
 
 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน 
หน่วยงาน กองช่าง 

 

ตั้งงบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น                       17,863,500  บาท   แยกเป็น 
รายจ่ายประจ า                                          ต้ังไว้รวม        7,839,700  บาท   แยกเป็น 
 1. งบบุคลากร (520000) 
         1.1  หมวดเงินเดือน              ตั้งไว้รวม       1,351,000   บาท   แยกเป็น 
               เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)(522000)         ตั้งไว้รวม     1,351,000   บาท   
          1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100) ตั้งไว้ 855,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่
พนักงานส่วนต าบล จ านวน 6 อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
          1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน (220200)  ตั้งไว้  224,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน
เพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราว  และเพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ให้กับพนักงานส่วนต าบล  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
                   1.1.3 ประเภทเงิน ประจ าต าแหน่ง  (220300)  ตั้งไว้  42,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงิน ประจ า
ต าแหน่งของผู้อ านวยการกองช่าง   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา      
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
                   1.1.4 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง  (220600)  ต้ังไว้   175,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง
ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน 3  อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา     งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
          1.1.5 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220700)  ตั้งไว้  55,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็น
เงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

       2. งบด าเนินงาน  (530000)            
                   หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ       ต้ังไว้รวม        1,115,000 บาท     แยกเป็น 
  2.1 ค่าตอบแทน   (530000)                 ตั้งไว้               355,000  บาท    
  2.1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองท้องถ่ิน 
(310100)  ตั้งไว้  255,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น  ส าหรับพนักงานส่วนท้องถ่ินเป็น
กรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจ าปี) ส าหรับพนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ของกองช่าง  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา   
                 

        2.1.2 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  (310300)   ตั้งไว้ 5,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
                   2.1.3 ประเภทค่าเช่าบ้าน  (310400)   ตั้งไว้  50,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่
พนักงานส่วนต าบล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  
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          2.1.4 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)  ตั้งไว้  25,000 บาท   เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  
          2.1.5 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310600)   ตั้งไว้  20,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็น
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนต าบล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธางานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  
   
                    2.2 ค่าใช้สอย  (532000)         ตั้งไว้  460,000 บาท     

2.2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)  ตั้งไว้  350,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็น                                                                                                                                   
         ( 1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ  ตั้งไว้  50,000 บาท                                                           
                           (2) ค่าจ้างเหมาท าป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาท าป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ  เช่น ป้ายการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร  ป้ายช่ือซอย ถนน ภายในต าบล 
ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา  จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557- 2559  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมืองการบริหาร  หน้า 153                                                            
                           (3) ค่าจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้า  ตั้งไว้ 200,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้า
รายทางสาธารณะภายในต าบลหินเหล็กไฟ ,รอบบริเวณ อบต. , ภายในส านักงาน อบต. เช่น หลอดไฟ  
สตาร์ทเตอร์  บัลลาร์ด   พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า  เป็นต้น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา      จากแผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ. 2557- 2559  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  หน้า 123  

2.2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  
(320300)   ตั้งไว้  50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น 
                           (1)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ต้ังไว้  50,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง  
ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ในการเดินทางไปราชการ  หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วน
ต าบล  พนักงานจ้าง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา                    

2.2.3 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  (320400)  ตั้งไว้ 60,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็น     
ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์  เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ( ที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท )  เช่น   
รถยนต์ส่วนกลาง  เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงาน  
อุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 
2557- 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 4ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า 154      
    

          2.3 ค่าวัสดุ    (533000)                       ต้ังไว้  300,000 บาท  
2.3.1 ประเภทวัสดุส านักงาน  (330100)   ตั้งไว้  20,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของ

เครื่องใช้ต่างๆเช่น  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธางานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา   

2.3.2 ประเภทวัสดุก่อสร้าง (330600)   ตั้งไว้ 10,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุก่อสร้าง
ต่างๆ เช่น  แปรงทาสี  สีน้ ามัน  ไม้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  
                    2.3.3 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  (331400)  ตั้งไว้ 20,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นดิสก์โปรแกรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา   
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                    2.3.4 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  (330200) ตั้งไว้  100,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
หลอดไฟ สายไฟ  และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานไฟฟ้ารายทางสาธารณะภายในต าบล  ภายในส านักงาน 
อบต. และรอบบริเวณ อบต.  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  
                    2.3.5 ประเภทค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น (330800) ตั้งไว้ 100,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื่น ส าหรับรถยนต์ส่วนกลาง ของกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา   
                   2.3.6 ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 50,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ ฯลฯ ส าหรับรถยนต์ส่วนกลางของ กองช่าง  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา   
                     

3. งบลงทุน      ตั้งไว้   10,023,800  บาท    แยกเป็น   
        3.1 ครุภัณฑ์ (541000)                        ต้ังไว้       120,000  บาท     
             3.1.1 ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  (410100)          ตั้งไว้รวม    50,000 บาท         
                    (1) ติดตั้งมู่ลี่และม่านปรับแสงห้องท างานกองช่าง  ตั้งไว้ 50,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าติดต้ัง
มู่ลี่และม่านปรับแสงห้องท างานกองช่าง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  จากแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2557 – 2559  ยุทธศาสตร์
ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  หน้า 153  
             3.1.2 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  (รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มี
วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท ) (411800)   ตั้งไว้  70,000 บาท เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของ
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่  เช่น  เครื่องจักรกลยานพาหนะ เป็นต้น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 
 
 

3.2 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   (542000)    ตั้งไว้   9,903,800  บาท    แยกเป็น 
 3.2.1  ประเภทค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ (420200)  ตั้งไว้ 750,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่า
งานก่อสร้างหอถังทรงเชมเปญพร้อมอุปกรณ์  หมู่ที่ 16 บ้านหนองตาแวว   ต าบลหินเหล็กไฟ   ขนาดความจุ  
30 ลูกบาศก์เมตร   สูง 30 เมตร  พร้อมอุปกรณ์  และถังกรองสนิมเหล็ก และติดตั้งป้ายโครงการ  จ านวน  1 
ป้าย  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้    ปรากฏในแผนงาน การพาณิชย์   งานกิจการประปา   แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 
2557 – 2559  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  หน้า 124  

3.2.2 ประเภท อาคารต่างๆ  (420700) รายการ ค่าก่อสร้างแผงกันสาดหน้าห้องกองช่าง  ตั้งไว้  
250,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างแผงกันสาดหน้าห้องกองช่าง  ขนาดกว้าง 6.00 เมตร  ยาว 28.00 
เมตร สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  และติดตั้งป้ายโครงการ  จ านวน 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้    ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557–2559  ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  หน้า 
155  
         3.2.3  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (420900) ตั้งไว้รวม  8,873,800  บาท 

       (1) รายการถนน ตั้งไว้ 750,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยหลังวัดนิโครธาราม ( ต่อจากโครงการเดิมปี 56 ) หมู่ที่ 1 บ้านหนองขอน  ต าบลหินเหล็กไฟ   ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร   ยาว 329 เมตร   หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า  1,316 ตารางเมตร  
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร  สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  และติดตั้ง
ป้ายโครงการ  จ านวน 1  ป้าย  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
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งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2557 – 2559  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  หน้า 88   
                 (2) รายการถนน  ตั้งไว้ 378,500 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนลูกรัง  ซอยหนองโสน 
1 (เช่ือมต่อถนนลาดยาง)  หมู่ที่ 2 บ้านวังโบสถ์  ต าบลหินเหล็กไฟ   โดยท าการปรับเกรด ผิวจราจร เดิมกว้าง  
6.00 เมตร   ระยะทาง 660  เมตร    ท าการวางท่อระบายน้ า คสล. Ø  0.80 เมตร  แบบมาตรฐาน มอก.  ช้ัน 
3 จ านวน 2 จุดๆละ 6 ท่อน รวม 12 ท่อน  และลงลูกรังจ านวน 1,815  ลูกบาศก์เมตร  หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร  
ปรับเกรดบดอัดเรียบ   และติดตั้งป้ายโครงการ  จ านวน 1  ป้าย  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 – 2559 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  หน้า 88  
            (3) รายการถนน  ตั้งไว้  371,500 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนลาดยางแอ สฟัลท์ติก  
คอนกรีต  ซอยวังโบสถ์ หมู่ที่ 2  บ้านวังโบสถ์  ต าบลหินเหล็กไฟ  โดยท าการปรับ เกรดผิวจราจร เดิมกว้าง   
6.00 เมตร  ยาว 141 เมตร    หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 846 ตารางเมตร  ท าการลงลูกรังหนา 0.10 เมตร  
กว้าง 6.00 เมตร  เกรดบดอัดแน่น  และลงหินคลุกหนา 0.10 เมตร  กว้าง 6.00  เมตร  ยาว 141 เมตร  หรือ
ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า  84.60  ลูกบาศก์เมตร   เกรดบดอัดแน่น ท าการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต     
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  ยาว 141 เมตร  หนา 0.04 เมตร  หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า  705 ตารางเมตร   
ท าการตีเส้น ผิวจราจรกว้าง  0.10  เมตร   สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
และติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 – 2558  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  หน้า 95 
             (4) รายการถนน  ตั้งไว้  749,900 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
ต้นไทร  หมู่ที่ 3 บ้านหนองนกน้อย  ต าบลหินเหล็กไฟ  ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 331 เมตร หนา 0.15 
เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,324 ตารางเมตร  ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 0.50 เมตร  สร้างตาม
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ และติดตั้งป้ายโครงการ  จ านวน 1 ป้าย ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  แผนพัฒนาสามปี  
พ.ศ. 2557 – 2559  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  หน้า 88  

               (5) รายการถนน  ตั้งไว้ 750,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนลาดยางแอ สฟัลท์ติก  
คอนกรีต ซอยพรสวรรค์ หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา    ต าบลหินเหล็กไฟ  โดยท าการปรับ เกรดผิวจราจร เดิม
กว้าง 6.00 เมตร  ยาว 320 เมตร  หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,920 ตารางเมตร  และลงหินคลุกหนา 0.15 
เมตร  กว้าง 6.00  เมตร  ยาว 320 เมตร  หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า  288 ลูกบาศก์เมตร  เกรดบดอัด
แน่น  ท าการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 320 เมตร   หนา 0.04 เมตร     
หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร ท าการตีเส้นผิวจราจรกว้าง  0.10 เมตร สร้างตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ และติดตั้งป้ายโครงการ  จ านวน  1 ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ท่ัวไป   ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  แผนพัฒนาสามปี       
พ.ศ. 2556 – 2558  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  หน้า 89  
                (6) รายการถนน  ตั้งไว้ 258,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยร าษฎร       
หมู่ที่ 5 บ้านหนองคร้า  ต าบลหินเหล็กไฟ    โดยท าการปรับเกรด ผิวจราจร เดิมกว้าง 5.00 เมตร  ระยะทาง  
1,590 เมตร  พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล. Ø  0.40 เมตร  แบบมาตรฐาน มอก.ช้ัน  3 จ านวน  2 จุดๆละ 5 
ท่อน รวม 10 ท่อน  และลงลูกรังจ านวน 1,272  ลูกบาศก์เมตร   หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ปรับเกรดบดอัดเรียบ และติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏใน
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 – 2558  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  หน้า 89  
               (7) รายการถนน ตั้งไว้ 113,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยสันติสุข หมู่ที่ 5 
บ้านหนองคร้า  ต าบลหินเหล็กไฟ  โดยท าการปรับเกรดผิวจราจรเดิมกว้าง  5.00 เมตร   ระยะทาง 815 เมตร   
พร้อมวางท่อระบายน้ า  คสล. Ø 0.40 เมตร  แบบมาตรฐาน มอก.ช้ัน  3 จ านวน  2 จุดๆละ 5 ท่อน รวม 10 
ท่อน และท่อระบายน้ า คสล. Ø 0.60 เมตร  แบบมาตรฐาน มอก.ช้ัน  3 จ านวน 1 จุด 5 ท่อน  และลงลูกรัง
จ านวน 489 ลูกบาศก์เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร   ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  ปรับเกรดบดอัดเรียบ   และ
ติดตั้งป้ายโครงการ   จ านวน  1 ป้าย   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 – 2558  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  หน้า 89  
 
               (8) รายการถนน ตั้งไว้ 378,000บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
พัฒนา  หมู่ที่ 5 บ้านหนองคร้า  ต าบลหินเหล็กไฟ  ผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ยาว 163  เมตร หนา 0.15 
เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 652 ตารางเมตร  ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร  สร้างตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   และติดตั้งป้ายโครงการ  จ านวน 1 ป้าย  ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  แผนพัฒนาสามปี  
พ.ศ. 2557 – 2559  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  หน้า 98  

           แกไ้ข    (9) รายการถนน  ตั้งไว้ 618,900 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ซอยหนองชักหวาย  หมู่ที่  6  บ้านหนองซอ   ต าบลหินเหล็กไฟ  ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  ยาว  225  
เมตร  หนา 0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,125  ตารางเมตร  ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 
เมตร  สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  และติดตั้งป้ายโครงการ   จ านวน   1  
ป้าย    ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน  แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 – 2559  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
หน้า 90 
 
              (10) รายการถนน ตั้งไว้  130,700 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยดีเด่น  หมู่ที่ 6 บ้านหนองซอ  ต าบลหินเหล็กไฟ  ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร   ยาว 70  เมตร  หนา 0.15  
เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 245 ตารางเมตร  ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 0.20 เมตร  สร้างตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  และติดตั้งป้ายโครงการ   จ านวน   1  ป้าย  ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน   แผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ. 2557 – 2559   ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  หน้า  90 
               (11) รายการถนน ตั้งไว้ 463,900 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนลาดยางแอ สฟัลท์ติก   
คอนกรีต   ซอย 2  ไร่ชวาทองช่วงศาลาหมู่บ้านเช่ือมต่อซอย 1 หมู่ที่ 8 บ้านหนองเสือด า  ต าบลหินเหล็กไฟ  
โดยท าการปรับเกรดผิวจราจร เดิมกว้าง 6.00 เมตร  ยาว 214 เมตร   หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า   1,284  
ตารางเมตร   ลงหินคลุกหนา 0.10  เมตร    กว้าง 6.00 เมตร   หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 128.40 
ลูกบาศก์เมตร ท าการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  ยาว  214  เมตร  หนา 0.04 
เมตร  หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,070 ตารางเมตร ท าการตีเส้นผิวจราจรกว้าง  0.10  เมตร   สร้างตาม
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  และติดตั้งป้ายโครงการ   จ านวน 1 ป้าย   ตั้งจ่ายจาก
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เงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน   แผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ. 2557 – 2559   ยุทธศาสตร์ที่ 3   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  หน้า 90  
               (12) รายการถนน ตั้งไว้ 284,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนลาดยางแอ สฟัลท์ติก 
คอนกรีต  ซอย 1 หนองเสือด า    ( ต่อจากโครงการเดิมปี 56 ) หมู่ที่  8 บ้านหนองเสือด า  ต าบลหินเหล็กไฟ  
โดยท าการปรับ เกรดผิวจราจร เดิมกว้าง 6.00  เมตร  ยาว 115 เมตร   หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 690 
ตารางเมตร   ลงหินคลุกหนา 0.10 เมตร  กว้าง 6.00 เมตร  หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า  69 ลูกบาศก์
เมตร  ท าการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ผิวจราจรกว้าง 6.00  เมตร  ยาว  115 เมตร   หนา 0.04 เมตร   
หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 690  ตารางเมตร ท าการตีเส้นผิวจราจรกว้าง  0.10  เมตร  สร้างตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  และติดตั้งป้ายโครงการ  จ านวน 1 ป้าย   ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้   
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 – 
2559 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  หน้า 90 
             (13) รายการถนน ตั้งไว้ 750,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย
ศาลาโบราณ  หมู่ที่ 9 บ้านขอนอง  ต าบลหินเหล็กไฟ  ผิวจราจรกว้าง 4.00  เมตร   ยาว  328  เมตร  หนา 
0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,312 ตารางเมตร  ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 0.50 เมตร  สร้าง
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  และติดตั้งป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย   ตั้งจ่าย
จากเงินรายได ้  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน   แผนพัฒนา
สามปี พ.ศ. 2557 – 2559   ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  หน้า  90 
              (14) รายการถนน ตั้งไว้ 626,700 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนลาดยางแอ สฟัลท์ติก   
คอนกรีต  ซอยมัชวงศ์ หมู่ที่ 10 บ้านหนองขอนใต ้ ต าบลหินเหล็กไฟ  โดยท าการปรับเกรดผิวจราจรเดิมกว้าง 
6.00 เมตร  ยาว 262 เมตร  หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,572 ตารางเมตร   ลงหินคลุกหนา 0.15 เมตร  
กว้าง 6.00 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 235.80 ลูกบาศก์เมตร ท าการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ผิวจราจรกว้าง 5.00  เมตร  ยาว 262 เมตร   หนา 0.04 เมตร   หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,310 ตาราง
เมตร ท าการตีเส้นผิวจราจรกว้าง  0.10  เมตร   สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
และติดตั้งป้ายโครงการ  จ านวน 1 ป้าย   ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้   ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 – 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  หน้า 91 
               (15) รายการถนน ตั้งไว้ 123,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยบ้านป้าเลย (ต่อจากโครงการเดิม)  หมู่ที่ 10  บ้านหนอง ขอนใต้    ต าบลหินเหล็กไฟ  ผิวจราจรกว้าง  
4.00 เมตร   ยาว  54  เมตร  หนา 0.15  เมตร    หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 216 ตารางเมตร   ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร   สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   และติดตั้ง
ป้ายโครงการ   จ านวน  1 ป้าย ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้   ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 – 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  หน้า 91  
               (16) รายการถนน ตั้งไว้ 750,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอย 3 หมู่ที่ 11  บ้านตอเกตุ  ต าบลหินเหล็กไฟ  ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร   ยาว  338  เมตร  หนา 0.15  
เมตร    หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,352 ตารางเมตร  ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร   สร้างตาม
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   และติดตั้งป้ายโครงการ  จ านวน 1 ป้าย ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 
2557 – 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  หน้า 91  
               (17) รายการถนน ตั้งไว้ 388,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยสะพานเก่า หมู่ที่ 12  บ้านสามพันนาม    ต าบลหินเหล็กไฟ  ผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร   ยาว  158  
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เมตร  หนา 0.15  เมตร    หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 632 ตารางเมตร   ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ  0.50 
เมตร  สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  และติดตั้งป้ายโครงการ  จ านวน 1 ป้าย 
ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้   ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน   
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 – 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  หน้า 92 
               (18) รายการถนน ตั้งไว้ 238,300 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยหนองน้อย  หมู่ที่ 12  บ้านสามพันนาม ต าบลหินเหล็กไฟ  ผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  98  เมตร  
หนา 0.15  เมตร    หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 392 ตารางเมตร   ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ  0.50  เมตร   
สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  และติดตั้งป้ายโครงการ   จ านวน  1 ป้าย ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  แผนพัฒนา
สามปี พ.ศ. 2557 – 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  หน้า 106  
               (19) รายการถนน ตั้งไว้ 184,700 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยดีใจ  หมู่ที่ 13  บ้านโชคพัฒนา  ต าบลหินเหล็กไฟ  ผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ยาว 82  เมตร  หนา 
0.15  เมตร    หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 328 ตารางเมตร  ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร   สร้าง
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   และติดตั้งป้ายโครงการ   จ านวน  1 ป้าย   ตั้งจ่าย
จากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  แผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ. 2557 – 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  หน้า 92  
                (20) รายการถนน ตั้งไว้ 85,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนลูกรัง   ซอยโชคพัฒนา 2  
หมู่ที่ 13 บ้านโชคพัฒนา  ต าบลหินเหล็กไฟ  ท าการปรับเกรดผิวจราจรเดิมกว้าง 4.00 เมตร   ระยะทาง 300 
เมตร  และลงลูกรังจ านวน 525 ลูกบาศก์เมตร  ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร   ระยะทาง 300 เมตร  หนาเฉลี่ย 
0.50 เมตร  ปรับเกรดบดอัดเรียบ   และลงลูกรังจ านวน 525 ลูกบาศก์เมตร  และติดตั้งป้ายโครงการ  จ านวน  
1  ป้าย  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน   
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 – 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  หน้า 92 
                 (21) รายการถนน ตั้งไว้ 479,900 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยภู่ระหงษ์  หมู่ที่ 13  บ้านโชคพัฒนา  ต าบลหินเหล็กไฟ  ผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ยาว 213  เมตร  
หนา 0.15  เมตร    หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 852 ตารางเมตร   ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ  0.50  เมตร   
สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  และติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ตั้งจ่าย
จากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  แผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ. 2557 – 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  หน้า 92   
3.2.4 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง (รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มี
วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท) ( 421000)  ตั้งไว้  30,000  บาท   รายการค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมหอถัง      
ทรงเชมเปญพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหอถังทรงเชมเปญพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ภายในต าบล   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  
 

        4. งบเงินอุดหนุน  (560000)     
           4.1 หมวดเงินอุดหนุน  (561000)       ต้ังไว้   5,373,700   บาท       
                   4.1.1 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)   ตั้งไว้ 1,123,700 บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่า
ติดตั้งหม้อแปลงและอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งเป็นกรรมสิทธ์ิของการไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
เพิ่มเติม ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มก าลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า บ ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ภายในต าบล  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน   ( จะอุดหนุนได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินระดับจังหวัด )   
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4.1.2 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ  (610200)  ตั้งไว้  4,250,000 บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่า งาน
ขยายเขตประปาและอุปกรณ์ประปาภายในต าบล  ซึ่งเป็นกรรมสิทธ์ิของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราณบุร ี 
ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและอุปกรณ์ประปา   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้        ปรากฏในแผนงาน การพาณิชย์ 
งานกิจการประปา  ( จะอุดหนุนได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินระดับจังหวัด )  
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