แบบ ผด. 4

แผนการจัดหาพัสดุระยะ 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562)
เทศบาลตําบลหวยกระเจา
อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
ปงบประมาณ ลําดับที่

รายการ / จํานวน (หนวย)

วงเงินจัดหา (บาท) แหลงเงิน วิธีการจัดหา หนวยงานเจาของเงิน หมายเหตุ

พัฒนาการคมนาคมและการขนสง
1

โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตภายใน

7,000,000.00

งบประมาณ ประกวดราคา

กองชาง

ตําบลหวยกระเจา

2

3

4

5

โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตบานเขาศาลา 7,041,000.00 เงินอุดหนุนทั่วไป
หมูที่ 7 ตําบลหวยกระเจา ถึง บานเขาดินสอ หมูที่ 12
ตําบลดอนแสลบ
โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต บานไผงาม 10,587,000.00 เงินอุดหนุนทั่วไป
หมูที่ 9 ตําบลหวยกระเจา ถึงบานเขาใหญ หมูที่ 14
ตําบลดอนแสลบ
โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
29,348,000.00 เงินอุดหนุนทั่วไป
บานกรอกฟาสาธุการ หมูที่ 13, 11 ตําบลหวยกระเจา
ถึงบานเขาเขียว หมูที่ 9 ตําบลบอพลอย อําเภอบอพลอย
โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
3,120,000.00 เงินอุดหนุนทั่วไป
บานทุงมังกระหรา หมูที่ 11 ตําบลหวยกระเจา ถึงบาน
เขาแหลม หมูที่ 12 ตําบลบอพลอย อําเภอบอพลอย

ประกวดราคา

กองชาง

ประกวดราคา

กองชาง

ประกวดราคา

กองชาง

ประกวดราคา

กองชาง

หนา 2

ปงบประมาณ ลําดับที่
6

7

8

9

10
11
12
13
14
15

รายการ / จํานวน (หนวย)

วงเงินจัดหา (บาท) แหลงเงิน วิธีการจัดหา หนวยงานเจาของเงิน หมายเหตุ

โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
บานทุงประดู หมูที่ 20 ตําบลหวยกระเจาถึงบานหนองปลอง
หมูที่ 11 ตําบลดอนตาเพชร อําเภอพนมทวน
โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต หมูที่ 4
เชื่อมหมูที่ 2,6 ตําบลหวยกระเจา เชื่อม บานหนองตายอด
ตําบลวังไผ ถึง ตําบลหนองประดู อําเภอเลาขวัญ
โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต หมูที่ 11,12
ตําบลหวยกระเจา ถึง หมูที่ 9 บานเขาเขียว ตําบลบอพลอย
อําเภอบอพลอย
โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
บานทัพพระยา หมูที่ 8 ตําบลหวยกระเจา ถึงบานทุงใหญ
หมูที่ 14 ตําบลหวยกระเจา
โครงการกอสรางถนนแคปซิลภายใน หมูบาน หมูที่ 1 - ๒๑
โครงการกอสรางถนนแคปซิลภายใน หมูบาน หมูที่ 9
โครงการกอสรางถนนแคปซิล หมูที่ 18 สายบานนายเชียง
เชื้อทอง ถึงถนนดอนแสลบ-ชองดาน
โครงการกอสรางถนนแคปซิล หมูที่ 19 สายบาน นายสมศักดิ์
เชื้อรอด - นายอาจ นกดํา
โครงการกอสรางถนนแคปซิลภายในหมูบาน หมูที่ 13,11
(สายกรอกฟา-สาธุการ-ทุงมังกะหรา)
โครงการกอสรางถนนแคปซิลภายในหมูบาน หมูที่ 13
สายขางโรงเรียนบานซอง

3,120,000.00 เงินอุดหนุนทั่วไป ประกวดราคา

กองชาง

20,000,000.00 เงินอุดหนุนทั่วไป ประกวดราคา

กองชาง

4,000,000.00

งบประมาณ ประกวดราคา

กองชาง

2,000,000.00

งบประมาณ

สอบราคา

กองชาง

700,000.00
572,000.00
650,000.00

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ

สอบราคา
สอบราคา
สอบราคา

กองชาง
กองชาง
กองชาง

3,160,000.00

งบประมาณ ประกวดราคา

กองชาง

12,480,000.00

งบประมาณ ประกวดราคา

กองชาง

งบประมาณ

กองชาง

1,500,000.00

สอบราคา

หนา 3

ปงบประมาณ ลําดับที่

รายการ / จํานวน (หนวย)

16 โครงการกอสรางถนนแคปซิลภายในหมูบาน หมูที่ 21 เชื่อม
หมูที่ 16 ตําบลหวยกระเจา
17 โครงการกอสรางถนนแคปซิลภายในหมูบาน บานเขากรวด
หมูที่ 5 ตําบลหวยกระเจา สายบาน นางลาวัลย สวางแจง
ถึงโรงเรียนบานเขากรวด
18 โครงการกอสรางถนนแคปซิลภายในหมูบาน บานไพรงาม
หมูที่ 15 ตําบลหวยกระเจา สายหนาอนามัยผานบานนายปริ่ม
ทวีศรี เลียบสระประปาหมูบาน
19 โครงการกอสรางถนนแคปซิลภายในหมูบาน บานโกรกแสลบ
หมูที่ 18 ตําบลหวยกระเจา สายบานนายประยูร สืบดา ถึง
วัดสวนมะมวง
20 โครงการกอสรางถนนแคปซิลภายในหมูบาน หมูที่ 2
จากบานนางวงเดือน เที่ยงธรรม ถึงบานนายเชิง เที่ยงธรรม
21 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนแคปซิลภายในหมูบาน
หมูที่ 1 -21
22 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนแคปซิลสายศาลพอปู - ถนน
อูทองบอพลอย
23 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนแคปซิลสายบานหัวอาง หมูที่6
ตําบลหวยกระเจา สายบานผูใหญไฉน สืบเรือง
24 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนแคปซิลภายในหมูบาน
หมูที่ 1 -21
25 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน
หมูที่ 1 -21

วงเงินจัดหา (บาท) แหลงเงิน วิธีการจัดหา หนวยงานเจาของเงิน หมายเหตุ
1,000,000.00

งบประมาณ

สอบราคา

กองชาง

1,000,000.00

งบประมาณ

สอบราคา

กองชาง

1,000,000.00

งบประมาณ

สอบราคา

กองชาง

500,000.00

งบประมาณ

สอบราคา

กองชาง

500,000.00

งบประมาณ

สอบราคา

กองชาง

1,872,000.00

งบประมาณ

สอบราคา

กองชาง

200,000.00

งบประมาณ

ตกลงราคา

กองชาง

200,000.00

งบประมาณ

ตกลงราคา

กองชาง

1,000,000.00

งบประมาณ

สอบราคา

กองชาง

300,000.00

งบประมาณ

ตกลงราคา

กองชาง

หนา 4

ปงบประมาณ ลําดับที่

รายการ / จํานวน (หนวย)

วงเงินจัดหา (บาท) แหลงเงิน วิธีการจัดหา หนวยงานเจาของเงิน หมายเหตุ

26 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 6 สายบาน
300,000.00
นายสาด สืบกลัด ถึงคันอาง
27 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 21 สายหนา
900,000.00
โรงเรียนบานซอง ถึง บานนางอิง
28 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานเขาศาลา
7,041,000.00
หมูที่ 7 ตําบลหวยกระเจา ถึง บานเขาดินสอ หมูที่ 12
ตําบลดอนแสลบ
29 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานไผงาม หมูที่ 9
10,587,000.00
ตําบลหวยกระเจา ถึง บานเขาใหญ หมูที่ 14 ตําบลดอนแสลบ
30 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานกรอกฟาสาธุการ 29,348,000.00
หมูที่ 13,11 ตําบลหวยกระเจา ถึงบานเขาเขียว หมูที่ 9
ตําบลบอพลอย อําเภอบอพลอย
31 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานทุงมังกระหรา
3,120,000.00
หมูที่ 11 ตําบลหวยกระเจา ถึงบานเขาแหลม หมูที่ 12
ตําบลบอพลอย อําเภอบอพลอย
32 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานทุงประดู หมูที่ 20 3,120,000.00
ตําบลหวยกระเจา ถึง บานหนองปลอง หมูที่11 ตําบลดอนตาเพชร
อําเภอพนมทวน
33 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
700,000.00
34 โครงการถนนลูกรังภายในเขตตําบลหวยกระเจา หมูที่ 1 - 21
2,000,000.00
35 โครงการกอสรางถนนลูกรัง หมูที่ 7 สายบานนายเซี้ยม ทวีศรี - หมูที่ 9
500,000.00
ไผงาม
36 โครงการกอสรางถนนลูกรัง หมูที่ 11 - หมูที่ 12 ตําบลหวยกระเจา
300,000.00

งบประมาณ

ตกลงราคา

กองชาง

งบประมาณ

สอบราคา

กองชาง

งบประมาณ ประกวดราคา

กองชาง

งบประมาณ ประกวดราคา

กองชาง

งบประมาณ ประกวดราคา

กองชาง

งบประมาณ ประกวดราคา

กองชาง

งบประมาณ ประกวดราคา

กองชาง

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ

สอบราคา
สอบราคา
ตกลงราคา

กองชาง
กองชาง
กองชาง

งบประมาณ

ตกลงราคา

กองชาง

หนา 5

ปงบประมาณ ลําดับที่

รายการ / จํานวน (หนวย)

37 โครงการกอสรางถนนลูกรัง หมูที่ 14 สายบานนายสมพงษ
ใครครวญ - หนองตอยอด
38 โครงการกอสรางถนนลูกรัง หมูที่ 14 สายดอนตนแหน - วังอีเหยี่ยว
39 โครงการกอสรางถนนลูกรัง หมูที่ 14 สายบานนายสมปอง

วงเงินจัดหา (บาท) แหลงเงิน วิธีการจัดหา หนวยงานเจาของเงิน หมายเหตุ
350,000.00

งบประมาณ

ตกลงราคา

กองชาง

350,000.00
350,000.00

งบประมาณ
เงินอุดหนุน

ตกลงราคา
ตกลงราคา

กองชาง
กองชาง

40 โครงการกอสรางถนนลูกรัง หมูที่ 4 เชื่อมหมูที่ 6ฅ14,17
8,000,000.00
ตําบลหวยกระเจา บานอางหิน ตําบลวังไผ ถึงบานหนองหมู
ตําบลหลุมรัง อําเภอบอพลอย
41 โครงการกอสรางถนนลูกรัง หมูที่ 1, หมูที่ 16 ถึงอางเก็บน้ํา
400,000.00
หนองหญากาด
500,000.00
42 โครงการกอสรางถนนลูกรัง หมูที่ 20 สายทุงประดู - พยอมงาม
43 โครงการกอสรางถนนลูกรัง หมูที่ 1 , หมูที่ 16 สายบานซอง 400,000.00
ทุงละมั่ง
44 โครงการกอสรางถนนลูกรัง หมูที่ 3 สายบานนายทองเหมาะ
500,000.00
เขียวชะอุม
45 โครงการกอสรางถนนลูกรัง หมูที่ 14 ถึง หมูที่ 8
500,000.00
46 โครงการกอสรางถนนลูกรัง หมูที่ 14 สายตกตาผึ้ง - กรอกหวา
300,000.00
47 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังภายในเขตตําบลหวยกระเจา 355,017.00
หมูที่ 1 - 21
48 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมูที่ 16 บานดอน เชื่อมหมูที่ 18
100,000.00
บานโกรกสมอ
49 โครงการลงหินคลุกภายในชุมชนภายในหมูบาน หมูที่ 1 - 21
100,000.00

เงินอุดหนุน

ประกวดราคา

กองชาง

งบประมาณ

ตกลงราคา

กองชาง

งบประมาณ
งบประมาณ

ตกลงราคา
ตกลงราคา

กองชาง
กองชาง

งบประมาณ

ตกลงราคา

กองชาง

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

กองชาง
กองชาง
กองชาง

งบประมาณ

ตกลงราคา

กองชาง

งบประมาณ

ตกลงราคา

กองชาง

นงลักษณ - หมูที่ 6 ตําบลวังไผ

หนา 6

ปงบประมาณ ลําดับที่

รายการ / จํานวน (หนวย)

50 โครงการกอสรางถนนพูนดินภายในหมูบานในเขตตําบลหวยกระเจา
หมูที่ 1 - 21
51 โครงการกอสรางถนนพูนดินผิวจราจรลูกรัง หมูที่ 9 ตําบลหวยกระเจา
เชื่อมกับหมูที่ 14 ตําบลดอนแสลบ อําเภอหวยกระเจา
52 โครงการกอสรางถนนพูนดินผิวจราจรลูกรัง หมูที่ 17 ตําบล
หวยกระเจา เชื่อมกับ หมูที่ 8 ตําบลวังไผ อําเภอหวยกระเจา
53 โครงการกอสรางถนนพูนดินผิวจราจรลูกรัง หมูที่ 3 สายหนองครกวังกระจา เชื่อมตําบลดอนแสลบ
54 โครงการกอสรางถนนพูนดินผิวจราจรลูกรัง หมูที่ 9 ตําบลหวยกระเจา
เชื่อมกับหมูที่ 8 ตําบลดอนแสลบ อําเภอหวยกระเจา
55 โครงการกอสรางถนนพูนดินผิวจราจรลูกรัง หมูที่ 3 สายจากอู
ชางประเดิม เชื่อมกับถนนสายหยองครก
56 โครงการกอสรางถนนพูนดินผิวจราจรลูกรัง หมูที่ 5 สายหนอง
ไอหลอด - ดงไอชาง - หนองสะเดา พยอมงาม
57 โครงการกอสรางถนนพูนดินผิวจราจรลูกรัง หมูที่ 12 ถึง หมูที่ 11
58 โครงการกอสรางถนนพูนดินผิวจราจรลูกรัง หมูที่ 15 สายหวยขัดคอ
59 โครงการกอสรางถนนพูนดินผิวจราจรลูกรัง หมูที่ 17
60 โครงการกอสรางถนนพูนดินผิวจราจรลูกรัง หมูที่ 19 สายทุง
ลําทรายถึงโปงอาง
61 โครงการกอสรางถนนพูนดินบดอัดแนน บริเวณบานนายสวาง
ชูชีพ ถึงแยกเขาแหลม อําเภอบอพลอย
62 โครงการกอสรางถนนพูนดินจราจรลูกรัง หมูที่ 19 สายทุงลําทราย
ถึงโปงอาง

วงเงินจัดหา (บาท) แหลงเงิน วิธีการจัดหา หนวยงานเจาของเงิน หมายเหตุ
700,000.00

งบประมาณ ประกวดราคา

กองชาง

1,000,000.00

เงินอุดหนุน

ประกวดราคา

กองชาง

4,286,000.00

เงินอุดหนุน

ประกวดราคา

กองชาง

2,000,000.00

งบประมาณ ประกวดราคา

กองชาง

3,000,000.00

งบประมาณ ประกวดราคา

กองชาง

200,000.00

งบประมาณ

ตกลงราคา

กองชาง

1,000,000.00

งบประมาณ

สอบราคา

กองชาง

500,000.00
250,000.00
500,000.00
500,000.00

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

กองชาง
กองชาง
กองชาง
กองชาง

250,000.00

งบประมาณ

ตกลงราคา

กองชาง

500,000.00

งบประมาณ

ตกลงราคา

กองชาง

หนา 7

ปงบประมาณ ลําดับที่

รายการ / จํานวน (หนวย)

วงเงินจัดหา (บาท) แหลงเงิน วิธีการจัดหา หนวยงานเจาของเงิน หมายเหตุ

63 โครงการกอสรางถนนพูนดินผิวจราจรลูกรัง หมูที่ 19 สายทุง
ลําทรายถึงโปงอาง
64 โครงการกอสรางพูนดินบดอัดแนน บริเวณบานนายสวาง ชูชีพ ถึงแยก
เขาแหลม อําเภอบอพลอย
65 โครงการกอสรางถนนพูนดินผิว จากทางแยกพยอมงาม ถึงบานนายพยงค
ชงกุล (หนาศาลาเอนกประสงค)
66 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนพูนดินภายในเขตตําบลหวยกระเจา
หมูที่ 1 - 21
67 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. หมูที่ 1 - 21
68 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ภายในหมูที่ 4
69 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ภายในเขตชุมชน หมูที่ 2,3,4,6
กอสรางรางระบายน้ํา วางทอ และบอพัก
70 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ภายในเขตชุมชน หมูที่ 1,16
กอสรางรางระบายน้ํา วางทอ และบอพัก
71 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ภายในเขตชุมชน หมูที่ 3
จากบานนายสุเวศน สินสถาพรพงศ ถึง ศาลพอปู
72 โครงการปรับปรุงซอมแซมรางระบายน้ํา ค.ส.ล.ภายในหมูบาน
หมูที่ 1 - 21
73 โครงการวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ภายในหมูบาน หมูที่ 1 - 21
74 โครงการวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.พรอมบอพัก หมูที่ 6 บริเวณ
หนาชองน้ําลน ถึงวัดหวยกระเจา
75 โครงการวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.พรอมบอพัก หมูที่ 8 จากบาน
นายแดง สืบพัด ถึงบานนายสาลี่ บุตรพุม

500,000.00

งบประมาณ

ตกลงราคา

กองชาง

250,000.00

งบประมาณ

ตกลงราคา

กองชาง

200,000.00

งบประมาณ

ตกลงราคา

กองชาง

300,000.00

งบประมาณ

ตกลงราคา

กองชาง

800,000.00
279,000.00
240,000.00

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ

สอบราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

กองชาง
กองชาง
กองชาง

240,000.00

งบประมาณ

ตกลงราคา

กองชาง

240,000.00

งบประมาณ

ตกลงราคา

กองชาง

300,000.00

งบประมาณ

ตกลงราคา

กองชาง

240,000.00
240,000.00

งบประมาณ
งบประมาณ

ตกลงราคา
ตกลงราคา

กองชาง
กองชาง

240,000.00

งบประมาณ

ตกลงราคา

กองชาง

หนา 8

ปงบประมาณ ลําดับที่

รายการ / จํานวน (หนวย)

76 โครงการวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.พรอมบอพัก หมูที่ 3 บริเวณ
บานนายชาง เชื้อทอง
77 โครงการวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.พรอมบอพัก หมูที่ 5 บริเวณ
บานนายกิมยอย
78 โครงการวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.พรอมบอพัก หมูที่ 6 เชื่อมตอ
หมูที่ 4
79 โครงการวางทอระบายน้ําทิ้งจากบานนายกิมยวน ใครครวญ
ถึงบอพักหนาบาน สท.สมาน สืบดี
80 ปรับปรุงซอมแซมทอระบายน้ํา ภายในเขตเทศบาลตําบลหวยกระเจา
81 โครงการขุดลอกอางเก็บน้ําหนองนาทะเล
82 โครงการปรับปรุงซอมแซมโคมไฟฟาสาธารณะประจําหมูบาน
หมูที่ 1 - 21
83 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสองขางทางสาธารณะภายในหมูที่ 1-21
84 โครงการปรับปรุงยางชุมชนภายในตําบล
85 โครงการวางทอลอดเหลี่ยม
86 โครงการจัดทําลูกระนาด ลดความเร็วภายในหมูที่ 1 - 21
พัฒนาแหลงน้ํา/ระบบประปา
87 ปรับปรุงบอน้ําตื้น หมูที่ 1 - 21
88 กอสรางระบบประปาหมูบานภายในเขตเทศบาลตําบลหวยกระเจา
หมูที่ 1 - 21
89 กอสรางฐานสูบน้ําพรอมติดตั้งเครื่องสูบน้ํา/มอเตอรไฟฟา
90 จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา/มอเตอรไฟฟาภายในเขตเทศบาลตําบล
หวยกระเจา หมูที่ 1 - 21

วงเงินจัดหา (บาท) แหลงเงิน วิธีการจัดหา หนวยงานเจาของเงิน หมายเหตุ
240,000.00

งบประมาณ

ตกลงราคา

กองชาง

240,000.00

งบประมาณ

ตกลงราคา

กองชาง

240,000.00

งบประมาณ

ตกลงราคา

กองชาง

200,000.00

งบประมาณ

ตกลงราคา

กองชาง

100,000.00
2,000,000.00
70,000.00

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ

ตกลงราคา
สอบราคา
ตกลงราคา

กองชาง
กองชาง
กองชาง

200,000.00
200,000.00
700,000.00
300,000.00

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ

ตกลงราคา
ตกลงราคา
สอบราคา
ตกลงราคา

กองชาง
กองชาง
กองชาง
กองชาง

400,000.00
1,000,000.00

งบประมาณ
งบประมาณ

ตกลงราคา
สอบราคา

กองชาง
กองชาง

500,000.00
100,000.00

งบประมาณ
งบประมาณ

ตกลงราคา
ตกลงราคา

กองชาง
กองชาง

หนา 9

ปงบประมาณ ลําดับที่

รายการ / จํานวน (หนวย)

วงเงินจัดหา (บาท) แหลงเงิน วิธีการจัดหา หนวยงานเจาของเงิน หมายเหตุ

91 จัดซื้อสารเคมีในการผลิตน้ําประปา
500,000.00
700,000.00
92 ขุดขยาย/ลอกแหลงกักเก็บน้ํา หมุที่ 1 - 21
93 โครงการขุดสระน้ําขนาดใหญ เนื้อที่จํานวน 8 ไร บานเขากรวด
300,000.00
หมูที่ 5 บานเขากรวด
94 ขุดลอกทอระบายน้ําภายในเขตเทศบาลตําบลหวยกระเจา
300,000.00
หมูที่ 1 - 21
95 โครงการขยายเขตประปาหมูบาน หมูที่ 1 - 21
400,000.00
96 ปรับปรุงระบบประปา หมูที่ 1 - 21
200,000.00
97 โครงการกอสรางฝาย หมูที่ 1 - หมูที่ 21
300,000.00
98 โครงการวางทอสงน้ําจากสามแยกหลังอําเภอถึงสระน้ําภายใน
1,000,000.00
หมูที่ 1 - 21
99 เจาะบอบาดาล หมูที่ 1 21
100,000.00
500,000.00
100 จัดหาภาชนะรองรับน้ํา
101 ติดตั้งเครื่องกรองน้ําประจําหมูบานภายในเขตเทศบาลตําบล
500,000.00
หวยกระเจา หมูที่ 1 - 21
102 โครงการใหความรูเกี่ยวกับเครื่องกรองน้ําภายในเขตเทศบาลตําบล 500,000.00
หวยกระเจา หมูที่ 1 - 21
103 ปรับปรุงซอมแซมหอถังประปาประจําหมูบาน หมูที่ 1 - หมูที่ 21 100,000.00
104 จัดซื้อถังเชมเปญ พรอมอุปกรณ
500,000.00
สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาดานการเกษตร
105 สงเสริมแปรรูปผลผลิตการเกษตร
50,000.00
106 สงเสริมเกษตรอินทรีย
100,000.00
107 สงเสริมการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
200,000.00
108 จัดอบรมใหความรูกับเกษตรกร
120,000.00

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ

ตกลงราคา
สอบราคา
ตกลงราคา

กองชาง
กองชาง
กองชาง

งบประมาณ

ตกลงราคา

กองชาง

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
สอบราคา

กองชาง
กองชาง
กองชาง
กองชาง

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

กองชาง
กองชาง
กองชาง

งบประมาณ

ตกลงราคา

กองชาง

งบประมาณ
งบประมาณ

ตกลงราคา
ตกลงราคา

กองชาง
กองชาง

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

หนา 10

ปงบประมาณ ลําดับที่

รายการ / จํานวน (หนวย)

109 กอสรางลานตากพืชผลทางการเกษตร
110 ปรับปรุงลานตากพืชผลทางการเกษตร
111 กอสรางยุงฉางเพื่อเปนธนาคารขาวเปลือก
112 กอสรางศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรระดับตําบล
113 โครงการอนุรักษพันธุพืช
สงเสริมสนับสนุนพัฒนาดานปศุสัตว
114 รณรงคการปองกันโรคระบาดสัตว
115 จัดตั้งกองทุนยาสัตว
116 จัดอบรมใหความรูเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว
117 สนับสนุนวัคซีนวัว
118 สงเสริมสนับสนุนโครงการเลี้ยงสัตว
พัฒนาการสงเสริมอาชีพ
119 ฝกอบรมอาชีพใหกับประชาชน
120 สงเสริมสนับสนุนอาชีพแกผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ ผูปวยเอดส
และคนพิการ
121 โครงการกิจกรรมฝกอาชีพกลุมสตรี
สงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีทองถิ่น รวมทั้งสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นและศาสนา
122 สงเสริมใหประชาชนเขารวมในกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา
123 สงเสริมและสนับสนุนอนุรักษวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น
124 สงเสริมการจัดงานประเพณี
125 จัดงานประเพณีตาง ๆ
-วันสงกรานต
-วันลอยกระทง

วงเงินจัดหา (บาท) แหลงเงิน วิธีการจัดหา หนวยงานเจาของเงิน หมายเหตุ
150,000.00
80,000.00
300,000.00
300,000.00
20,000.00

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

กองชาง
กองชาง
กองชาง
กองชาง
กองชาง

400,000.00
500,000.00
100,000.00
200,000.00
300,000.00

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

50,000.00
50,000.00

งบประมาณ
งบประมาณ

ตกลงราคา
ตกลงราคา

สํานักปลัด
สํานักปลัด

50,000.00

งบประมาณ

ตกลงราคา

สํานักปลัด

50,000.00
20,000.00
200,000.00

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ

ตกลงราคา สํานักปลัด/กองการศึกษา
ตกลงราคา สํานักปลัด/กองการศึกษา
ตกลงราคา สํานักปลัด/กองการศึกษา

200,000.00
100,000.00

งบประมาณ
งบประมาณ

ตกลงราคา สํานักปลัด/กองการศึกษา
ตกลงราคา สํานักปลัด/กองการศึกษา

หนา 11

ปงบประมาณ ลําดับที่
126
127

รายการ / จํานวน (หนวย)

วงเงินจัดหา (บาท) แหลงเงิน วิธีการจัดหา หนวยงานเจาของเงิน หมายเหตุ

-จัดงานแหเทียน
สงเสริมการจัดกิจกรรมวันสําคัญรัฐพิธีตาง ๆ
โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญในวันรัฐพิธีตาง ๆ
-วันเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา
-วันปยะมหาราช
-วันงานเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาฯ
สงเสริมการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
โครงการสงเสริมและเทิดทูนสถาบันฯ

128
129
130 โครงการสงเสริมสรางความสมานฉันท
131 อุดหนุนหนวยราชการตาง ๆ
-อุดหนุนหนวยงานราชการจัดงานสัปดาหสะพานขามแมน้ําแคว
และงานกาชาด
-อุดหนุนกลุมกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี

-อุดหนุนโครงการแหเทียนอําเภอหวยกระเจา
-อุดหนุนโครงการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
-อุดหนุนโครงการสรางหอพระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช
-อุดหนุนโครงการเทิดทูนสถาบันของชาติเพื่อเสริมสรางความ

100,000.00
100,000.00

งบประมาณ
งบประมาณ

ตกลงราคา สํานักปลัด/กองการศึกษา
ตกลงราคา สํานักปลัด/กองการศึกษา

50,000.00
20,000.00
150,000.00
100,000.00
50,000.00
50,000.00
100,000.00
70,000.00

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

สํานักปลัด/กองการศึกษา
สํานักปลัด/กองการศึกษา
สํานักปลัด/กองการศึกษา
สํานักปลัด/กองการศึกษา
สํานักปลัด
สํานักปลัด
กองการศึกษา
กองการศึกษา

10,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา

20,000.00

งบประมาณ

ตกลงราคา

กองการศึกษา

200,000.00

งบประมาณ

ตกลงราคา

กองการศึกษา

1,000,000.00
100,000.00
200,000.00

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ

สอบราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา

สมานฉันท

132 โครงการบรรพชาสามเรณภาคฤดูรอน
พัฒนาดานการศึกษาใหไดมาตรฐานและทันสมัย
133 กอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กภายในตําบลหวยกระเจา
134 ปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
135 สนับสนุนจัดหาอุปกรณการศึกษา

หนา 12

ปงบประมาณ ลําดับที่

รายการ / จํานวน (หนวย)

วงเงินจัดหา (บาท) แหลงเงิน วิธีการจัดหา หนวยงานเจาของเงิน หมายเหตุ

136 สงเสริม/สนับสนุนทักษะการเรียนรูเด็ก เยาวชนและประชาชน
100,000.00
ในตําบล
137 สนับสนุน/อุดหนุนคาอาหารกลางวัน(เด็กเล็ก - ประถมศึกษาชั้น 2,165,800.00
ปที่ 6)
138 คาอาหารกลางวันแก พด.ของเทศบาลตําบลหวยกระเจา
312,000.00
139 สนับสนุน/อุดหนุนอาหารเสริม(นม)
1,166,200.00
140 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด.ของเทศบาลตําบลหวยกระเจา
168,000.00
141 สงเสริมสนับสนุนกลุมดนตรีแกเด็กนักเรียน/เยาวชน
50,000.00
50,000.00
142 จัดกิจกรรมสงเสริมปลูกจิตสํานึกเกี่ยวกับดานการศึกษา
143 จัดงานวันเด็กแหงชาติ
250,000.00
144 โครงการเสนทางแหงการเรียนรูมุงสูความเปนเลิศแหงปญญา
100,000.00
145 โครงการสงเสริมเพื่อเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน 100,000.00
พัฒนาการดานกีฬา
146 กอสรางลานกีฬาอเนกประสงคภายในเขตตําบลหวยกระเจา
2,000,000.00
147 จัดหาอุปกรณกีฬา
150,000.00
148 สงเสริมและสนับสนุน/อุดหนุนการแขงขันกีฬานักเรียนในระดับ
100,000.00
ตาง ๆ
149 สงเสริมและสนับสนุน/อุดหนุนการแขงขันกีฬานักเรียนตอตาน
100,000.00
ยาเสพติด
150 จัดการแขงขัน/อุดหนุนการแขงขันกีฬาเยาวชนและประชาชน
50,000.00
ภายในตําบลหรือภายในจังหวัด
151 ปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงคภายในเขตตําบลหวยกระเจา
100,000.00
หมูที่ 1 - 21

งบประมาณ

ตกลงราคา

กองการศึกษา

งบประมาณ

ตกลงราคา

กองการศึกษา

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ

สอบราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

กองชาง
กองการศึกษา
กองการศึกษา

งบประมาณ

ตกลงราคา

กองการศึกษา

งบประมาณ

ตกลงราคา

กองการศึกษา

งบประมาณ

ตกลงราคา

กองชาง

หนา 13

ปงบประมาณ ลําดับที่

รายการ / จํานวน (หนวย)

วงเงินจัดหา (บาท) แหลงเงิน วิธีการจัดหา หนวยงานเจาของเงิน หมายเหตุ

152 จัดการแขงขัน/อุดหนุนการแขงขันกีฬาเยาวชนและประชาชน
ภายในตําบลหรือภายในจังหวัด
153 ปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงคภายในเขตตําบลหวยกระเจา
หมูที่ 1 - 21
154 ติดตั้งไฟฟาสองสวางลานกีฬาประจําหมูบาน
155 จัดหาอุปกรณออกกําลังกายประจําหมูบานภายในเขตตําบล
หวยกระเจา
พัฒนาดานสาธารณสุข
156 จัดบริการตรวจสุขภาพ
157 จัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน
158 โครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก
159 โครงการปองกันและควบคุมโรคติดตอ/โรคอุบัติใหม
160 โครงการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา
161 สนับสนุนสาธารณสุขมูลฐาน
162 อุดหนุนโครงการเกี่ยวกับกสนสงเสริมสุขภาพ
163 สงเสริมการพัฒนาสตรี
164 โครงการกิจกรรมใหความรูและสงเสริมสุขภาพแกประชาชน
165 โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพของกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพฯ (สปสช.)
พัฒนาสถานที่ปฏิบัติงานเครื่องมือเครื่องใชและระบบการบริหาร
จัดการใหมีประสอทธิภาพสูงสุด
166 สงเสริมการกอสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี
167 ปรับปรุงอาคารตาง ๆ ของเทศบาลตําบลหวยกระเจา

50,000.00

งบประมาณ

ตกลงราคา

กองการศึกษา

100,000.00

งบประมาณ

ตกลงราคา

กองชาง

200,000.00
200,000.00

งบประมาณ
งบประมาณ

ตกลงราคา
ตกลงราคา

กองชาง
กองชาง

52,000.00
200,000.00
150,000.00
50,000.00
20,000.00
210,000.00
100,000.00
21,000.00
30,000.00
500,000.00

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

100,000.00
300,000.00

งบประมาณ

ตกลงราคา

กองชาง

หนา 14

ปงบประมาณ ลําดับที่

รายการ / จํานวน (หนวย)

วงเงินจัดหา (บาท) แหลงเงิน วิธีการจัดหา หนวยงานเจาของเงิน หมายเหตุ

168 กอสรางอาคารสํานักงาน/บานพักของเทศบาลตําบลหวยกระเจา 25,000,000.00
169 ซอมแซมปรับปรุงทรัพยสินที่อยูในการดูแลรับผิดชอบของเทศบาล 200,000.00
ตําบลหวยกระเจา

ไ

งบประมาณ ประกวดราคา
งบประมาณ ตกลงราคา

กองชาง

