 5,000 บาท 
ขนาดไม่ต่ำกว่า 42,000 บีทียู 6,000 บาท 
3. ชนิดติดผนังขนาด 12,000 – 24,000 
บีทียู 3,000 บาท 
- เป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 
๒๕๖๑ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้าที่ 127 ขอ้ 3 
           

 

 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๘- 
 

รายละเอียดคำชี้แจงในการต้ังงบประมาณ 
หมวดค่าใช้สอย   หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 แผนงานสาธารณสขุ 
หมวด ประเภท ชื่อโครงการ จำนวนเงิน 

(บาท) 
รายละเอียดคำชี้แจง 

๑.ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

จ้างเหมาสำรวจ
โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

10,000 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาสำรวจโครงการสัตว์ปลอดโรค           
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าสำรวจตัวละ ๖ บาท 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.5/     
ว1046 ลงวันท่ี 10 เมษายน 2561 
 

  โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคขาด
สารไอโอดีนอย่าง
เข้มแข็งและย่ังยืน 

20,000 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปอ้งกันและแก้ไขปัญหาโรค
ขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและย่ังยืน เช่น ค่าอาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืม อาหารกลางวัน ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด               
ท่ี มท0810.5/ว1175 ลงวันท่ี 25 เมษายน 2561 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาตำบลสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564 
แก้ไขเพิ่มเติม คร้ังท่ี 2 หน้า 3๙ ข้อ ๓ 

โครงการฝังกลบบ่อ
ขยะมูลฝอย 

150,000 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝังกลบบ่อขยะมูลฝอย เช่น 
เป็นค่าจ้างเหมาฝังกลบบ่อ 
-เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เร่ือง การ
กำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2549 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาตำบลสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564 
แก้ไขเพิ่มเติม คร้ังท่ี 2 หน้า 4๕ ข้อ 1 

โครงการรณรงค์
ป้องกัน ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก อบต. 
โคกกว้าง 

30,000 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกัน ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก อบต.โคกกว้าง เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืมผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาตำบลสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564 
แก้ไขเพิ่มเติม คร้ังท่ี 2 หน้า 3๘ ข้อ 2 

โครงการลดคัดแยก
ขยะใช้ประโยชน์จาก
ขยะและการจัดการ
ขยะอันตราย 

20,000 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการลดคัดแยกขยะใช้ประโยชน์
จากขยะและการจัดการขยะอันตราย เช่น ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าป้าย ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ 
-เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เร่ือง การ
กำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2549 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาตำบลสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564 
หน้า 117 ข้อ 1 

โครงการสร้างพ้ืนท่ี
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 
อบต.โคกกว้าง ฯ 

40,000 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการโครงการสร้างพ้ืนท่ีปลอดโรค
พิษสุนัขบ้า อบต.โคกกว้าง เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืมคณะทำงาน  ค่าป้าย คา่วัสดุอุปกรณ์ ค่าวัคซีน ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด               
ท่ี มท0810.5/ว1745 ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2560 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาตำบลสี่ป ี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564 
แก้ไขเพิ่มเติม คร้ังท่ี 2 หน้า 3๘ ข้อ 1 
 

 
 
 



-๑๙- 
 

รายละเอียดคำชี้แจงในการต้ังงบประมาณ 
หมวดค่าใช้สอย   หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

หมวด ประเภท ชื่อโครงการ จำนวนเงิน 
(บาท) 

รายละเอียดคำชี้แจง 

๑.ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน 

 

เครื่องปรับอากาศ 

 

84,600 

 

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ 
แบบแยกส่วน จำนวน  ๒  เครื่อง ชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิด
แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ ขนาด 32,000  ททีียู 
เครื่องละ  42,300.-บาท คณุลักษณะเฉพาะสังเขป 
1.ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดต่ำกว่า    ๓๒,๐๐๐ บีทียู 
2. ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดต้ัง 
3. เคร่ืองปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำ 
ความเย็นขนาดที่ไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้อง 
ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕ 
๔.ต้องเป็นเคร่ืองปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูป 
ทั้งชุดทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบาย 
ความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
๕.เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่น
ฟอกอากาศตะแกรงไฟฟ้า (Eiectric grids) หรือ 
(ionizer) เป็นต้น สามารถดักจับอนุภาค  ฝุ่นละออง 
และอุปกรณ์สามารถทำความสะอาดได้ 
-ชนิดติดต้ังหรือแขวน 
-ชนิดติดผนัง 
-สำหรับชนิดติดต้ังพ้ืน เป็นเคร่ืองปรับอากาศที่ไม่มี
ระบบฟอกอากาศ 
๖) มคีวามหน่วงเวลาการทำงานของคอม 
เพรสเซอร ์
๗) การจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ 
(นอกจาก ข้อ ๓) ให้เป็นไปตามมติคณะ 
กรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๓๙ 
(ครั้งที่ ๕๗) เมือ่วันที่ ๑๔ มิถนุายน  ๒๕๓๙ เก่ียวกับ
การประหยัดพลังงาน โดยให้พิจารณาจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศที่มีระสิทธิภาพสูง (EER) 
นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา  โดยใช้หลักการ
เปรียบเทียบคุณสมบัติคือ 

 
 



 
-๒๐- 

 

หมวด ประเภท ชื่อโครงการ จำนวนเงิน 
(บาท) 

รายละเอียดคำชี้แจง 

๑.ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน 

 

เครื่องปรับอากาศ 

 

 -ถ้าจำนวนบีทียูเท่ากัน  ให้พิจารณาเปรียบ 
เทียบจำนวนวัตต์ที่น้อยกว่า 
-ถ้าจำนวนบีทียูไม่เท่ากัน ใหน้ำจำนวน 
บีทียูหารด้วยจำนวนวัตต์ (บีทียูต่อวัตต์) 
สามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า 
๘) การติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ 
(๑) แบบแยกสว่น ประกอบด้วยอุปกรณ์ 
ดังน้ี  สวิตซ์  ๑  ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 
๔ เมตร สายไฟยาว ไม่เกิน ๑๕ เมตร 
๙) ค่าติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ (กรณีต้อง 
การแสดงค่าติดต้ังแยกจากราคาเคร่ืองปรับ 
อากาศ) 

(๑) ชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน 
ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๓,๐๐๐ บีทียู ๔,๐๐๐ บาท 
ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๐,๐๐๐ บีทียู ๕,๕๐๐ บาท 

(๒) ชนิดต้ังพ้ืน 
ขนาดไม่ต่ำกว่า 33,000 บีทียู  ๕,๐๐๐ บาท 
ขนาดไม่ต่ำกว่า  ๔๒,๐๐๐ บีทียู ๖,๐๐๐ บาท 

(๓) ชนิดติดผนัง 
ขนาด ๑๒,๐๐๐ -๒๔,๐๐๐ บีทียู ๓,๐๐๐ บาท 

- เป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี ๒๕๖๑ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  ๔  ปี (พ.ศ 2561…ถึง พ.ศ.2564) 
หน้าที่ 131…..ลำดับที่  ๓ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๒๑- 

 
หมวด ประเภท ชื่อโครงการ จำนวนเงิน 

(บาท) 
รายละเอียดคำชี้แจง 

๑.ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน 

 

พัดลมติดผนัง 

 

6,000 

 

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลม จำนวน ๔ เครือ่ง  นอก
มาตรฐานครุภัณฑ์ ราคาตามท้องถิ่นกำหนด 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
หน้า ๑๓๑ ข้อ ๓  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  ๔  ปี (พ.ศ 2561…ถึง พ.ศ.2564) 
หน้าที่ 131…..ลำดับที่  3  

  จัดซื้อป้ัมน้ำซมัเมิร์ส 

 

๒๕,๐๐๐ 

 

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อป้ัมน้ำซมัเมิร์ส  จำนวน  ๑  
เครื่อง นอกมาตรฐานครุภัณฑ์ ราคาตาม 
ท้องถิ่นกำหนด  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  ๔  ปี (พ.ศ 2561…ถึง พ.ศ.2564) 
หน้าที่ 140…..ลำดับที่ 12 

๒.ที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง 
 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ 
สร้าง 
 

ต่อเติมอาคารที่ 
ทำการ อบต.    
โคกกว้าง 
 

500,000 

 

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาต่อเติมอาคารที่ทำการ 
อบต.โคกกว้าง (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.
โคกกว้าง กำหนด) 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
หน้า 107 ลำดับที่ 63 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๒๒- 

 
หมวด ประเภท ชื่อโครงการ จำนวนเงิน 

(บาท) 
รายละเอียดคำชี้แจง 

๒.ที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง 
 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 
 

ก่อสร้างถนน คสล.ซอย
ภายในหมู่บ้าน –ทางเดิน
ท่าริมฝั่งโขง หมู่ที่ 7    
บ้านท่าศิริขันธ์ 
 

๑00,000 

 

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอย
ภายในหมู่บ้าน-ทางเดินเท้าริมฝั่งโขง หมู่ที ่๗ บ้าน
ท่าศิริขันธ์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๘ เมตร หน้า 
๐.๑๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบต.
โคกกว้าง กำหนด) 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) แก้ไข
เพ่ิมเติมครั้งที่ ๒ หน้า ๓๒ ลำดับที่ ๘๐ 

  ก่อสร้างถนน คสล.เช่ือม
หมู่บ้านท่าศิริขนัธ์-บึง
สำราญ หมู่ที่ ๗ บ้านท่าศิริ
ขันธ์ 

๒๐๐,๐๐๐ -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.เช่ือม
หมู่บ้านท่าศิริขนัธ์-บึงสำราญ หมู่ที่ ๗ บ้านทา่ศิริ
ขันธ์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๗ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โคก
กว้าง กำหนด) 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) แก้ไข
เพ่ิมเติมครั้งที่ ๒ หน้า ๓๒ ลำดับที่ ๗๙ 

  ก่อสร้างถนน คสล 
หมู่ที่ 1 บ้านโคกกว้าง 
 

200,000 

 

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 1 บ้านโคกกว้าง กว้าง 5 เมตร ยาว 77  
เมตร หนา 0.15 (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ 
อบต.โคกกว้าง กำหนด) 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 
96 ลำดับที่ 1 
 

 
 



 
-๒๓- 

 
หมวด ประเภท ชื่อโครงการ จำนวนเงิน 

(บาท) 
รายละเอียดคำชี้แจง 

๒.ที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง 
 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 
 

ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 3 บ้านหาดแฮ่ 
 

300,000 

 

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 3 บ้านหาดแฮ่ เส้นทางบ้านนายสมบัติ 
สามารถ กว้าง 4 เมตร  ยาว 145 เมตร หนา 
0.15 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบต.
โคกกว้าง กำหนด) 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 
96 ลำดับที่ 4 

  ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๕ บ้านโนนไพศาล 
 

103,000 

 

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 5 บ้านโนนไพศาล เสน้บ้านนายเป  
สง่างาม กว้าง 5 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 
เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โคก
กว้าง กำหนด) 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 
๑5 ลำดับที่ ๕ 
 

  ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 5 บ้านโนนไพศาล 
 

197,800 

 

 

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่
5 บ้านโนนไพศาล เส้นบ้านนายสถิต สุวรรณศักด์ิ 
กว้าง 4 เมตร ยาว 96 เมตร หนา 0.15 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โคกกว้าง 
กำหนด) 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 
97 ลำดับที่ 12 
 



 
-๒๔- 

 
หมวด ประเภท ชื่อโครงการ จำนวนเงิน 

(บาท) 
รายละเอียดคำชี้แจง 

๒.ที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง 
 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 
 

ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 8  บ้านสมพร 
 

200,000 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่
8  บ้านสมพร  กว้าง 4 เมตร ยาว 97 เมตร หนา 
0.15 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบต.
โคกกว้าง กำหนด) 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 
9๙ ลำดับที่ ๒๓ 

  ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๙ บ้านบึงราญ 
 

200,000 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่
9  บ้านบึงสำราญ  กว้าง 5 เมตร  ยาว 77 เมตร  
หนา 0.15 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ 
อบต.โคกกว้าง กำหนด) 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 
99 ลำดับที่ 24 

  ก่อสร้างร่องระบายน้ำ 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่2 
บ้านหนองบ่อ 
 

300,000 

 

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างร่องระบายน้ำ 
หมู่ที่ ๒  บ้านหนองบ่อ กว้าง 0.25 เมตร ลึกเฉลี่ย
0.20-0.40 เมตร ยาว 200 เมตร (รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต.โคกกว้าง กำหนด) 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ 
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 
27 ลำดับที่ 73 

 
 
 
 
 



 
-๒๕- 

 
หมวด ประเภท ชื่อโครงการ จำนวนเงิน 

(บาท) 
รายละเอียดคำชี้แจง 

๒.ที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง 
 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 
 

ก่อสร้างร่องระบายน้ำ 
หมู่ที่ ๔ บ้านทา่ส้มโฮง 
 

200,000 

 

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างร่องระบายน้ำ 
หมู่ที่ ๔ บ้านทา่ส้มโฮง กว้าง 0.25 เมตร ลกึ 
0.35 เมตร  ยาว 133 เมตร (รายละเอียดตาม
แบบแปลนที ่อบต.โคกกว้าง กำหนด) 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 
101 ลำดับที่ 36 

  ก่อสร้างร่องระบายน้ำ 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่๖
บ้านดอนใหญ่ 
 

250,000 

 

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างร่องระบายน้ำ 
หมู่ที่ ๖  บ้านดอนใหญ่ กว้าง  0.25 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.20 – 0.40 เมตร ยาว 166 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โคกกว้าง 
กำหนด) 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 
13 ลำดับที่ 14 

๒.ที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง 
 

ค่าบำรุงรักษา
และปรับปรุง
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน
ลูกรังเข้าพ้ืนที่การเกษตร 
หมู่ที่ ๑  
 

100,000 

 

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน 
ลูกรังเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร หมู่ที่ ๑ กว้าง ๕ เมตร
ยาว ๑,๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ 
อบต.โคกกว้าง กำหนด) 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒  
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 
15 ลำดับที่ 23 

 
 
 
 



 
-๒๖- 

 
หมวด ประเภท ชื่อโครงการ จำนวนเงิน 

(บาท) 
รายละเอียดคำชี้แจง 

๒.ที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง 
 

ค่าบำรุงรักษา
และปรับปรุง
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน
ลูกรังเข้าพ้ืนที่การเกษตร 
หมู่ที่ 6  

 

50,000 

 

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
ลูกรังเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร หมู่ที่ ๖  กว้าง ๕ เมตร
ยาว 830  เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ 
อบต.โคกกว้าง กำหนด) 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
หน้า 103  ขอ้ 46 

  ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน
ลูกรังเข้าพ้ืนที่การเกษตร 
หมู่ที่ 8 

 

100,000 

 

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
ลูกรังเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร หมู่ที่ 8  กว้าง ๕ เมตร
ยาว 830  เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ 
อบต.โคกกว้าง กำหนด) 
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
หน้า 103  ขอ้ 47 

  ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน
ลูกรังเข้าพ้ืนที่การเกษตร 
หมู่ที่ 9 

 

100,000 

 

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
ลูกรังเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร หมู่ที่ 9  กว้าง ๕ เมตร  
ยาว 1,000  เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ 
อบต.โคกกว้าง กำหนด) 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
หน้า 10๔  ขอ้ 48 
 

 
 
 
 



 
-๒๗- 

 
หมวด ประเภท ชื่อโครงการ จำนวนเงิน 

(บาท) 
รายละเอียดคำชี้แจง 

๒.ที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง 
 

ค่าบำรุงรักษา
และปรับปรุง
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ตลิ่ง 
ฝั่งโขง หมู่ที่ ๔ 
 

100,000 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ริมตลิ่ง 
ฝั่งโขง หมู่ที่ ๔ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ 
อบต.โคกกว้าง กำหนด) 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
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