
แบบ  ผด.3

แผนงาน/งาน โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท)
ค่าใช้สอย

1 1 ต.ค. 65 ถึง -รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ บริหารงานท่ัวไป 20,000  -  - เฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 66 ค่าจ้างเหมาจัดท าวารสารประจ าปี

2 1 ต.ค. 65 ถึง ค่าจ้างเหมาบริการเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร บริหารงานท่ัวไป 80,000  -  - เฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 66

3 1 ต.ค. 65 ถึง ค่าจ้างเหมาบริการด้านโฆษณาเผยแพร่ บริหารงานท่ัวไป 30,000  -  - เฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 66

4 1 ต.ค. 65 ถึง ค่าจ้างเหมาบริการเพ่ือบ ารุงรักษา บริหารงานท่ัวไป 100,000  -  - เฉพาะเจาะจง ขออนุมัติจัดหา
30 ก.ย. 66 ระบบคอมพิวเตอร์ของงานทะเบียน ตามความ

จ าเป็น5 1 ต.ค. 65 ถึง ค่าจ้างเหมาและบริการท่ัวไป บริหารงานท่ัวไป 850,000  -  - เฉพาะเจาะจง ตลอดปี
30 ก.ย. 66

6 1 ส.ค. 65 ถึง ค่าเช่าโดเมนเนมและพ้ืนท่ีจัดเก็บเว็บไซด์ บริหารงานท่ัวไป 6,500  -  - เฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 66

7 1 ต.ค. 65 ถึง ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี และค่าใช้จ่าย บริหารงานท่ัวไป 100,000  -  - เฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 66 ตามค าพิพากษาของศาล

8 1 ต.ค. 65 ถึง ค่าประกันภัยรถยนต์ บริหารงานท่ัวไป 15,000  -  - เฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 66

9 1 ม.ค. 66 ถึง โครงการจัดท าแผนท่ีแนวเขตหมู่บ้าน บริหารงานท่ัวไป 200,000  -  - เฉพาะเจาะจง

แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ  2566
เทศบาลต าบลห้วยซ้อ  อ าเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

ล าดับ
ท่ี

ช่วงเวลาท่ีต้อง
เร่ิมจัดหา

รายการ/จ านวน (หน่วย) งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา ก าหนด
ส่งมอบ

หมายเหตุ



แผนงาน/งาน โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท)
ล าดับ

ท่ี
ช่วงเวลาท่ีต้อง

เร่ิมจัดหา
รายการ/จ านวน (หน่วย) งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา ก าหนด

ส่งมอบ
หมายเหตุ

30 เม.ย. 66 ในเขตเทศบาลต าบลห้วยซ้อ
10 1 ก.ค. 66 ถึง โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และ บริหารงานท่ัวไป 60,000  -  - เฉพาะเจาะจง

30 ก.ย. 66 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการ

11 1 ต.ค. 65 ถึง โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
เทศบาล

บริหารงานท่ัวไป 100,000  -  - เฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 66 ต าบลห้วยซ้อ

12 1 ต.ค. 65 ถึง ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม บริหารงานท่ัวไป 50,000  -  - เฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 66 ขออนุมัติจัดหา

ค่าวัสดุ ตามความ
จ าเป็น13 1 ต.ค. 65 ถึง วัสดุส านักงาน บริหารงานท่ัวไป 200,000  -  - เฉพาะเจาะจง ตลอดปี

30 ก.ย. 66
14 1 ต.ค. 65 ถึง วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ บริหารงานท่ัวไป 40,000  -  - เฉพาะเจาะจง

30 ก.ย. 66
15 1 ต.ค. 65 ถึง วัสดุงานบ้านงานครัว บริหารงานท่ัวไป 20,000  -  - เฉพาะเจาะจง

30 ก.ย. 66
16 1 ต.ค. 65 ถึง วัสดุก่อสร้าง บริหารงานท่ัวไป 10,000  -  - เฉพาะเจาะจง

30 ก.ย. 66
17 1 ต.ค. 65 ถึง วัสดุยานพาหนะ และขนส่ง บริหารงานท่ัวไป 30,000  -  - เฉพาะเจาะจง

30 ก.ย. 66
18 1 ต.ค. 65 ถึง วัสดุเช้ือเพลิง  และหล่อล่ืน บริหารงานท่ัวไป 550,000  -  - เฉพาะเจาะจง

30 ก.ย. 66
19 1 ต.ค. 65 ถึง วัสดุคอมพิวเตอร์ บริหารงานท่ัวไป 100,000  -  - เฉพาะเจาะจง ขออนุมัติจัดหา



แผนงาน/งาน โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท)
ล าดับ

ท่ี
ช่วงเวลาท่ีต้อง

เร่ิมจัดหา
รายการ/จ านวน (หน่วย) งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา ก าหนด

ส่งมอบ
หมายเหตุ

30 ก.ย. 66 ตามความ
จ าเป็นตลอดปี

ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน

20 1 ธ.ค. 65 ถึง เก้าอ้ีโซฟา พร้อมโต๊ะกลาง บริหารงานท่ัวไป 15,800  -  - เฉพาะเจาะจง

31 ส.ค. 66 จ านวน 1 ชุด

21 1 ธ.ค. 65 ถึง เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 2 ตัว บริหารงานท่ัวไป 8,000  -  - เฉพาะเจาะจง

31 ส.ค. 66

22 1 ธ.ค. 65 ถึง เคร่ืองดูดฝุ่น จ านวน 1 เคร่ือง บริหารงานท่ัวไป 9,900  -  - เฉพาะเจาะจง

31 ส.ค. 66

23 1 ธ.ค. 65 ถึง เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 24000 BTU บริหารงานท่ัวไป 32,200  -  - เฉพาะเจาะจง

31 ส.ค. 66 จ านวน 1 เคร่ือง

24 1 ธ.ค. 65 ถึง ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน บริหารงานท่ัวไป 17,100  -  - เฉพาะเจาะจง

31 ส.ค. 66 จ านวน 3 หลัง

25 1 ธ.ค. 65 ถึง โต๊ะท างาน จ านวน 1 ตัว บริหารงานท่ัวไป 6,200  -  - เฉพาะเจาะจง

31 ส.ค. 66

ครุภัณฑ์การเกษตร

26 1 ธ.ค. 65 ถึง เคร่ืองสูบน้ าบาดาลแบบซับเมร์ส บริหารงานท่ัวไป 30,000  -  - เฉพาะเจาะจง

31 ส.ค. 66 ขนาด 3 แรงม้า 3 เฟส จ านวน 1 เคร่ือง

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
27 1 ธ.ค. 65 ถึง เคร่ืองบันทึกเสียง จ านวน 1 เคร่ือง บริหารงานท่ัวไป 4,000  -  - เฉพาะเจาะจง



แผนงาน/งาน โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท)
ล าดับ

ท่ี
ช่วงเวลาท่ีต้อง

เร่ิมจัดหา
รายการ/จ านวน (หน่วย) งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา ก าหนด

ส่งมอบ
หมายเหตุ

31 ส.ค. 66
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

28 1 ธ.ค. 65 ถึง โทรทัศน์ LED แบบ smart TV ระดับ บริหารงานท่ัวไป 19,000  -  - เฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 66 ความละเอียดของจอภาพ 3840X2160

ขนาด 50 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

29 1 ธ.ค. 65 ถึง เคร่ืองฉีดน้ าแรงดันสูง ก าลังไฟ 220V. บริหารงานท่ัวไป 19,000  -  - เฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 66 แรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 225 บาร์

จ านวน 1 เคร่ือง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

30 1 ธ.ค. 65 ถึง กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริหารงานท่ัวไป 176,000  -  - เฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 66 ชนิดเครือข่ายส าหรับติดภายนอกอาคาร

จ านวน 8 ชุด
31 1 ธ.ค. 65 ถึง เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับส านักงาน บริหารงานท่ัวไป 17,000  -  - เฉพาะเจาะจง

31 ส.ค. 66 จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว
จ านวน 1 เคร่ือง

32 1 ธ.ค. 65 ถึง เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED  ขาวด า บริหารงานท่ัวไป 2,600  -  - เฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 66 (18 หน้า/นาที) จ านวน 1 เคร่ือง

33 1 ธ.ค. 65 ถึง อุปกรณ์กระจายสัญญานแบบ POE บริหารงานท่ัวไป 8,300  -  - เฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 66 ขนาด 8 ช่อง จ านวน 1 ชุด

34 1 ธ.ค. 65 ถึง อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย บริหารงานท่ัวไป 22,000  -  - เฉพาะเจาะจง

31 ส.ค. 66 (Network Video Recoder) แบบ 8 
ช่อง



แผนงาน/งาน โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท)
ล าดับ

ท่ี
ช่วงเวลาท่ีต้อง

เร่ิมจัดหา
รายการ/จ านวน (หน่วย) งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา ก าหนด

ส่งมอบ
หมายเหตุ

จ านวน 1 ชุด

ค่าใช้สอย

35 1 ก.พ. 66 ถึง โครงการส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนา งานวางแผนสถิติ 10,000  -  - เฉพาะเจาะจง

30 เม.ย. 66 เทศบาลต าบลห้วยซ้อ และวิชาการ

36 1 ต.ค. 65 ถึง ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม รักษาความสงบภาย 150,000  -  - เฉพาะเจาะจง

30 ก.ย. 66 ใน

ค่าวัสดุ

37 1 ต.ค. 65 ถึง วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รักษาความสงบภาย 60,000  -  - เฉพาะเจาะจง ขออนุมัติจัดหา

30 ก.ย. 66 ใน ตามความ
จ าเป็น38 1 ต.ค. 65 ถึง วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รักษาความสงบภาย 20,000  -  - เฉพาะเจาะจง ตลอดปี

30 ก.ย. 66 ใน

39 1 ต.ค. 65 ถึง วัสดุเคร่ืองแต่งกาย รักษาความสงบภาย 40,000  -  - เฉพาะเจาะจง

30 ก.ย. 66 ใน

40 1 ต.ค. 65 ถึง วัสดุเคร่ืองดับเพลิง รักษาความสงบภาย 50,000  -  - เฉพาะเจาะจง

30 ก.ย. 66 ใน

ค่าครุภัณฑ์การเกษตร

41 1 ธ.ค.65 ถึง ป๊ัมสูบน้ าแบบเพลาสายอ่อน รักษาความสงบภาย 25,000  -  - เฉพาะเจาะจง

31 ส.ค. 66 จ านวน 1 เคร่ือง ใน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ค่าใช้สอย

42 1 ธ.ค. 65 ถึง โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ รักษาความสงบภาย 15,000  -  - เฉพาะเจาะจง



แผนงาน/งาน โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท)
ล าดับ

ท่ี
ช่วงเวลาท่ีต้อง

เร่ิมจัดหา
รายการ/จ านวน (หน่วย) งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา ก าหนด

ส่งมอบ
หมายเหตุ

30 เม.ย. 66 ใน

43 1 ก.พ. 66 ถึง โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย รักษาความสงบภาย 10,000  -  - เฉพาะเจาะจง

30 เม.ย. 66 ใน

44 1 ม.ค. 66 ถึง โครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสา รักษาความสงบภาย 50,000  -  - เฉพาะเจาะจง

30 ก.ย. 66 ภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

ใน

45 1 ม.ค. 66 ถึง โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพอาสาสมัคร รักษาความสงบภาย 21,000  -  - เฉพาะเจาะจง

30 ก.ย. 66 ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)เทศบาล ใน

ต าบลห้วยซ้อ

ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน

46 1 ธ.ค. 65 ถึง เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 1 ตัว แผนงานสาธารณสุข 4,000  -  - เฉพาะเจาะจง

31 ส.ค. 66

47 1 ธ.ค. 65 ถึง ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน แผนงานสาธารณสุข 5,700  -  - เฉพาะเจาะจง

31 ส.ค. 66 จ านวน 1 หลัง

48 1 ธ.ค. 65 ถึง โต๊ะท างานเหล็ก จ านวน 1 ตัว แผนงานสาธารณสุข 5,500  -  - เฉพาะเจาะจง

31 ส.ค. 66

ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

49 1 ธ.ค. 65 ถึง เคร่ืองท าน้ าร้อน - น้ าเย็น 2 หัวก๊อก แผนงานสาธารณสุข 6,000  -  - เฉพาะเจาะจง

31 ส.ค. 66 จ านวน 1 เคร่ือง

ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
50 1 ธ.ค. 65 ถึง เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน แผนงานสาธารณสุข 17,000  -  - เฉพาะเจาะจง

31 ส.ค. 66 จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว
จ านวน 1 เคร่ือง



แผนงาน/งาน โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท)
ล าดับ

ท่ี
ช่วงเวลาท่ีต้อง

เร่ิมจัดหา
รายการ/จ านวน (หน่วย) งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา ก าหนด

ส่งมอบ
หมายเหตุ

51 1 ธ.ค. 65 ถึง เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงาน แผนงานสาธารณสุข 16,000  -  - เฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 66 ส านักงาน จ านวน 1 เคร่ือง

52 1 ธ.ค. 65 ถึง เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก แผนงานสาธารณสุข 7,500  -  - เฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 66 พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ Ink Tank

Printer จ านวน 1 เคร่ือง
53 1 ธ.ค. 65 ถึง เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED  ขาวด า แผนงานสาธารณสุข 2,600  -  - เฉพาะเจาะจง

31 ส.ค. 66 (18 หน้า/นาที) จ านวน 1 เคร่ือง
ค่าใช้สอย

54 1 ต.ค. 65 ถึง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ แผนงานสาธารณสุข 15,000  -  - เฉพาะเจาะจง ขออนุมัติจัดหา
30 ก.ย. 66 ส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ ตามความ

จ าเป็นตลอดปี
55 1 มิ.ย. 66 ถึง โครงการป้องกันและควบคุมโรค แผนงานสาธารณสุข 300,000  -  - เฉพาะเจาะจง

30 ก.ย. 66 ไข้เลือดออก
56 1 ม.ค. 66 ถึง โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย แผนงานสาธารณสุข 20,000  -  - เฉพาะเจาะจง

30 ก.ย. 66 จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ
57 1 ม.ค. 66 ถึง โครงการอบรมความรู้ผู้ประกอบการด้าน แผนงานสาธารณสุข 20,000  -  - เฉพาะเจาะจง

30 ก.ย. 66 สุขาภิบาลและส่ิงแวดล้อมและป้องกัน
เหตุร าคาญ
ค่าวัสดุ ขออนุมัติจัดหา

58 1 ต.ค. 65 ถึง วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ แผนงานสาธารณสุข 150,000  -  - เฉพาะเจาะจง ตามความ
จ าเป็น30 ก.ย. 66 ตลอดปี

ค่าใช้สอย



แผนงาน/งาน โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท)
ล าดับ

ท่ี
ช่วงเวลาท่ีต้อง

เร่ิมจัดหา
รายการ/จ านวน (หน่วย) งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา ก าหนด

ส่งมอบ
หมายเหตุ

59 1 เม.ย. 66 ถึง โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ แผนงานสังคม 10,000  -  - เฉพาะเจาะจง
30 มิ.ย. 66 ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส สงเคราะห์

60 1 - 30 เม.ย. 66 โครงการวันกตัญญูเชิดชูผู้สูงอายุ แผนงานสังคม 40,000  -  - เฉพาะเจาะจง
สงเคราะห์

ค่าใช้สอย
61 1 มี.ค. 66 ถึง โครงการค่ายอาสาเด็กและเยาวชนกับ

การ
งานก าจัดขยะมูลฝอย 15,000  -  - เฉพาะเจาะจง

31 พ.ค.66 จัดการขยะ และส่ิงปฎิกูล
62 1 ม.ค. 66 ถึง โครงการบริหารจัดการขยะในพ้ืนท่ีต าบล งานก าจัดขยะมูลฝอย 35,000  -  - เฉพาะเจาะจง

31 ส.ค .66 ห้วยซ้อ และส่ิงปฎิกูล
63 1 ม.ค. 66 ถึง โครงการลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติก งานก าจัดขยะมูลฝอย 20,000  -  - เฉพาะเจาะจง

31 ส.ค. 66 ร่วมใจใช้ถุงผ้า และส่ิงปฎิกูล
ครุภัณฑ์ส านักงาน

64 1 ธ.ค. 65 ถึง ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จ านวน 1 หลัง แผนงานสร้างความ 5,700  -  - เฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 66 เข้มแข็งของชุมชน

ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
65 1 ธ.ค.65 ถึง เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก แผนงานสร้างความ 7,500  -  - เฉพาะเจาะจง

31 ส.ค.66 พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ Ink Tank เข้มแข็งของชุมชน
Printer จ านวน 1 เคร่ือง

66 1 ธ.ค. 65 ถึง สแกนเนอร์ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับ แผนงานสร้างความ 16,000  -  - เฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 66 ศูนย์บริการ แบบท่ี 1 จ านวน 1 เคร่ือง เข้มแข็งของชุมชน

ค่าใช้สอย
67 1 ธ.ค. 65 ถึง โครงการส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจ

พอเพียง
งานส่งเสริมและสนับ 20,000  -  - เฉพาะเจาะจง



แผนงาน/งาน โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท)
ล าดับ

ท่ี
ช่วงเวลาท่ีต้อง

เร่ิมจัดหา
รายการ/จ านวน (หน่วย) งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา ก าหนด

ส่งมอบ
หมายเหตุ

28 ก.พ. 66 สนุนความเข้มแข็งชุมชน
68 1 - 31 มี.ค. 66 โครงการส่งเสริมอาชีพการท าพรมเช็ด

เท้า
งานส่งเสริมและสนับ 10,000  -  - เฉพาะเจาะจง
สนุนความเข้มแข็งชุมชน

69 1 - 28 ก.พ. 66 โครงการส่งเสริมอาชีพการเรียนรู้การท า งานส่งเสริมและสนับ 10,000  -  - เฉพาะเจาะจง
ขนมไทยพ้ืนบ้านสู่การตลาด สนุนความเข้มแข็งชุมชน

70 1 - 28 ก.พ. 66 โครงการส่งเสริมอาชีพการเรียนรู้การ งานส่งเสริมและสนับ 10,000  -  - เฉพาะเจาะจง
ออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์ สนุนความเข้มแข็งชุมชน

71 1 - 30 พ.ย. 65 โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการจักสาร งานส่งเสริมและสนับ 10,000  -  - เฉพาะเจาะจง
ส าหรับผู้สูงอายุ สนุนความเข้มแข็งชุมชน

72 1 - 31 ม.ค. 66 โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการตัดเย็บ
เส้ือผ้า

งานส่งเสริมและสนับ 10,000  -  - เฉพาะเจาะจง
สนุนความเข้มแข็งชุมชน

73 1 - 31 ม.ค. 66 โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการท าบายศรี งานส่งเสริมและสนับ 10,000  -  - เฉพาะเจาะจง
สู่ขวัญ สนุนความเข้มแข็งชุมชน

74 1 - 31 ม.ค. 66 โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเรียนรู้
ตลาด

งานส่งเสริมและสนับ 10,000  -  - เฉพาะเจาะจง
ออนไลน์ สนุนความเข้มแข็งชุมชน

75 1 เม.ย. 66 ถึง โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายท่ัวไป
แก่

งานส่งเสริมและสนับ 30,000  -  - เฉพาะเจาะจง
30 มิ.ย. 66 ประชาชน และบุคลากรของเทศบาล

ต าบล
สนุนความเข้มแข็งชุมชน

ห้วยซ้อ
76 1 มี.ค. 66 ถึง โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดข้าวพันธ์ุดี งานการเกษตร 80,000  -  - เฉพาะเจาะจง

31 พ.ค. 66
77 1 ม.ค. 66 ถึง โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการแปรรูป งานการเกษตร 20,000  -  - เฉพาะเจาะจง

31 มี.ค. 66 ผลผลิตทางการเกษตร



แผนงาน/งาน โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท)
ล าดับ

ท่ี
ช่วงเวลาท่ีต้อง

เร่ิมจัดหา
รายการ/จ านวน (หน่วย) งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา ก าหนด

ส่งมอบ
หมายเหตุ

78 1 ม.ค. 66 ถึง โครงการอบรมความรู้เชิงปฏิบัติการเพ่ือ งานการเกษตร 50,000  -  - เฉพาะเจาะจง

31 มี.ค. 66 พัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรผู้ปลูกยาง

พารา
79 1 ต.ค. 65 ถึง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การท าปุ๋ย งานการเกษตร 20,000  -  - เฉพาะเจาะจง

31 ธ.ค. 65 อินทรีย์เพ่ือลดการเผาเศษพืช(กองปุ๋ยสาธิต)
80 1 ธ.ค. 65 ถึง โครงการอบรมให้ความรู้เกษตรกรเพ่ือ

สร้าง
งานการเกษตร 20,000  -  - เฉพาะเจาะจง

28 ก.พ. 66 รายได้ให้ครัวเรือนท่ีมีรายได้น้อย
81 1 ธ.ค. 65 ถึง โครงการอบรมให้ความรู้วิธีการก าจัดศัตรู งานการเกษตร 20,000  -  - เฉพาะเจาะจง

28 ก.พ. 66 พืชโดยไม่ใช้สารเคมี
82 1 ม.ค. 66 ถึง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า งานส่ิงแวดล้อมและ 50,000  -  - เฉพาะเจาะจง

30 เม.ย. 66 และหมอกควัน ทรัพยากรธรรมชาติ
83 1 เม.ย. 66 ถึง โครงการรักษ์น้ า รักษ์ป่า เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว งานส่ิงแวดล้อมและ 15,000  -  - เฉพาะเจาะจง

30 มิ.ย. 66 ทรัพยากรธรรมชาติ
84 1 ต.ค. 65 ถึง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช งานส่ิงแวดล้อมและ 20,000  -  - เฉพาะเจาะจง

30 ก.ย. 66 ทรัพยากรธรรมชาติ ขออนุมัติจัดหา
 - รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ ตามความจ าเป็น

85 1 ต.ค. 65 ถึง  ค่าจ้างเหมาและบริการท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป 350,000    -  - จ้างโดยวิธี  7 วัน ตลอดปี
30 ก.ย. 66 งานบริหารงานคลัง เฉพาะเจาะจง



แผนงาน/งาน โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท)
ล าดับ

ท่ี
ช่วงเวลาท่ีต้อง

เร่ิมจัดหา
รายการ/จ านวน (หน่วย) งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา ก าหนด

ส่งมอบ
หมายเหตุ

 - รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ

86 1 ต.ค. 65 ถึง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 70,000      -  -

30 ก.ย. 66 งานบริหารงานคลัง

87 1 ต.ค. 65 ถึง ค่าลงทะเบียนส าหรับการฝึกอบรม ประชุม แผนงานบริหารงานท่ัวไป 30,000      -  -

30 ก.ย. 66 สัมมนา งานบริการงานคลัง

88 1 ต.ค. 65 ถึง ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม แผนงานบริหารงานท่ัวไป 50,000      -  - ซ้ือ/จ้างโดยวิธี 15 วัน ขออนุมัติจัดหา

30 ก.ย. 66 งานบริการงานคลัง เฉพาะเจาะจง ตามความจ าเป็น

ตลอดปี

ค่าวัสดุ

89 1 ต.ค. 65 ถึง วัสดุส านักงาน แผนงานบริหารงานท่ัวไป 80,000      -  - ซ้ือโดยวิธี  7 วัน

30 ก.ย. 66 งานบริหารงานคลัง เฉพาะเจาะจง

90 1 ต.ค. 65 ถึง วัสดุยานพาหนะและขนส่ง แผนงานบริหารงานท่ัวไป 50,000      -  - ซ้ือโดยวิธี  7 วัน

30 ก.ย. 66 งานบริหารงานคลัง เฉพาะเจาะจง

91 1 ต.ค. 65 ถึง วัสดุคอมพิวเตอร์ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 80,000      -  - ซ้ือโดยวิธี  7 วัน

30 ก.ย. 66 งานบริหารงานคลัง เฉพาะเจาะจง

ค่าครุภัณฑ์



แผนงาน/งาน โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท)
ล าดับ

ท่ี
ช่วงเวลาท่ีต้อง

เร่ิมจัดหา
รายการ/จ านวน (หน่วย) งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา ก าหนด

ส่งมอบ
หมายเหตุ

ครุภัณฑ์ส านักงาน
92 1 ม.ค. 66 ถึง ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน แผนงานบริหารงานท่ัวไป 34,200      -  - ซ้ือโดยวิธี  15 วัน

31 ก.ค. 66 งานบริหารงานคลัง เฉพาะเจาะจง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
93 1 ม.ค. 66 ถึง เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แผนงานบริหารงานท่ัวไป 22,000      -  - ซ้ือโดยวิธี  15 วัน

31 ก.ค. 66 แบบท่ี 1 งานบริหารงานคลัง เฉพาะเจาะจง

ค่าวัสดุ
94 ต.ค. 65 - ก.ย. 

66
วัสดุส านักงานของกองการศึกษา แผนงานการศึกษา 100,000   - - ซ้ือ/จ้างโดยวิธี  5 วัน

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา เฉพาะเจาะจง ขออนุมัติจัดหา
ตามความจ าเป็น

95 ต.ค. 65 - ก.ย. 
66

วัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองการศึกษา แผนงานการศึกษา 40,000     - - ซ้ือ/จ้างโดยวิธี 5วัน ตลอดปี

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา เฉพาะเจาะจง

ค่าครุภัณฑ์ แผนงานการศึกษา 8,000        -  - ซ้ือ/จ้างโดยวิธี 5 วัน
96 เม.ย. 66 - มิ.ย. 

66
-เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 2 ตัว งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา เฉพาะเจาะจง

97 เม.ย. 66 - มิ.ย. 
66

โต๊ะท างาน จ านวน 2 ตัว แผนงานการศึกษา 10,000      -  - ซ้ือ/จ้างโดยวิธี 5 วัน

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา เฉพาะเจาะจง



แผนงาน/งาน โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท)
ล าดับ

ท่ี
ช่วงเวลาท่ีต้อง

เร่ิมจัดหา
รายการ/จ านวน (หน่วย) งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา ก าหนด

ส่งมอบ
หมายเหตุ

98 เม.ย. 66 - ก.ย. 
66

-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ แผนงานการศึกษา 23,000     - - ซ้ือ/จ้างโดยวิธี 5วัน

ALL IN ONE งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา เฉพาะเจาะจง
99 เม.ย. 66 - ก.ย. 66 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์แผนงานการศึกษา 8,000       - - ซ้ือ/จ้างโดยวิธี 5วัน

 (in tak printre) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา เฉพาะเจาะจง

ค่าใช้สอย แผนงานการศึกษา 10,000      -  - ซ้ือ/จ้างโดยวิธี 5 วัน
100 ก.พ. 66 - มี.ค. 66 -โครงการติดตามนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กและงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา เฉพาะเจาะจง

ประกวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
101 ม.ค. 66 - ก.พ. 66 -โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ค่ายวิชาการ แผนงานการศึกษา 30,000      -  - ซ้ือ/จ้างโดยวิธี 5 วัน

ศพด. งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา เฉพาะเจาะจง

102 ต.ค. 65 - ก.ย. 
66

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร แผนงานการศึกษา 813,200    -  - ซ้ือ/จ้างโดยวิธี 5 วัน ขออนุมัติจัดหา
สถานศึกษา คนละ 245 วัน งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา เฉพาะเจาะจง ตามความจ าเป็น
1. อาหารกลางวัน ศพด. คนละ 21 บาท /245 วัน ตลอดปี
2.ค่าจัดการเรียนการสอน  
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา
3.ค่าหนังสือเรียน
4.ค่าอุปกรณ์การเรียน
5.ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
6.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

103 เม.ย. 66 - พ.ค. 
66

โครงการอบรมเพ่ิมพูนความรู้ด้านการ แผนงานการศึกษา 50,000      -  - ซ้ือ/จ้างโดยวิธี 5 วัน



แผนงาน/งาน โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท)
ล าดับ

ท่ี
ช่วงเวลาท่ีต้อง

เร่ิมจัดหา
รายการ/จ านวน (หน่วย) งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา ก าหนด

ส่งมอบ
หมายเหตุ

บริหารจัดการศึกษาของ ศพด. สังกัด อปท.งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา เฉพาะเจาะจง
และกิจกรรมศึกษาดูงาน
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม แผนงานการศึกษา 30,000      -  - ซ้ือ/จ้างโดยวิธี 5 วัน

104 ต.ค. 65 - ก.ย. 
66

-บ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีอยู่ในความรับงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา เฉพาะเจาะจง

ผิดชอบ ของกองการศึกษา

105 ต.ค. 65 - ก.ย. 
66

วัสดุส านักงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แผนงานการศึกษา 15,000      -  - ซ้ือ/จ้างโดยวิธี 5 วัน

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา เฉพาะเจาะจง

106 ต.ค. 65 - ก.ย. 
66

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แผนงานการศึกษา 15,000      -  - ซ้ือ/จ้างโดยวิธี 5 วัน ขออนุมัติจัดหา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา เฉพาะเจาะจง ตามความจ าเป็น
ตลอดปี

107 ต.ค. 65 - ก.ย. 
66

-วัสดุงานบ้านงานครัว แผนงานการศึกษา 1,351,580  -  - ซ้ือ/จ้างโดยวิธี 5 วัน

-จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา เฉพาะเจาะจง
เด็กเล็กเทศบาลต าบลห้วยซ้อ จ านวน 3 แห่ง
-จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ของนักเรียน
โรงเรียน สพฐ อนุบาล ป.1 ถึง ป.6 จ านวน 4 แห่ง
-จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ ของ



แผนงาน/งาน โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท)
ล าดับ

ท่ี
ช่วงเวลาท่ีต้อง

เร่ิมจัดหา
รายการ/จ านวน (หน่วย) งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา ก าหนด

ส่งมอบ
หมายเหตุ

ศพด.สังกัด อปท.
108 ต.ค. 65 - ก.ย. 

66
วัสดุก่อสร้าง แผนงานการศึกษา 20,000      -  - ซ้ือ/จ้างโดยวิธี 5 วัน

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา เฉพาะเจาะจง

109 ต.ค. 65 - ก.ย. 
66

วัสดุสนาม แผนงานการศึกษา 50,000      -  - ซ้ือ/จ้างโดยวิธี 5 วัน

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา เฉพาะเจาะจง

110 ต.ค. 65 - ก.ย. 
66

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า แผนงานการศึกษา 30,000      -  - ซ้ือ/จ้างโดยวิธี 5 วัน

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา10,000      -  - เฉพาะเจาะจง

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 20,000      -  -

111 ต.ค. 65 - ก.ย. 
66

ค่าครุภัณฑ์ ขออนุมัติจัดหา

เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 2 ตัว แผนงานการศึกษา 8,000        -  - ซ้ือ/จ้างโดยวิธี 5 วัน ตามความจ าเป็น

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา เฉพาะเจาะจง ตลอดปี

112 ต.ค. 65 - ก.ย. 
66

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแผนงานการศึกษา 64,800      -  - ซ้ือ/จ้างโดยวิธี 5 วัน

แขวน ขนาด 24000 บีทียู จ านวน 2 เคร่ืองงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา เฉพาะเจาะจง

113 ต.ค. 65 - ก.ย. 
66

โต๊ะท างาน จ านวน 2 ตัว แผนงานการศึกษา 10,000      -  - ซ้ือ/จ้างโดยวิธี 5 วัน

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา เฉพาะเจาะจง



แผนงาน/งาน โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท)
ล าดับ

ท่ี
ช่วงเวลาท่ีต้อง

เร่ิมจัดหา
รายการ/จ านวน (หน่วย) งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา ก าหนด

ส่งมอบ
หมายเหตุ

114 ต.ค. 65 - ก.ย. 
66

คอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน ขนาดจอภาพไม่แผนงานการศึกษา 34,000      -  - ซ้ือ/จ้างโดยวิธี 5 วัน

น้อยกว่า 19 น้ิว  จ านวน 2 เคร่ือง งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา เฉพาะเจาะจง

115 ต.ค. 65 - ก.ย. 
66

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกร้อมติดต้ังถังหมึก แผนงานการศึกษา 12,000      -  - ซ้ือ/จ้างโดยวิธี 5 วัน
พิมพ์ lnk tank printre จ านวน 3 เคร่ือง งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา เฉพาะเจาะจง ขออนุมัติจัดหา

ตามความจ าเป็น
ค่าครุภัณฑ์สนาม แผนงานการศึกษา 50,000      -  - ซ้ือ/จ้างโดยวิธี 5 วัน ตลอดปี

116 ต.ค. 65 - ก.ย. 66 -เคร่ืองเล่นสนามท าจากเหล็ก หรือพลาสติกงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา เฉพาะเจาะจง

ค่าใช้สอย
117 พ.ย. 65 - ม.ค. 66 โครงการกีฬาเช่ือมสัมพันธ์ประจ าปีต าบล แผนงานการศาสนา 150,000   - - ซ้ือ/จ้างโดยวิธี  5 วัน

ห้วยซ้อ วัฒนธรรมและนันทนาการ เฉพาะเจาะจง

118 ม.ค. 66 - ก.ย. 66 โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับ แผนงานการศาสนา 20,000      -  - ซ้ือ/จ้างโดยวิธี  5 วัน
อ าเภอ วัฒนธรรมและนันทนาการ เฉพาะเจาะจง

119 ธ.ค. 65 - ม.ค. 66 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แผนงานการศาสนา 20,000      -  - ซ้ือ/จ้างโดยวิธี  5 วัน
ในสังกัด วัฒนธรรมและนันทนาการ เฉพาะเจาะจง

120 มี.ค. 66 - เม.ย. 66โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเพติด แผนงานการศาสนา 30,000      -  - ซ้ือ/จ้างโดยวิธี  5 วัน
วัฒนธรรมและนันทนาการ เฉพาะเจาะจง



แผนงาน/งาน โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท)
ล าดับ

ท่ี
ช่วงเวลาท่ีต้อง

เร่ิมจัดหา
รายการ/จ านวน (หน่วย) งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา ก าหนด

ส่งมอบ
หมายเหตุ

121 Apr-66 โครงการจัดขบวนเพ่ือร่วมกิจกรรม แผนงานการศาสนา 20,000      -  - ซ้ือ/จ้างโดยวิธี  5 วัน
สงกรานต์อ าเภอเชียงของ วัฒนธรรมและนันทนาการ เฉพาะเจาะจง

122 มิ.ย. 66 - ส.ค. 
66

โครงการลานวัฒนธรรม แผนงานการศาสนา 30,000     - - ซ้ือ/จ้างโดยวิธี 5วัน
วัฒนธรรมและนันทนาการ เฉพาะเจาะจง

123 ม.ค. 66 - มิ.ย. 
66

โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข แผนงานการศาสนา 20,000      -  - ซ้ือ/จ้างโดยวิธี  5 วัน
วัฒนธรรมและนันทนาการ เฉพาะเจาะจง

124 เม.ย. 66 - พ.ค. 
66

โครงการสืบสานประพณีสรงน้ าพระธาตุ แผนงานการศาสนา 20,000      -  - ซ้ือ/จ้างโดยวิธี  5 วัน
ในชุมชน วัฒนธรรมและนันทนาการ เฉพาะเจาะจง

125 มิ.ย. 66 - ส.ค. 
66

โครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีพ้ืนบ้าน แผนงานการศาสนา 30,000      -  - ซ้ือ/จ้างโดยวิธี  5 วัน
และวิถีชีวิตชุมชน วัฒนธรรมและนันทนาการ เฉพาะเจาะจง

126 ม.ค. 66 - ก.ย. 
66

โครงการก่อสร้างห้องรับประทานอาหาร แผนงานอุตสาหกรรม 478,000    -  - ซ้ือ/จ้างโดยวิธี  90 วัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเวียงหมอก และการโยธา เฉพาะเจาะจง

-รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ
127 ต.ค. 65 - ก.ย. 66 ค่าจ้างเหมาบริการท่ัวไป แผนงานอุตสากรรมและ 450,000    -  - จ้างโดยวิธี

การโยธา งานบริหารท่ัวไป เฉพาะเจาะจ
ง

ขออนุมัติจัดหา
เก่ียวกับอุตสากรรมและการโยธา ตามความจ าเป็น



แผนงาน/งาน โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท)
ล าดับ

ท่ี
ช่วงเวลาท่ีต้อง

เร่ิมจัดหา
รายการ/จ านวน (หน่วย) งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา ก าหนด

ส่งมอบ
หมายเหตุ

128 ต.ค. 65 - ก.ย. 66 -ค่าธรรมเนียมต่างๆ แผนงานอุตสากรรมและ 50,000     - - จ้างโดยวิธี ตลอดปี
การโยธา งานบริหารท่ัวไป เฉพาะเจาะจง
เก่ียวกับอุตสากรรมและการโยธา

129 ต.ค. 65 - ก.ย. 66 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แผนงานอุตสากรรมและ 50,000      -  - จ้างโดยวิธี
การโยธา งานบริหารท่ัวไป เฉพาะเจาะจง
เก่ียวกับอุตสากรรมและการโยธา

130 ต.ค. 65 - ก.ย. 66 ค่าลงทะเบียนส าหรับการฝึกอบรม ประชุม แผนงานอุตสากรรมและ 30,000     - - จ้างโดยวิธี
สัมมนา การโยธา งานบริหารท่ัวไป เฉพาะเจาะจง

เก่ียวกับอุตสากรรมและการโยธา
131 ต.ค. 65 - ก.ย. 66 -ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม แผนงานอุตสากรรมและ 200,000    -  - จ้างโดยวิธี

 การโยธา งานบริหารท่ัวไป เฉพาะเจาะจง
เก่ียวกับอุตสากรรมและการโยธา

ค่าวัสดุ
132 ต.ค. 65 - ก.ย. 66 -วัสดุส านักงาน แผนงานอุตสากรรมและ 60,000      -  - จ้างโดยวิธี ขออนุมัติจัดหา

การโยธา งานบริหารท่ัวไป เฉพาะเจาะจง ตามความจ าเป็น
เก่ียวกับอุตสากรรมและการโยธา ตลอดปี

133 ต.ค. 65 - ก.ย. 66 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แผนงานอุตสากรรมและ 50,000     - - จ้างโดยวิธี
การโยธา งานบริหารท่ัวไป เฉพาะเจาะจง
เก่ียวกับอุตสากรรมและการโยธา

134 ต.ค. 65 - ก.ย. 66 -วัสดุก่อสร้าง แผนงานอุตสากรรมและ 20,000      -  - จ้างโดยวิธี
การโยธา งานบริหารท่ัวไป เฉพาะเจาะจง
เก่ียวกับอุตสากรรมและการโยธา

135 ต.ค. 65 - ก.ย. 
66

-วัสดุยานพาหนะและขนส่ง แผนงานอุตสาหกรรมและ 40,000      -  - จ้างโดยวิธี



แผนงาน/งาน โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท)
ล าดับ

ท่ี
ช่วงเวลาท่ีต้อง

เร่ิมจัดหา
รายการ/จ านวน (หน่วย) งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา ก าหนด

ส่งมอบ
หมายเหตุ

การโยธา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ เฉพาะเจาะจง
อุตสากรรมและการโยธา

136 ต.ค. 65 - ก.ย. 
66

-วัสดุการเกษตร แผนงานอุตสาหกรรมและ 100,000   - - จ้างโดยวิธี ขออนุมัติจัดหา

การโยธา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ เฉพาะเจาะจง ตามความจ าเป็น

อุตสากรรมและการโยธา ตลอดปี

137 ต.ค. 65 - ก.ย. 
66

-วัสดุคอมพิวเตอร์ แผนงานอุตสาหกรรมและ 70,000      -  - จ้างโดยวิธี ขออนุมัติจัดหา

การโยธา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ เฉพาะเจาะจง ตามความจ าเป็น

อุตสากรรมและการโยธา ตลอดปี

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน

138 ม.ค. 66 - เม.ย. 66-เก้าอ้ีส านักงาน พนักพิงกลาง 2 ตัว แผนงานอุตสาหกรรมและ 9,000        -  - จ้างโดยวิธี ขออนุมัติจัดหา 

การโยธา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ เฉพาะเจาะจง ในไตรมาสท่ี 2

อุตสากรรมและการโยธา          

139 ม.ค. 66 - เม.ย. 66-เก้าอ้ีส านักงาน พนักพิงสูง 2 ตัว แผนงานอุตสาหกรรมและ 5,000       - - จ้างโดยวิธี ขออนุมัติจัดหา 

การโยธา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ เฉพาะเจาะจง ในไตรมาสท่ี 2

อุตสากรรมและการโยธา

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

140 ม.ค. 66 - เม.ย. 66-เคร่ืองเจาะคอนกรีต 1 ตัว แผนงานอุตสาหกรรมและ 85,000      -  - จ้างโดยวิธี ขออนุมัติจัดหา 

การโยธา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ เฉพาะเจาะจง ในไตรมาสท่ี 2

อุตสากรรมและการโยธา

141 ม.ค. 66 - เม.ย. 66-เคร่ืองหาพิกัดสัญญาณดาวเทียม GPS 2 แผนงานอุตสาหกรรมและ 40,000      -  - จ้างโดยวิธี ขออนุมัติจัดหา 

เคร่ือง การโยธา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ เฉพาะเจาะจง ในไตรมาสท่ี 2



แผนงาน/งาน โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท)
ล าดับ

ท่ี
ช่วงเวลาท่ีต้อง

เร่ิมจัดหา
รายการ/จ านวน (หน่วย) งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา ก าหนด

ส่งมอบ
หมายเหตุ

อุตสากรรมและการโยธา

142 ม.ค. 66 - เม.ย. 66-เคร่ืองเป้าปริซึม 1 ตัว แผนงานอุตสาหกรรมและ 10,000      -  - จ้างโดยวิธี ขออนุมัติจัดหา 
การโยธา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ เฉพาะเจาะจง ในไตรมาสท่ี 2
อุตสากรรมและการโยธา

143 ม.ค. 66 - เม.ย. 66-ล้อวัดระยะ 2 ตัว แผนงานอุตสาหกรรมและ 30,000      -  - จ้างโดยวิธี ขออนุมัติจัดหา 
การโยธา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ เฉพาะเจาะจง ในไตรมาสท่ี 2
อุตสากรรมและการโยธา

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
144 ต.ค. 65 - ธ.ค. 65 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าแบบมีฝา

ปิดสายกลางหมู่บ้าน ขนาดปากกว้าง 
0.50 เมตร สูง 0.50 เมตร หนา 0.10 
เมตร ยาวรวม 60.00 เมตร ตามแบบ
และประมาณการท่ีเทศบาลต าบลห้วย
ซ้อ สถานท่ีก่อสร้าง บ้านห้วยซ้อเหนือ 
หมู่ท่ี 1 พิกัดโครงการ 0632727  
2213833 งบประมาณ 274,500 (สอง
แสนเจ็ดหม่ืนส่ีพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.
2566-2570) เทศบาลต าบลห้วยซ้อ 
เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 หน้าท่ี 3 ล าดับท่ี 1

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา   งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

274,500  -  - จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจ

ง

ขออนุมัติจัดหา
ในไตรมาส ท่ี 1



แผนงาน/งาน โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท)
ล าดับ

ท่ี
ช่วงเวลาท่ีต้อง

เร่ิมจัดหา
รายการ/จ านวน (หน่วย) งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา ก าหนด

ส่งมอบ
หมายเหตุ

145 ต.ค. 65 - ธ.ค. 65 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าแบบมีฝา
ปิด ซอย 2 ขนาดปากกว้าง 0.50 เมตร 
สูง 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาวรวม
 65.00 เมตร ตามแบบและประมาณ
การท่ีเทศบาลต าบลห้วยซ้อ สถานท่ี
ก่อสร้าง บ้านห้วยซ้อใต้ หมู่ท่ี 2 พิกัด
โครงการ 0633074  2213666 
งบประมาณ 297,000 (สองแสนเก้าหม่ืน
เจ็ดพันบาทถ้วน)ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2566-2570) เทศบาลต าบลห้วย
ซ้อ เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 หน้าท่ี 4 ล าดับท่ี 2

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา   งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

297,000  -  - จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจ

ง

ขออนุมัติจัดหา
ในไตรมาส ท่ี 1

146 ต.ค. 65 - ธ.ค. 65 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าแบบมีฝา
ปิด ซอย 3 ขนาดปากกว้าง 0.50 เมตร 
สูง 0.50 เมตร  หนา 0.10 เมตร ยาว
รวม 40.00 เมตร ตามแบบและ
ประมาณการท่ีเทศบาลต าบลห้วยซ้อ 
สถานท่ีก่อสร้าง  บ้านแก่นเหนือ หมู่ท่ี 3
 พิกัดโครงการ 063284 2217178 
งบประมาณ 183,000 (หน่ึงแสนแปด
หม่ืนสามพันบาทถ้วน)ตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เทศบาล
ต าบลห้วยซ้อ เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 หน้าท่ี 5
 ล าดับท่ี 4

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา   งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

183,000  -  - จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจ

ง

ขออนุมัติจัดหา
ในไตรมาส ท่ี 1



แผนงาน/งาน โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท)
ล าดับ

ท่ี
ช่วงเวลาท่ีต้อง

เร่ิมจัดหา
รายการ/จ านวน (หน่วย) งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา ก าหนด

ส่งมอบ
หมายเหตุ

147 ต.ค. 65 - ธ.ค. 65 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าแบบมีฝา
ปิดซอย 6 ขนาดปากกว้าง 0.50 เมตร 
สูง 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาวรวม
 32.00 เมตร ตามแบบและประมาณ
การท่ีเทศบาลต าบลห้วยซ้อ สถานท่ี
ก่อสร้าง บ้านแก่นเหนือ หมู่ท่ี 3 พิกัด
โครงการ 0635037  2217404 
งบประมาณ 146,000 (หน่ึงแสนส่ีหม่ืน
หกพันบาทถ้วน) ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน
 (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลต าบลห้วย
ซ้อ เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 หน้าท่ี 7 ล าดับท่ี 6

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา   งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

146,000  -  - จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจ

ง

ขออนุมัติจัดหา
ในไตรมาส ท่ี 1

148 ต.ค. 65 - ธ.ค. 65 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าแบบมีฝา
ปิด ซอย 2 จุดท่ี 1 ขนาดปากกว้าง 0.30
 เมตร สูง 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร 
ยาวรวม 104.00 เมตร ตามแบบและ
ประมาณการท่ีเทศบาลต าบลห้วยซ้อ 
สถานท่ีก่อสร้าง บ้านเก๋ียงเหนือ หมู่ท่ี 4
 พิกัดโครงการ 636107 219427 
งบประมาณ 300,000 (สามแสนบาท
ถ้วน)ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.
2566-2570) เทศบาลต าบลห้วยซ้อ 
เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 หน้าท่ี 8 ล าดับท่ี 8

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา   งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

300,000  -  - จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจ

ง

ขออนุมัติจัดหา
ในไตรมาส ท่ี 1



แผนงาน/งาน โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท)
ล าดับ

ท่ี
ช่วงเวลาท่ีต้อง

เร่ิมจัดหา
รายการ/จ านวน (หน่วย) งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา ก าหนด

ส่งมอบ
หมายเหตุ

149 ต.ค. 65 - ธ.ค. 65 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าแบบมีฝา
ปิด สายกลาง จุดท่ี 3 ขนาดปากกว้าง 
0.50 เมตร สูง 0.50 เมตร หนา 0.10 
เมตร ยาวรวม 65.00 เมตร ตามแบบ
และประมาณการท่ีเทศบาลต าบลห้วย
ซ้อ สถานท่ีก่อสร้าง บ้านเนินสมบูรณ์ 
หมู่ท่ี 8 พิกัดโครงการ 631831 
2220278 งบประมาณ 299,000 (สอง
แสนเก้าหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน)ตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลห้วยซ้อ เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 
หน้าท่ี 11 ล าดับท่ี 12

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา   งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

299,000  -  - จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจ

ง

ขออนุมัติจัดหา
ในไตรมาส ท่ี 1

150 ต.ค. 65 - ธ.ค. 65 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าแบบมีฝา
ปิด ซอย 2 จุดท่ี 1 ขนาดปากกว้าง 0.30
 เมตร สูง 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร 
ยาวรวม 86.00 เมตร ตามแบบและ
ประมาณการท่ีเทศบาลต าบลห้วยซ้อ 
สถานท่ีก่อสร้าง บ้านเวียงทอง หมู่ท่ี 11
 พิกัดโครงการ 636384  2220272 
งบประมาณ 248,000 (สองแสนส่ีหม่ืน
แปดพันบาทถ้วน)ตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เทศบาล
ต าบลห้วยซ้อ เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 หน้าท่ี 
15 ล าดับท่ี 18

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา   งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

248,000  -  - จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจ

ง

ขออนุมัติจัดหา
ในไตรมาส ท่ี 1



แผนงาน/งาน โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท)
ล าดับ

ท่ี
ช่วงเวลาท่ีต้อง

เร่ิมจัดหา
รายการ/จ านวน (หน่วย) งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา ก าหนด

ส่งมอบ
หมายเหตุ

151 ต.ค. 65 - ธ.ค. 65 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าแบบมีฝา
ปิด ซอย 1 ขนาดปากกว้าง 0.50 เมตร 
สูง 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาวรวม
 48.00 เมตร ตามแบบและประมาณ
การท่ีเทศบาลต าบลห้วยซ้อ สถานท่ี
ก่อสร้าง บ้านร้องหัวฝาย หมู่ท่ี 12 พิกัด
โครงการ 0632365 2213995 
งบประมาณ 224,400 (สองแสนสอง
หม่ืนส่ีพันส่ีร้อยบาทถ้วน)ตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลห้วยซ้อ เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 
หน้าท่ี 16 ล าดับท่ี 20

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา   งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

224,400  -  - จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจ

ง

ขออนุมัติจัดหา
ในไตรมาส ท่ี 1

152 ต.ค. 65 - ธ.ค. 65 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าแบบมีฝา
ปิดซอยหอประชุม ขนาดปากกว้าง 0.30
 เมตร สูง 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร 
ยาวรวม 88.00 เมตร ตามแบบและ
ประมาณการท่ีเทศบาลต าบลห้วยซ้อ 
สถานท่ีก่อสร้าง บ้านแก่น หมู่ท่ี 14 
พิกัดโครงการ 0634381 2217737 
งบประมาณ 253,400 (สองแสนห้า
หม่ืนสามพันส่ีร้อยบาทถ้วน)ตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลห้วยซ้อ เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 
หน้าท่ี 19 ล าดับท่ี 24

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา   งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

253,400  -  - จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจ

ง

ขออนุมัติจัดหา
ในไตรมาส ท่ี 1



แผนงาน/งาน โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท)
ล าดับ

ท่ี
ช่วงเวลาท่ีต้อง

เร่ิมจัดหา
รายการ/จ านวน (หน่วย) งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา ก าหนด

ส่งมอบ
หมายเหตุ

153 ต.ค. 65 - ธ.ค. 65 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าแบบมีฝา
ปิด สายกลาง จุดท่ี 1 ขนาดปากกว้าง 
0.30 เมตร สูง 0.30 เมตร หนา 0.10 
เมตร ยาวรวม 104.00 เมตร ตามแบบ
และประมาณการท่ีเทศบาลต าบลห้วย
ซ้อ สถานท่ีก่อสร้าง บ้านเก๋ียง หมู่ท่ี 17
 พิกัดโครงการ 0636088 2219790 
งบประมาณ 300,000 (สามแสนบาท
ถ้วน)ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.
2566-2570) เทศบาลต าบลห้วยซ้อ 
เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 หน้าท่ี 21 ล าดับท่ี 27

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา   งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

300,000  -  - จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจ

ง

ขออนุมัติจัดหา
ในไตรมาส ท่ี 1

154 ต.ค. 65 - ธ.ค. 65 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า สาย
กลางสามแยกหมู่บ้าน ขนาดปากกว้าง 
1.00 เมตร ก้นกว้าง 1.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ลึก 1.00 เมตร ยาวรวม 
19.00 เมตร ตามแบบและประมาณการ
ท่ีเทศบาลต าบลห้วยซ้อ สถานท่ีก่อสร้าง
 บ้านพัฒนารุ่งเรือง หมู่ท่ี 18 พิกัด
โครงการ 0631976  2214061 
งบประมาณ 113,000 (หน่ึงแสนหน่ึง
หม่ืนสามพันบาทถ้วน)ตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เทศบาล
ต าบลห้วยซ้อ เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 หน้าท่ี 
23 ล าดับท่ี 29

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา   งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

113,000  -  - จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจ

ง

ขออนุมัติจัดหา
ในไตรมาส ท่ี 1



แผนงาน/งาน โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท)
ล าดับ

ท่ี
ช่วงเวลาท่ีต้อง

เร่ิมจัดหา
รายการ/จ านวน (หน่วย) งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา ก าหนด

ส่งมอบ
หมายเหตุ

155 ต.ค. 65 - ธ.ค. 65 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าแบบมีฝา
ปิด ซอย 6 ขนาดปากกว้าง 0.50 เมตร 
สูง 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาวรวม
 45.00 เมตร ตามแบบและประมาณ
การท่ีเทศบาลต าบลห้วยซ้อ สถานท่ี
ก่อสร้าง บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ท่ี 19 
พิกัดโครงการ 0633869  2213684 
งบประมาณ 205,000 (สองแสนห้าพัน
บาทถ้วน)ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.
2566-2570) เทศบาลต าบลห้วยซ้อ 
เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 หน้าท่ี 25 ล าดับท่ี 31

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา   งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

205,000  -  - จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจ

ง

ขออนุมัติจัดหา
ในไตรมาส ท่ี 1

156 ต.ค. 65 - ธ.ค. 65 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า แบบมี
ฝาปิด ซอย 2 จุดท่ี 3 ขนาดปากกว้าง 
0.50 เมตร สูง 0.50 เมตร หนา 0.10 
เมตร ยาวรวม 59.00 เมตร ตามแบบ
และประมาณการท่ีเทศบาลต าบลห้วย
ซ้อ สถานท่ีก่อสร้าง บ้านเวียงค า หมู่ท่ี 
22 พิกัดโครงการ 636301  2219763  
งบประมาณ 271,000 (สองแสนเจ็ด
หม่ืนหน่ึงพันบาทถ้วน)ตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เทศบาล
ต าบลห้วยซ้อ เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 หน้าท่ี 
26 ล าดับท่ี 34

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา   งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

271,000  -  - จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจ

ง

ขออนุมัติจัดหา
ในไตรมาส ท่ี 1



แผนงาน/งาน โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท)
ล าดับ

ท่ี
ช่วงเวลาท่ีต้อง

เร่ิมจัดหา
รายการ/จ านวน (หน่วย) งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา ก าหนด

ส่งมอบ
หมายเหตุ

157 ต.ค. 65 - ธ.ค. 65 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าแบบมีฝา
ปิดสายกลางหมู่บ้าน ขนาดปากกว้าง 
0.50 เมตร สูง 0.50 เมตร หนา 0.10 
เมตร ยาวรวม 60.00 เมตร ตามแบบ
และประมาณการท่ีเทศบาลต าบลห้วย
ซ้อ สถานท่ีก่อสร้าง บ้านแก่นสะลองค า
 หมู่ท่ี 23 พิกัดโครงการ 0634381 
2217737  งบประมาณ 274,500 (สอง
แสนเจ็ดหม่ืนส่ีพันห้าร้อยบาทถ้วน)ตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลห้วยซ้อ เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 
หน้าท่ี 27 ล าดับท่ี 35

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา   งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

274,500  -  - จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจ

ง

ขออนุมัติจัดหา
ในไตรมาส ท่ี 1

158 ม.ค. 66 - มี.ค. 66 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม ร่องปู่กิ
 ขนาด 2.10 เมตร X 2.10 เมตร ความ
ยาว 4.00 เมตร ชนิด 2 ช่อง ท ามุม 0 
องศากับแนวต้ังฉากแนวทาง ตามแบบ
และประมาณการท่ีเทศบาลต าบลห้วย
ซ้อ สถานท่ีก่อสร้าง บ้านศรีวิไล หมู่ท่ี 7
 พิกัดโครงการ 0642861  2221638 
งบประมาณ 295,000 (สองแสนเก้า
หม่ืนห้าพันบาทถ้วน)ตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เทศบาล
ต าบลห้วยซ้อ เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 หน้าท่ี 
10 ล าดับท่ี 11

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา   งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

295,000  -  - จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจ

ง

ขออนุมัติจัดหา
ในไตรมาส ท่ี 2



แผนงาน/งาน โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท)
ล าดับ

ท่ี
ช่วงเวลาท่ีต้อง

เร่ิมจัดหา
รายการ/จ านวน (หน่วย) งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา ก าหนด

ส่งมอบ
หมายเหตุ

159 ม.ค. 66 - มี.ค. 66 โครงการปรับปรุงหินคลุกปรับเกล่ีย 
สายหุบป่าบง ขนาดถนนกว้าง 3.00 
เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 950.00 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,950.00 
ตารางเมตร ตามแบบและประมาณการ
ท่ีเทศบาลต าบลห้วยซ้อ สถานท่ีก่อสร้าง
 บ้านใหม่ดอนแก้ว หมู่ท่ี 9 พิกัด
โครงการ จุดเร่ิมต้น 637248 2222584 
 จุดส้ินสุด 637212 2223058 
งบประมาณ 196,000 (หน่ึงแสนเก้า
หม่ืนหกพันบาทถ้วน)ตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เทศบาล
ต าบลห้วยซ้อ เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 หน้าท่ี 
13 ล าดับท่ี 15

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา   งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

196,000  -  - จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจ

ง

ขออนุมัติจัดหา
ในไตรมาส ท่ี 2



แผนงาน/งาน โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท)
ล าดับ

ท่ี
ช่วงเวลาท่ีต้อง

เร่ิมจัดหา
รายการ/จ านวน (หน่วย) งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา ก าหนด

ส่งมอบ
หมายเหตุ

160 ม.ค. 66 - มี.ค. 66 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกปรับเกล่ีย
 สายร่องเคียน ขนาดถนนกว้าง 2.50 
เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 1,270.00 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิว คสล.ไม่น้อยกว่า 
3,175.00 ตารางเมตร ตามแบบและ
ประมาณการท่ีเทศบาลต าบลห้วยซ้อ 
สถานท่ีก่อสร้าง บ้านร้องหัวฝาย หมู่ท่ี 
12 พิกัดโครงการ  0632562  2213715
  งบประมาณ 200,400 (สองแสนส่ีร้อย
บาทถ้วน) ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.
2566-2570) เทศบาล ต าบลห้วยซ้อ 
เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 หน้าท่ี 16 ล าดับท่ี 19

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา   งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

200,400  -  - จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจ

ง

ขออนุมัติจัดหา
ในไตรมาส ท่ี 2

161 ม.ค. 66 - มี.ค. 66 โครงการปรับปรุงอาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลห้วยซ้อ(อาคารส านัก
ทะเบียน กองการศึกษา แผนท่ีภาษี ) 
ตามแบบและประมาณการท่ีเทศบาล
ต าบลห้วยซ้อ สถานท่ีก่อสร้าง บ้าน
แก่นนคร หมู่ท่ี 13 งบประมาณ 
309,800 (สามแสนเก้าพันแปดร้อยบาท
ถ้วน)ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.
2566-2570) เทศบาลต าบลห้วยซ้อ 
เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 หน้าท่ี 33 ล าดับท่ี 27

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา   งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

309,800  -  - จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจ

ง

ขออนุมัติจัดหา
ในไตรมาส ท่ี 2



แผนงาน/งาน โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท)
ล าดับ

ท่ี
ช่วงเวลาท่ีต้อง

เร่ิมจัดหา
รายการ/จ านวน (หน่วย) งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา ก าหนด

ส่งมอบ
หมายเหตุ

162 เม.ย. 66 - มิ.ย. 66  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 6 ขนาดถนนกว้าง 3.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 25.00 เมตร
 หรือมีพ้ืนท่ีผิว คสล.ไม่น้อยกว่า 75.00 
ตารางเมตร ตามแบบและประมาณการ
ท่ีเทศบาลต าบลห้วยซ้อ สถานท่ีก่อสร้าง
 บ้านห้วยซ้อใต้ หมู่ท่ี 2 พิกัดโครงการ 
0633191  2213558 งบประมาณ 
41,800 (ส่ีหม่ืนหน่ึงพันแปดร้อยบาท
ถ้วน) ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.
2566-2570) เทศบาลต าบลห้วยซ้อ 
เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 หน้าท่ี 4 ล าดับท่ี 3

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา   งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

41,800  -  - จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจ

ง

ขออนุมัติจัดหา
ในไตรมาส ท่ี 3



แผนงาน/งาน โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท)
ล าดับ

ท่ี
ช่วงเวลาท่ีต้อง

เร่ิมจัดหา
รายการ/จ านวน (หน่วย) งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา ก าหนด

ส่งมอบ
หมายเหตุ

163 เม.ย. 66 - มิ.ย. 66  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จุดท่ี 1 ตรอกนายกอง  กองฟู 
ขนาดถนนกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาว 30.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิว 
คสล.ไม่น้อยกว่า 90.00 ตารางเมตร 
พิกัด 0635198 2217040 จุดท่ี 2 
ตรอกนายจันทร์  พลห้า ขนาดถนนกว้าง
 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
29.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิว คสล.ไม่
น้อยกว่า 87.00 ตารางเมตร พิกัด
โครงการ 0635005 2217302 ตาม
แบบและประมาณการท่ีเทศบาลต าบล
ห้วยซ้อ สถานท่ีก่อสร้าง บ้านแก่นเหนือ
 หมู่ท่ี 3 งบประมาณ 97,000 (เก้าหม่ืน
เจ็ดพันบาทถ้วน) ตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เทศบาล
ต าบลห้วยซ้อ เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 หน้าท่ี 6 
    ล าดับท่ี 5

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา   งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

97,000  -  - จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจ

ง

ขออนุมัติจัดหา
ในไตรมาส ท่ี 3



แผนงาน/งาน โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท)
ล าดับ

ท่ี
ช่วงเวลาท่ีต้อง

เร่ิมจัดหา
รายการ/จ านวน (หน่วย) งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา ก าหนด

ส่งมอบ
หมายเหตุ

164 เม.ย. 66 - มิ.ย. 66  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จุดท่ี 1 ตรอกซ่ือตรง ขนาดถนน
กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
30.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิว คสล.ไม่
น้อยกว่า 90.00 ตารางเมตร พิกัด 
0635602 2216994  จุดท่ี 2 ซอย 2/5
 ขนาดถนนกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาว 26.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิว 
คสล.ไม่น้อยกว่า 78.00 ตารางเมตร 
พิกัด 0635647 2216889 จุดท่ี 3 ซอย 
5/3 ขนาดถนนกว้าง 3.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีผิว คสล.ไม่น้อยกว่า 60.00 ตาราง
เมตร พิกัด 0635712 2216854 จุดท่ี 4
 ซอย 4/1 ขนาดถนนกว้าง 4.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ยาว 31.00 เมตร หรือ
มีพ้ืนท่ีผิว คสล.ไม่น้อยกว่า 124.00 
ตารางเมตร พิกัดโครงการ 0635488 
2216746 ตามแบบและประมาณการท่ี
เทศบาลต าบลห้วยซ้อ สถานท่ีก่อสร้าง 
บ้านแก่นใต้ หมู่ท่ี 5 งบประมาณ 

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา   งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

193,000  -  - จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจ

ง

ขออนุมัติจัดหา
ในไตรมาส ท่ี 3



แผนงาน/งาน โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท)
ล าดับ

ท่ี
ช่วงเวลาท่ีต้อง

เร่ิมจัดหา
รายการ/จ านวน (หน่วย) งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา ก าหนด

ส่งมอบ
หมายเหตุ

165 เม.ย. 66 - มิ.ย. 66  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 26 จุดท่ี 1 ขนาดถนนกว้าง 
4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
112.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิว คสล.ไม่
น้อยกว่า 448.00 ตารางเมตรตามแบบ
และประมาณการท่ีเทศบาลต าบลห้วย
ซ้อ สถานท่ีก่อสร้าง บ้านเวียงหมอก 
หมู่ท่ี 10 พิกัดโครงการ 635915  
2223495 งบประมาณ 250,000 (สอง
แสนห้าหม่ืนบาทถ้วน)ตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เทศบาล
ต าบลห้วยซ้อ เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 หน้าท่ี 
14 ล าดับท่ี 16

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา   งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

250,000  -  - จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจ

ง

ขออนุมัติจัดหา
ในไตรมาส ท่ี 3



แผนงาน/งาน โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท)
ล าดับ

ท่ี
ช่วงเวลาท่ีต้อง

เร่ิมจัดหา
รายการ/จ านวน (หน่วย) งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา ก าหนด

ส่งมอบ
หมายเหตุ

166 เม.ย. 66 - มิ.ย. 66  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 3 จุดท่ี 1 ขนาดถนนกว้าง 
4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 50.00
 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิว คสล.ไม่น้อยกว่า 
200.00 ตารางเมตร ตามแบบและ
ประมาณการท่ีเทศบาลต าบลห้วยซ้อ 
สถานท่ีก่อสร้าง บ้านเวียงหมอก หมู่ท่ี 
10 พิกัดโครงการ 635915 2223495 
งบประมาณ 120,000 (หน่ึงแสนสอง
หม่ืนบาทถ้วน)ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2566-2570) เทศบาลต าบลห้วย
ซ้อ เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 หน้าท่ี 15 ล าดับท่ี 
17

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา   งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

120,000 - - จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจ

ง

ขออนุมัติจัดหา
ในไตรมาส ท่ี 3

167 เม.ย. 66 - มิ.ย. 66โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ 
ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 16.00 
เมตร ตามแบบและประมาณการท่ี
เทศบาลต าบลห้วยซ้อ สถานท่ีก่อสร้าง 
บ้านแก่นนคร หมู่ท่ี 13 งบประมาณ 
118,900 (หน่ึงแสนหน่ึงหม่ืนแปดพัน
เก้าร้อยบาทถ้วน)ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน
 (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลต าบลห้วย
ซ้อ เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 หน้าท่ี 17 ล าดับท่ี 
22

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา   งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

118,900  -  - จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจ

ง

ขออนุมัติจัดหา
ในไตรมาส ท่ี 3



แผนงาน/งาน โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท)
ล าดับ

ท่ี
ช่วงเวลาท่ีต้อง

เร่ิมจัดหา
รายการ/จ านวน (หน่วย) งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา ก าหนด

ส่งมอบ
หมายเหตุ

168 เม.ย. 66 - มิ.ย. 66  โครงการก่อสร้างฝารางระบายน้ า ช่วงท่ี
 2 สายกลางหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 0.50 
เมตร ยาว 1.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
จ านวน 354 ฝา ตามแบบและประมาณ
การท่ีเทศบาลต าบลห้วยซ้อ สถานท่ี
ก่อสร้าง บ้านแก่นเจริญ หมู่ท่ี 20 พิกัด
โครงการ 0636047 2216404 
งบประมาณ 355,000 (สามแสนห้า
หม่ืนห้าพันบาทถ้วน)ตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เทศบาล
ต าบลห้วยซ้อ เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 หน้าท่ี 
25 ล าดับท่ี 32

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา   งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

355,000  -  - จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจ

ง

ขออนุมัติจัดหา
ในไตรมาส ท่ี 3

169 เม.ย. 66 - มิ.ย. 66โครงการก่อสร้างห้องรับประทาน
อาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเวียง
หมอก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
18.00 เมตร สูง 3.25 เมตร ตามแบบ
และประมาณการท่ีเทศบาลต าบลห้วย
ซ้อ สถานท่ีก่อสร้าง บ้านแก่นนคร หมู่ท่ี
 13 งบประมาณ 478,000 (ส่ีแสนเจ็ด
หม่ืนแปดพันบาทถ้วน)ตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เทศบาล
ต าบลห้วยซ้อ เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 หน้าท่ี 
38 ล าดับท่ี 28

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา   งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

478,000  -  - จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจ

ง

ขออนุมัติจัดหา
ในไตรมาส ท่ี 3



แผนงาน/งาน โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท)
ล าดับ

ท่ี
ช่วงเวลาท่ีต้อง

เร่ิมจัดหา
รายการ/จ านวน (หน่วย) งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา ก าหนด

ส่งมอบ
หมายเหตุ

170 เม.ย. 66 - มิ.ย. 66  โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ าสาย
กลางเช่ือมหนองเต๋ย ช่วงท่ี 1 ขนาด
กว้าง 0.70-0.80 เมตร หนา 0.15 เมตร
 ยาว 30.00 เมตร ช่วงท่ี 2 ขนาดกว้าง 
0.80 เมตร ยาว 51.00 เมตร ตามแบบ
และประมาณการท่ีเทศบาลต าบลห้วย
ซ้อ สถานท่ีก่อสร้าง บ้านแก่นนคร หมู่ท่ี
 13 พิกัดโครงการ 0636538 2219650 
 งบประมาณ 302,000 (สามแสนสอง
พันบาทถ้วน) ตามแผน พัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2566-2570) เทศบาลต าบลห้วย
ซ้อ เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 หน้าท่ี 19 ล าดับท่ี 
25

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา   งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

302,000  -  - จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจ

ง

ขออนุมัติจัดหา
ในไตรมาส ท่ี 3



แผนงาน/งาน โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท)
ล าดับ

ท่ี
ช่วงเวลาท่ีต้อง

เร่ิมจัดหา
รายการ/จ านวน (หน่วย) งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา ก าหนด

ส่งมอบ
หมายเหตุ

171 ก.ค. 66 - ก.ย. 66 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 16 (ช่วงท่ี 2) ขนาดถนน
กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หนา
 0.15 เมตร ยาว 150.00 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีผิว คสล.ไม่น้อยกว่า 600.00 
ตารางเมตร ตามแบบและประมาณการ
ท่ีเทศบาลต าบลห้วยซ้อ สถานท่ีก่อสร้าง
 บ้านเก๋ียงใต้ หมู่ท่ี 6 พิกัดโครงการ 
0635369- 2217052  งบประมาณ 
329,000 (สามแสนเก้าหม่ืนเก้าพันบาท
ถ้วน) ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.
2566-2570) เทศบาลต าบลห้วยซ้อ 
เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 หน้าท่ี 10 ล าดับท่ี 10

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา   งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

329,000  -  - จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจ

ง

ขออนุมัติจัดหา
ในไตรมาส ท่ี 4



แผนงาน/งาน โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท)
ล าดับ

ท่ี
ช่วงเวลาท่ีต้อง

เร่ิมจัดหา
รายการ/จ านวน (หน่วย) งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา ก าหนด

ส่งมอบ
หมายเหตุ

172 ก.ค. 66 - ก.ย. 66  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 11 จุดท่ี 3  ขนาดถนนกว้าง
 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
137.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิว คสล.ไม่
น้อยกว่า 548.00 ตารางเมตร ตามแบบ
และประมาณการท่ีเทศบาลต าบลห้วย
ซ้อ สถานท่ีก่อสร้าง บ้านใหม่ดอนแก้ว 
หมู่ท่ี 9 พิกัดโครงการ 636450 
2221680 งบประมาณ 298,000 (สอง
แสนเก้าหม่ืนแปดพันบาทถ้วน)ตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลห้วยซ้อ เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 
หน้าท่ี 12 ล าดับท่ี 14

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา   งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

298,000  -  - จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจ

ง

ขออนุมัติจัดหา
ในไตรมาส ท่ี 4



แผนงาน/งาน โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท)
ล าดับ

ท่ี
ช่วงเวลาท่ีต้อง

เร่ิมจัดหา
รายการ/จ านวน (หน่วย) งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา ก าหนด

ส่งมอบ
หมายเหตุ

173 ก.ค. 66 - ก.ย. 66   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 8 ขนาดถนนกว้าง 3.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร       ยาว 35.00 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิว คสล.ไม่น้อยกว่า 
105.00 ตารางเมตร ตามแบบและ
ประมาณการท่ีเทศบาลต าบลห้วยซ้อ 
สถานท่ีก่อสร้าง บ้านร้องหัวฝาย หมู่ท่ี 
12 พิกัดโครงการ 0632068 2213945 
งบประมาณ 65,700 (หกหม่ืนห้าพันเจ็ด
ร้อยบาทถ้วน)ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2566-2570) เทศบาลต าบลห้วย
ซ้อ เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 หน้าท่ี 17 ล าดับท่ี 
21

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา   งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

65,700  -  - จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจ

ง

ขออนุมัติจัดหา
ในไตรมาส ท่ี 4



แผนงาน/งาน โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท)
ล าดับ

ท่ี
ช่วงเวลาท่ีต้อง

เร่ิมจัดหา
รายการ/จ านวน (หน่วย) งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา ก าหนด

ส่งมอบ
หมายเหตุ

174 ก.ค. 66 - ก.ย. 66 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จุดท่ี 1 ตรอก 8 ขนาดถนนกว้าง 
3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 27.00
 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิว คสล.ไม่น้อยกว่า 
81.00 ตารางเมตร พิกัด 0635565 
2216492 จุดท่ี 2 ตรอก 7 ขนาดถนน
กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
26.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิว คสล.ไม่
น้อยกว่า 78.00 ตารางเมตร พิกัด 
0635551 2216571 จุดท่ี 3 ตรอก 4 
ขนาดถนนกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาว 40.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิว 
คสล.ไม่น้อยกว่า120.00 ตารางเมตร 
พิกัด 0635255 2216627 ตามแบบ
และประมาณการท่ีเทศบาลต าบลห้วย
ซ้อ สถานท่ีก่อสร้าง บ้านแก่นนคร หมู่ท่ี
 13 งบประมาณ 154,000 (หน่ึงแสน
ห้าหม่ืนส่ีพันบาทถ้วน) ตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เทศบาล
ต าบลห้วยซ้อ เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 หน้าท่ี 
18 ล าดับท่ี 23

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา   งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

154,000  -  - จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจ

ง

ขออนุมัติจัดหา
ในไตรมาส ท่ี 4



แผนงาน/งาน โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท)
ล าดับ

ท่ี
ช่วงเวลาท่ีต้อง

เร่ิมจัดหา
รายการ/จ านวน (หน่วย) งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา ก าหนด

ส่งมอบ
หมายเหตุ

175 ก.ค. 66 - ก.ย. 66   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จุดท่ี 1 ซอย 3/2 ขนาดถนนกว้าง
 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
55.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิว คสล.ไม่
น้อยกว่า 165.00 ตารางเมตร พิกัด 
0633094  2213163จุดท่ี 2 ซอย 3/3 
ขนาดถนนกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาว 48.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิว 
คสล.ไม่น้อยกว่า 144.00 ตารางเมตร 
พิกัด 0633203  2213147 จุดท่ี 3 ซอย
 4/2 ขนาดถนนกว้าง 3.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 15.00 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีผิว คสล.ไม่น้อยกว่า 45.00 ตาราง
เมตร พิกัด 0632770 2213385 ตาม
แบบและประมาณการท่ีเทศบาลต าบล
ห้วยซ้อ สถานท่ีก่อสร้าง บ้านชัยพัฒนา
 หมู่ท่ี 16 งบประมาณ 205,300 (สอง
แสนห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)ตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลห้วยซ้อ เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 
หน้าท่ี 20 ล าดับท่ี 26

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา   งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

205,300  -  - จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจ

ง

ขออนุมัติจัดหา
ในไตรมาส ท่ี 4



แผนงาน/งาน โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท)
ล าดับ

ท่ี
ช่วงเวลาท่ีต้อง

เร่ิมจัดหา
รายการ/จ านวน (หน่วย) งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา ก าหนด

ส่งมอบ
หมายเหตุ

176 ก.ค. 66 - ก.ย. 66   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จุดท่ี 1 ตรอก 1 ขนาดถนนกว้าง 
3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 28.00
 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิว คสล.ไม่น้อยกว่า 
84.00 ตารางเมตร พิกัด 632188 
2214031 จุดท่ี 2 ซอย 4 ขนาดถนน
กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
47.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิว คสล.ไม่
น้อยกว่า 141.00 ตารางเมตร พิกัด 
631902 2214231 จุดท่ี 3 ตรอก 4 
ขนาดถนนกว้าง 2.50 เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาว 22.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิว 
คสล.ไม่น้อยกว่า 55.00 ตารางเมตร 
พิกัด 632032 2214049 ตามแบบและ
ประมาณ การท่ีเทศบาลต าบลห้วยซ้อ 
สถานท่ีก่อสร้าง บ้านพัฒนารุ่งเรือง หมู่ท่ี
 18 งบประมาณ 156,000 (หน่ึงแสน
ห้าหม่ืนหกพันบาทถ้วน) ตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลห้วยซ้อ เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 
หน้าท่ี 22 ล าดับท่ี 28

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา   งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

156,000  -  - จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจ

ง

ขออนุมัติจัดหา
ในไตรมาส ท่ี 4



แผนงาน/งาน โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท)
ล าดับ

ท่ี
ช่วงเวลาท่ีต้อง

เร่ิมจัดหา
รายการ/จ านวน (หน่วย) งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา ก าหนด

ส่งมอบ
หมายเหตุ

177 ก.ค. 66 - ก.ย. 66   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จุดท่ี 1 ซอย 1 ขนาดถนนกว้าง 
3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 22.00
 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิว คสล.ไม่น้อยกว่า 
66.00 ตารางเมตร พิกัดโครงการ 
633285 2213738 จุดท่ี 2 ตรอกไพ
บูรณ์ ขนาดถนนกว้าง 3.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 10.00 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีผิว คสล.ไม่น้อยกว่า 30.00 ตาราง
เมตร พิกัดโครงการ 633673 2213787
 ตามแบบและประมาณการท่ีเทศบาล
ต าบลห้วยซ้อ สถานท่ีก่อสร้าง บ้าน
เกษตรสมบูรณ์ หมู่ท่ี 19 งบประมาณ 
52,700 (ห้าหม่ืนสองพันเจ็ดร้อยบาท
ถ้วน)ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.
2566-2570) เทศบาลต าบลห้วยซ้อ 
เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 หน้าท่ี 24 ล าดับท่ี 30

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา   งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

52,700  -  - จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจ

ง

ขออนุมัติจัดหา
ในไตรมาส ท่ี 4



แผนงาน/งาน โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท)
ล าดับ

ท่ี
ช่วงเวลาท่ีต้อง

เร่ิมจัดหา
รายการ/จ านวน (หน่วย) งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา ก าหนด

ส่งมอบ
หมายเหตุ

178 ก.ค. 66 - ก.ย. 66   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายร่องขาม จุดท่ี 1 ขนาดถนน
กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
114.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิว คสล.ไม่
น้อยกว่า 456.00 ตารางเมตร ตามแบบ
และประมาณการท่ีเทศบาลต าบลห้วย
ซ้อ สถานท่ีก่อสร้าง บ้านใหม่ศรีร่มเย็น 
หมู่ท่ี 21 พิกัดโครงการ 639455  
2224825  งบประมาณ 248,000 (สอง
แสนส่ีหม่ืนแปดพันบาทถ้วน)ตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลห้วยซ้อ เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 
หน้าท่ี 26 ล าดับท่ี 33

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา   งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

248,000  -  - จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจ

ง

ขออนุมัติจัดหา
ในไตรมาส ท่ี 4


