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เพื่อจา่ยเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าที่พักหรือค่าเช่าซ้ือให้แกพ่นักงาน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 60,000 บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
ค่าเช่าบ้าน 243,600 บาท

        1.เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  (เงินรางวัล
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 20,000 บาท

ค่าตอบแทน 923,600 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองส่วน 600,000 บาท

    จา่ยเป็นเงินเพิ่มต่างๆ  แกพ่นักงานจา้ง  จ านวน  5  อตัรา  
งบด าเนินงาน 3,049,400 บาท

    เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทนพนักงานจา้งตามภารกจิ  จ านวน  7  
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจา้ง 81,300 บาท

        เงินประจ าต าแหน่งของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 940,680 บาท

    เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล   จ านวนเงิน  2,765,790.- บาท  
เงินประจ าต าแหน่ง 252,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,039,770 บาท

เงินเดือนพนักงาน 2,765,790 บาท

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2,923,200 บาท
    -ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   เดือนละ  11,220.-

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ 86,400 บาท
    -เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  เดือนละ  7,200.-

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 บาท
        -นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  เดือนละ  1,750.-บาท  

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 42,120 บาท
        -นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  เดือนละ  1,750.-บาท  

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 บาท
        -นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  เงินเดือนๆ ละ 20,400.-

งบบุคลากร 7,647,690 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,607,920 บาท

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิน้ 52,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป 10,906,690 บาท
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เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุวัสดุประเภทวัสดุคงทนและประเภทวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 50,000 บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัหาวัสดุประเภทวัสดุคงทนและประเภทวัสดุ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัหาวัสดุประเภทวัสดุคงทนและประเภทวัสดุ
วัสดุกอ่สร้าง 10,000 บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุประเภทวัสดุส้ินเปลือง  ที่ใช้ในที่ท าการ
วัสดุงานบ้านงานครัว 15,000 บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุประเภทวัสดุคงทนและประเภทวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 บาท

ค่าวสัดุ 300,000 บาท

วัสดุส านักงาน 90,000 บาท

3.โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา 300,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะ

2.โครงการการจดัการเลือกต้ัง 400,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการในการเลือกต้ังท้องถิ่น  โดยมีค่าใช้จา่ย 

1.ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ 100,000 บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าเบีย้เล้ียงการเดินทางไปราชการ  ค่าพาหนะ  ค่าเช่า

        1.ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  จ านวน
รายจา่ยเกี่ยวเนือ่งกบัการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ

เพื่อจา่ยเป็นค่าเช่าเคร่ืองถา่ยเอกสารแบบมีการยอ่ – ขยายได้  
รายจา่ยเกี่ยวกบัการรับรองและพิธีการ 80,000 บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดัท าประกนัภัยรถราชการ  ตาม
7.ค่าเช่าทรัพยสิ์น 55,600 บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งเหมาในการก าจดัส่ิงปฏิกลูในที่ท าการองค์การ
6.ค่าจดัท าประกนัภัยรถราชการ 30,000 บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งเหมาโฆษณาและเผยแพร่ขา่วสารทาง
5.ค่าก าจดัส่ิงปฏิกลู 4,500 บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าซักฟอกและท าความสะอาดผ้าชนิดต่างๆ ที่ใช้ใน
4.ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 30,000 บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งเหมาแรงงานในการจดัท าของ  ค่าแปลเอกสาร  
3.ค่าซักฟอก 5,000 บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในราชการขององค์การ
2.ค่าจา้งเหมาและบริการ 50,500 บาท

รายจา่ยเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ

1.ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 150,000 บาท

เพื่อจา่ยเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารท้องถิ่นและ
ค่าใช้สอย 1,205,600 บาท
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จ านวน1.เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ ส าหรับงานประมวลผล   จ านวน 1 เคร่ือง 22,000 บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าเคร่ืองตัดหญ้าแบบขอ้ออ่น  จ านวน  1  เคร่ือง 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 เพื่อจา่ยเป็นค่าเคร่ืองตัดหญ้าแบบขอ้แขง็  จ านวน  2  เคร่ือง  มี
2.เคร่ืองตัดหญ้าแบบขอ้ออ่น  จ านวน  1  เคร่ือง 10,900 บาท

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1. เคร่ืองตัดหญ้าแบบขอ้แขง็  จ านวน  2  เคร่ือง 19,000 บาท

1.กล้องถา่ยรูปพร้อมอปุกรณ์ จ านวน 1 กล้อง 30,000 บาท
เพื่อจดัหากล้องถา่ยรูปพร้อมอปุกรณ์  มีรายละเอยีดดังนี้

เพื่อติดต้ังฉากกั้นจดุควบคุมเคร่ืองเสียงประจ าอาคารอเนกประสงค์
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เพื่อจา่ยเป็นค่าโต๊ะอเนกประสงค์หน้าขาวแบบตันชนิดพับขาได้  
3.ฉากกั้นห้อง  จ านวน 1 จดุ 13,000 บาท

  เพื่อจา่ยเป็นค่าโต๊ะหมูบู่ชา  จ านวน   1  ชุด   มีคุณลักษณะ
2.โต๊ะอเนกประสงค์ 50,500 บาท

ครุภัณฑ์ส านักงาน

1.โต๊ะหมูบู่ชา 8,500 บาท

งบลงทุน 154,600 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 154,600 บาท

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 64,200 บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าวิทยติุดตามตัว  ค่าวิทยส่ืุอสาร  ค่าส่ือสารผ่าน

ค่าบริการไปรษณีย์ 40,000 บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าไปรษณีย ์ โทรเลข  ค่าธนาณัติ  ค่าซ้ือดวงตรา

ค่าบริการโทรศัพท์ 10,000 บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนต าบลหัว

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 6,000 บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าน้ าประปาหมูบ่้าน  ส าหรับใช้การในตลาดสด หัว

ค่าไฟฟ้า 500,000 บาท
เพื่อจา่ยค่าไฟฟ้าที่ใช้ประจ าอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วน

เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัหาวัสดุประเภทวัสดุคงทนและประเภทวัสดุ
ค่าสาธารณปูโภค 620,200 บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัหาวัสดุประเภทวัสดุคงทนและประเภทวัสดุ
วัสดุอื่น 5,000 บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัหาวัสดุประเภทวัสดุคงทนและประเภทวัสดุ
วัสดุคอมพิวเตอร์ 90,000 บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุประเภทวัสดุคงทนและประเภทวัสดุส้ินเปลือง 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 บาท
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เพื่อจา่ยเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น  

ค่าใช้สอย 359,000 บาท

 เพื่อจา่ยให้แกพ่นักงานส่วนต าบลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่า
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 20,000 บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
ค่าเช่าบ้าน 66,000 บาท

ค่าตอบแทน 96,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,000 บาท

เงินเพิ่มพนักงานจา้ง  ต าแหน่ง   ผู้ช่วยเจา้พนักงานธุรการ   
งบด าเนินงาน 615,000 บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทนพนักงานจา้ง    จ านวน   2  อตัรา    ดังนี้
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจา้ง 24,000 บาท

เพื่อจา่ยเป็นเงินค่าจา้งลูกจา้งประจ า ต าแหน่ง  เจา้พนักงานการเงิน
ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 298,080 บาท

เพื่อจา่ยเป็นเงินประจ าต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง  อ านวยการ
ค่าจา้งลูกจา้งประจ า 258,000 บาท

เงินเพิ่มพนักงานส่วนต าบล  ต าแหน่ง   เจา้พนักงานการเงินและ
เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 บาท

เพื่อจา่ยเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น  จ านวน   7    อตัรา  
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 24,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,596,320 บาท

เงินเดือนพนักงาน 1,950,240 บาท

งานบริหารงานคลัง 3,412,720 บาท

งบบุคลากร 2,596,320 บาท

อดุหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย 25,000 บาท
เพื่อจา่ยตามโครงการขอรับเงินอดุหนุนศูนยช์่วยเหลือประชาชนของ

เงินอุดหนุน 25,000 บาท

เงินอดุหนุนส่วนราชการ

เพื่อเป็นค่าส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหาร
งบเงินอุดหนุน 25,000 บาท

รายจา่ยอื่น

รายจา่ยอื่น 30,000 บาท

งบรายจ่ายอ่ืน 30,000 บาท

รายจ่ายอ่ืน 30,000 บาท

2.อปุกรณ์อา่นบัตรแบบอเนกประสงค์  (Smart  Card  Reader) 700 บาท
เพื่อจดัหาจดัหาอปุกรณ์อา่นบัตรแบบอเนกประสงค์  (Smart  

คุณลักษณะพื้นฐาน
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จ านวนเงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจา้ง 18,060 บาท
เพื่อจา่ยให้กบัพนักงานจา้ง  2  อตัรา  ได้แก ่ ผู้ช่วยเจา้พนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 261,360 บาท
เพื่อจา่ยให้กบัพนักงานจา้ง  2  อตัรา  ได้แก ่ ผู้ช่วยเจา้พนักงาน

เงินเดือนพนักงาน 216,720 บาท
เพื่อจา่ยเป็นเงินเดือนให้กบัเจา้พนักงานป้องกนัและบรรเทาสา

งบบุคลากร 496,140 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 496,140 บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจา่ยเพื่อ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 690,140 บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 200,000 บาท

อปุกรณ์อา่นบัตรแบบอเนกประสงค์  (Smart Card Reader) 1,400 บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าอปุกรณ์อา่นบัตรแบบอเนกประสงค์  (Smart Card 

ค่าครุภัณฑ์ 201,400 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

  เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุประเภทวัสดุคงทน   , ประเภทวัสดุ
งบลงทุน 201,400 บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุประเภทวัสดุคงทน   และประเภทวัสดุ
วัสดุคอมพิวเตอร์ 80,000 บาท

ค่าวสัดุ 160,000 บาท

วัสดุส านักงาน 80,000 บาท

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000 บาท
  -รายจา่ยเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ  

ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอก 70,000 บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าเบีย้เล้ียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  

เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งบุคคลในการปรับปรุงขอ้มูลแผนที่ภาษ ีโดยการ
รายจา่ยเกี่ยวเนือ่งกบัการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ

เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งเหมาบริการในการจา้งท าของ   ค่าจา้งถา่ย
4.ค่าจา้งเหมาบริการ 84,000 บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนส าหรับพนักงานส่วน
3.ค่าจา้งเหมาบริการ 10,000 บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่  โดยการจา้งเหมาท าป้ายขนาด
2.ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 70,000 บาท

รายจา่ยเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ

1.ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 25,000 บาท



หน้า : 1/1
วนัที่พิมพ์ : 24/2/2563  10:57:29

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม

จ านวน

จ านวน

รวม

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน
เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัหาวัสดุประเภทคงทนและวัสดุประเภทส้ินเปลือง  

เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุประเภทวัสดุส้ินเปลืองของรถยนต์บรรทุกดีเซล 
วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 10,000 บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุประเภทวัสดุส้ินเปลืองและประเภทวัสดุอปุกรณ์
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 50,000 บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัหาวัสดุประเภทวัสดุคงทนและประเภทวัสดุ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 70,000 บาท

ค่าวสัดุ 140,000 บาท

วัสดุกอ่สร้าง 10,000 บาท

1.โครงการอบรมให้ความรู้อาสาสมัครป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือนองค์การ 150,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยโครงการอบรมให้ความรู้อาสาสมัครป้องกนัภัย

เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งเหมาบรรจใุนการสารเคมีดับเพลิง ที่หมด
รายจา่ยเกี่ยวเนือ่งกบัการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ

ตามโครงการจดัจา้งพนักงานประจ ารถรถยนต์บรรทุกน้ าดับเพลิง
2.ค่าจา้งเหมาบรรจสุารเคมีดับเพลิง 10,000 บาท

รายจา่ยเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ

1.ค่าจา้งเหมาเป็นพนักงานประจ ารถยนต์บรรทุกน้ าดับเพลิงแบบ 576,000 บาท

งบด าเนินงาน 876,000 บาท

ค่าใช้สอย 736,000 บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าเบีย้เล้ียงการเดินทางไปราชการ  ค่าพาหนะ  ค่าเช่า
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 918,300 บาท

รายจา่ยเกี่ยวเนือ่งกบัการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ 20,000 บาท

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 30,000 บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในราชการ อบต.  

ค่าใช้สอย 50,000 บาท

รายจา่ยเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 3,000 บาท
      เพื่อจา่ยเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของเจา้พนักงาน

ค่าเช่าบ้าน 36,000 บาท
เพื่อจา่ยเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าที่พักหรือค่าเช่าซ้ือให้แกพ่นักงาน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 5,000 บาท
        เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองส่วน 100,000 บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป  เพื่อ

งบด าเนินงาน 194,000 บาท

ค่าตอบแทน 144,000 บาท
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เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งเหมาแรงงานในการจดัท าของ  ค่าแปลเอกสาร  

เพื่อจา่ยเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนแกพ่นักงานส่วนต าบล 
2.ค่าจา้งเหมาและบริการ 15,000 บาท

รายจา่ยเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ

1.ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 50,000 บาท

 เพื่อจา่ยเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้พนักงานส่วนต าบล 
ค่าใช้สอย 112,500 บาท

  เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 40,000 บาท

ค่าตอบแทน 43,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 3,000 บาท

 เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กบัพนักงานจา้ง     จ านวน  1   
งบด าเนินงาน 321,500 บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทนให้แกพ่นักงานจา้ง       จ านวน 3  
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจา้ง 24,000 บาท

 เพื่อจา่ยเป็นเงินวิทยฐานะช านาญการ     จ านวน 3 อตัรา  ดังนี้
ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 480,720 บาท

เพื่อจา่ยเป็นเงินประจ าต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา
เงินวิทยฐานะ 126,000 บาท

เพื่อจา่ยเป็นเงินเดือน  ให้แกพ่นักงานส่วนต าบล  และขา้ราชการ
เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,226,840 บาท

เงินเดือนพนักงาน 1,554,120 บาท

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 2,564,240 บาท

งบบุคลากร 2,226,840 บาท

1.เคร่ืองพิมพ์แบบฉดีหมึกพร้อมติดต้ังถงัหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 4,300 บาท
1.เคร่ืองพิมพ์แบบฉดีหมึกพร้อมติดต้ังถงัหมึกพิมพ ์(Ink Tank 

เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัหาสายส่งน้ าดับเพลิงขนาด 1.5 นิว้ พร้อมขอ้ต่อ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง

ค่าสายส่งน้ าดับเพลิง 8,000 บาท

เล่ือยโซ่ยนต์ จ านวน 2 เคร่ือง 30,000 บาท
มีคุณลักษณะดังนี้

ค่าครุภัณฑ์ 42,300 บาท

ครุภัณฑ์กอ่สร้าง

งบลงทุน 42,300 บาท
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   เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จ านวน 2  ตู้ ตู้ละ 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ส าหรับผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
2. ตู้เหล็ก  แบบ 2 บาน 11,000 บาท

ครุภัณฑ์ส านักงาน

1. เกา้อี้ส านักงาน   จ านวน  1  ชุด 4,200 บาท

งบลงทุน 15,900 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 15,900 บาท

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 8,000 บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการบริการอนิเตอร์ความเร็วสูงที่ใช้ใน

ค่าบริการไปรษณีย์ 1,000 บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าไปรษณีย ์ ค่าโทรเลข ค่าธณานัติ ค่าซ้ือดวงตรา

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 10,000 บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล ที่ใช้ในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

ค่าไฟฟ้า 35,000 บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าไฟฟ้า ที่ใช้ประจ าอาคารศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กประจ า

เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัหาวัสดุคอมพิวเตอร์  ทั้งที่เป็นประเภทวัสดุ
ค่าสาธารณปูโภค 54,000 บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนทั้งที่เป็นประเภทวัสดุ
วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุกอ่สร้าง ทั้งที่เป็นประเภทวัสดุคงทน ประเภท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 2,000 บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวทั้งที่เป็นประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุกอ่สร้าง 10,000 บาท

-วัสดุส านักงาน เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุส านักงาน ทั้งที่เป็นประเภทวัสดุ
วัสดุงานบ้านงานครัว 25,000 บาท

ค่าวสัดุ 112,000 บาท

วัสดุส านักงาน 45,000 บาท

1.ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ 30,000 บาท
เพื่อจา่ยเป็นในการเดินทางไปราชการ เช่น  ค่าเบีย้เล้ียงเดินทาง  

 ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล     จ านวน    
รายจา่ยเกี่ยวเนือ่งกบัการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ

เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งเหมาในการก าจดัส่ิงปฏิกลูของศูนยพ์ัฒนาเด็ก
รายจา่ยเกี่ยวกบัการรับรองและพิธีการ 10,000 บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ โดยการจา้งเหมาท าป้ายขนาด
4. ค่าก าจดัส่ิงปฏิกลู 1,500 บาท

3.ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 6,000 บาท
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งบบุคลากร 237,960 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 237,960 บาท

 โครงการจดัหาหนังสือพิมพ์เพื่อส่งเสริมการอา่น  เป็นการเรียนรู้
แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข 245,960 บาท

รายจา่ยเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจา่ยเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 62,220 บาท

งบด าเนินงาน 62,220 บาท

ค่าใช้สอย 62,220 บาท

 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ โรงเรียนบ้านหนองจ านัก  โรงเรียนบ้าน
งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ 62,220 บาท

 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ โรงเรียนบ้านหนองจ านัก  โรงเรียนบ้าน
2.เพื่ออดุหนุนโครงการอาหารกลางวันให้โรงเรียน 5 แห่ง ประจ าภาค 932,000 บาท

เงินอดุหนุนส่วนราชการ

1.เพื่ออดุหนุนโครงการอาหารกลางวันให้โรงเรียน 5 แห่ง ประจ าภาค 932,000 บาท

งบเงินอุดหนุน 1,864,000 บาท

เงินอุดหนุน 1,864,000 บาท

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,046,246 บาท
 1. ค่าจดัซ้ือวัสดุอาหารเสริม (นม) ตามโครงการอาหารเสริม (นม) 

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษาของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
ค่าวสัดุ 1,046,246 บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัการเรียนการสอนของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กประจ า
4.โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการบริหารสถานศึกษา 50,850 บาท

 เพื่อจา่ยเป็นค่าโครงการอาหารกลางวันศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กประจ า
3.โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการบริหารสถานศึกษา 136,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการจดังานวันเด็กแห่งชาติ เช่น   ค่ารับรองผู้ที่
2.โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการบริหารสถานศึกษา 392,000 บาท

รายจา่ยเกี่ยวเนือ่งกบัการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ

1.โครงการงานวันเด็กแห่งชาติในต าบลหัวเรือ 50,000 บาท

รายจา่ยเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 96,000 บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งเหมาในการดูแลท าความสะอาด ดูแลรักษาต้นไม้

ค่าใช้สอย 724,850 บาท

รายจา่ยเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ

งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 3,635,096 บาท

งบด าเนินงาน 1,771,096 บาท

1. อปุกรณ์อา่นบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader ) 700 บาท
  เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ืออปุกรณ์อา่นบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart 



หน้า : 1/1
วนัที่พิมพ์ : 24/2/2563  10:57:29

จ านวน

รวม

รวม

จ านวน

รวม

จ านวน

รวม

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

รวม

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวนค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 108,000 บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทนพนักงานจา้ง  จ านวน  1  อตัรา  ได้แก ่ 

เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 บาท
เพื่อจา่ยเป็นเงินประจ าต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล  จ านวน  1  

เงินเดือนพนักงาน 725,400 บาท
เพื่อจา่ยเป็นเงินเดือนให้แกพ่นักงานส่วนต าบล  จ านวน  2  อตัรา  

งบบุคลากร 887,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 887,400 บาท

เพื่ออดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน  16 หมูบ่้าน   ส าหรับการ
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ 1,077,400 บาท

เงินอดุหนุนเอกชน

1.อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน 320,000 บาท

1.อดุหนุนที่ท าการปกครองจงัหวัดอบุลราชธานี 15,000 บาท
เพื่อจา่ยตามโครงการขอรับเงินอดุหนุนเพื่อการป้องกนัและแกไ้ข

เงินอุดหนุน 335,000 บาท

เงินอดุหนุนส่วนราชการ

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
งบเงินอุดหนุน 335,000 บาท

รายจา่ยเกี่ยวเนือ่งกบัการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ

1. โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระ 70,000 บาท

1.ค่าจา้งเหมาบริการ 11,094 บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งเหมาบริการให้กบับุคคลในการส ารวจขอ้มูลสุนัข

ค่าใช้สอย 81,094 บาท

รายจา่ยเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ

งานโรงพยาบาล 416,094 บาท

งบด าเนินงาน 81,094 บาท

1.ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 5,000 บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในราชการอบต.

ค่าใช้สอย 5,000 บาท

รายจา่ยเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 3,000 บาท
        เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

งบด าเนินงาน 8,000 บาท

ค่าตอบแทน 3,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 237,960 บาท
พนักงานจา้งประเภทภารกจิ ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการ
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เพื่อจา่ยเป็นเงินเดือนให้แกพ่นักงานส่วนต าบล  จ านวน  3  

เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,865,630 บาท

เงินเดือนพนักงาน 967,680 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 2,316,330 บาท

งบบุคลากร 1,865,630 บาท

2. โครงการฝึกอาชีพผู้สูงอายตุ าบลหัวเรือ 20,000 บาท
- เพื่อจา่ยเป็นค่าด าเนินการตามโครงการฝึกอาชีพผู้สูงอายตุ าบลหัว

1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายตุ าบลหัวเรือ 40,000 บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าด าเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ค่าใช้สอย 60,000 บาท

รายจา่ยเกี่ยวเนือ่งกบัการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ

งานสวสัดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 60,000 บาท

งบด าเนินงาน 60,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 บาท
เพื่อจดัซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  ประเภท

วัสดุส านักงาน 30,000 บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุ  ประเภทวัสดุคงทนและประเภทวัสดุส้ินเปลือง

เพื่อจา่ยเป็นค่าเบีย้เล้ียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าพาหนะ  ค่า
ค่าวสัดุ 60,000 บาท

รายจา่ยเกี่ยวเนือ่งกบัการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ

1. ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ 20,000 บาท

2. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งเหมาในการจดัท าป้ายขนาด/ชนิดต่างๆ  และ

1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 40,000 บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนแกพ่นักงานส่วน

ค่าใช้สอย 65,000 บาท

รายจา่ยเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ

ค่าเช่าบ้าน 60,000 บาท
เพื่อจา่ยเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าที่พักหรือค่าเช่าซ้ือให้แกพ่นักงาน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 5,000 บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่

งบด าเนินงาน 190,000 บาท

ค่าตอบแทน 65,000 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจา้ง 12,000 บาท
เพื่อจา่ยเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กบัพนักงานจา้ง  
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รวมค่าใช้สอย 50,000 บาท

งานไฟฟ้าถนน 6,040,000 บาท

งบด าเนินงาน 560,000 บาท

1. จดัชื้ออปุกรณ์อา่นบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)  700 บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ืออปุกรณ์อา่นบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart 

ค่าครุภัณฑ์ 700 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุ ประเภทวัสดุคงทนและประเภทวัสดุส้ินเปลือง
งบลงทุน 700 บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุ ประเภทวัสดุคงทนและประเภทวัสดุส้ินเปลือง
วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุ ประเภทวัสดุคงทนและประเภทวัสดุส้ินเปลือง 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 50,000 บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุ ประเภทวัสดุคงทนและประเภทวัสดุส้ินเปลือง
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000 บาท

ค่าวสัดุ 160,000 บาท

วัสดุส านักงาน 30,000 บาท

1.ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ 20,000 บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าเบีย้เล้ียง  เดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าพาหนะ  ค่า

เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งงานส ารวจ  ออกแบบ  และควบคุมงานกอ่สร้าง 
รายจา่ยเกี่ยวเนือ่งกบัการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ

เพื่อจา่ยเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนในราชการของ  อบต. 
2.  ค่าจา้งงานส ารวจ  ออกแบบและควบคุมงานกอ่สร้าง 100,000 บาท

รายจา่ยเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ

1.  ค่าธรรมเนียม หรือค่าลงทะเบียน 20,000 บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนต าบลและ
ค่าใช้สอย 140,000 บาท

บาท     เพื่อจา่ยเป็นเงินช่วยเหลือ ค่าเช่าที่พักหรือค่าเช่าซ้ือให้แก่
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 30,000 บาท

ค่าตอบแทน 150,000 บาท

ค่าเช่าบ้าน 120,000 บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้แกพ่นักงานจา้ง  จ านวน   5  
งบด าเนินงาน 450,000 บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทน
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจา้ง 57,900 บาท

เพื่อจา่ยเป็นงินประจ าต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง   จ านวน 1  
ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 798,050 บาท
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จ านวนก.9.  โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ่้าน      50,000 บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งเหมากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     (ซอย

ก.8.  โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ่้าน      150,000 บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งเหมากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     (ซอย

ก.7.  โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ่้าน      280,000 บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งเหมากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   (รอบ

ก.6.  โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ่้าน      150,000 บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งเหมากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    (เส้นทุ่ง

ก.5.  โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ่้าน      100,000 บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งเหมากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นหัว

ก.4.  โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ่้าน      280,000 บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งเหมากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้าน

ก.3.  โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ่้าน      280,000 บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งเหมากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้าน

ก.2.  โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ่้าน      150,000 บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งเหมากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้าน

ก.1. โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ่้าน      130,000 บาท
  เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งเหมากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยโชค

ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง 4,880,000 บาท

ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปโภค

1.  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่    ต้ังไว ้ 100,000.-บาท  เพื่อจา่ยเป็น
งบลงทุน 4,880,000 บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุ ประเภทวัสดุส้ินเปลืองของรถยนต์บรรทุก
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 130,000 บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุ ประเภทวัสดุส้ินเปลืองและวัสดุอปุกรณ์
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 50,000 บาท

1.  ประเภทวัสดุกอ่สร้าง   ต้ังไว ้ 150,000.-บาท      เพื่อจา่ยเป็น
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000 บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุ ประเภทวัสดุส้ินเปลืองในการซ่อมแซมไฟฟ้า
วัสดุกอ่สร้าง 200,000 บาท

ค่าวสัดุ 510,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000 บาท

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 40,000 บาท
1.  ค่าซ่อมแซมหอกระจายขา่ว   ต้ังไว ้ 40,000บาท  เพื่อจา่ยเป็น

ค่าจดัท าประกนัภัยรถราชการ 10,000 บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดัท าประกนัภัยรถราชการของ

รายจา่ยเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ
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จ านวนข.6.  โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมูบ่้าน บ้านหนองจกิ  หมูท่ี่ 100,000 บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งเหมาลงลูกรังพร้อมเกรดบดอดั ที่พิกดัเร่ิมต้น 

ข.5.  โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมูบ่้าน   บ้านหัวเรือ หมูท่ี่ 11 50,000 บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งเหมาลงลูกรังพร้อมเกรดบดอดั ที่พิกดัเร่ิมต้น 

ข.4.  โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมูบ่้าน   บ้านอน้  หมูท่ี่ 10 50,000 บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งเหมาลงลูกรังพร้อมเกรดบดอดั ที่พิกดัเร่ิมต้น 

ข.3.  โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมูบ่้าน บ้านหนองจ านัก หมูท่ี่ 100,000 บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งเหมาลงลูกรังพร้อมเกรดบดอดั (ซอย 9) ที่พิกดั

ข.2.  โครงการบุกเบิกถนนดินภายในหมูบ่้าน   บ้านหนองยาง   หมูท่ี่ 5 30,000 บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าบุกเบิกถนนดิน  (ซอยคอกวัว)   ที่พิกดัเร่ิมต้น 

ข.1.  โครงการปรับปรุงถนนลูกรังถนนเส้นโนนอมุุง บ้านหัวเรือ หมูท่ี่ 1 100,000 บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งเหมาลงลูกรังพร้อมเกรดบดอดั (ถนนเส้นโนนอุ

กค.22.  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองหัวลิง 400,000 บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่ากอ่สร้างลานคอนกรีตเพื่อติดต้ังเคร่ืองเล่นออกก าลัง

กค.21.  โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในต าบลหัวเรือ 200,000 บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าซ่อมแซมผิวจราจรถนนที่ช ารุดเสียหาย ภายในต าบล

กค.20.  โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ่้าน  200,000 บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งเหมากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้าน

กข.19.  โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ่้าน  50,000 บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งเหมากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้าน

กข.18.  โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ่้าน  250,000 บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งเหมากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนเส้น

กข.17.  โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ่้าน  180,000 บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งเหมากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยหน้า

กข.16.  โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ่้าน   150,000 บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งเหมากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่พิกดั

กข.15.  โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ่้าน      180,000 บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งเหมากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย

กข.14.  โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ่้าน      100,000 บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งเหมากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยหลัง

กข.13.  โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ่้าน      80,000 บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งเหมากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยคุ้ม

กข.12.  โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ่้าน      100,000 บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งเหมากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย

กข.11.  โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ่้าน      280,000 บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งเหมากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้าน

กข.10.  โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ่้าน      80,000 บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งเหมากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (ซอยทุ่ง
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เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งเหมาบริการตามโครงการจา้งเหมาคนงานประจ า

เพื่อจา่ยเป็นค่าธรรมเนียมในการทิ้งขยะมูลฝอยชุมชนให้กบัเทศบาล
2. ค่าจา้งเหมาบริการ 384,000 บาท

รายจา่ยเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ

1.ค่าธรรมเนียมในการทิ้งขยะมูลฝอยชุมชน 250,000 บาท

งบด าเนินงาน 1,016,000 บาท

ค่าใช้สอย 674,000 บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าด าเนินการในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแสงสว่าง 
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล 1,216,000 บาท

 เพื่อจา่ยเป็นค่าด าเนินการในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแสง
8. อดุหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวัดอบุลราชธานี เพื่อจา่ยเป็นค่า 30,000 บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าด าเนินการในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรงต่ า  
7. อดุหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวัดอบุลราชธานี   เพื่อจา่ยเป็นค่า 30,000 บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าด าเนินการในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแสงสว่าง 
6. อดุหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวัดอบุลราชธานี   เพื่อจา่ยเป็นค่า 50,000 บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าด าเนินการในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแสงสว่าง 
5. อดุหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวัดอบุลราชธานี   เพื่อจา่ยเป็นค่า 80,000 บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าด าเนินการในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแสงสว่าง 
4. อดุหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวัดอบุลราชธานี    เพื่อจา่ยเป็น 50,000 บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าด าเนินการในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรงต่ า 
3. อดุหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวัดอบุลราชธานี   เพื่อจา่ยเป็นค่า 50,000 บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าด าเนินการในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแสงสว่าง 
2. อดุหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวัดอบุลราชธานี     เพื่อจา่ยเป็น 130,000 บาท

เงินอดุหนุนกจิการที่เป็นสาธารณประโยชน์

1. อดุหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวัดอบุลราชธานี เพื่อจา่ยเป็นค่า 180,000 บาท

งบเงินอุดหนุน 600,000 บาท

เงินอุดหนุน 600,000 บาท

ค.4. โครงการวางท่อระบายน้ าภายในหมูบ่้าน บ้านหัวเรือ หมูท่ี่ 3 200,000 บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งเหมาวางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด เส้นผ่าน

ค.3.  โครงการวางท่อระบายน้ าภายในหมูบ่้าน     บ้านหัวเรือ  หมูท่ี่ 11 50,000 บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งเหมาวางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด เส้นผ่าน

ค.2.  โครงการขดุลอกล าห้วยบัวบัว่   บ้านหนองจ านัก  หมูท่ี่ 8 80,000 บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าขดุลอกล าห้วยบัวบัว่  จ านวนดินที่ขดุลอกไม่น้อย

ค.1.  โครงการวางท่อระบายน้ าภายในหมูบ่้าน     บ้านหนองจ านัก    100,000 บาท
 เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งเหมาวางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด เส้นผ่าน

ข.7.  โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในต าบลหัวเรือ 200,000 บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่า จา้งเหมาลงลูกรังพร้อมเกรดบดอดั    โดยใช้
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เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทนให้กบัพนักงานจา้ง จ านวน 1 อตัรา คือ

งบด าเนินงาน 1,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 208,440 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 208,440 บาท

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 209,440 บาท

งบบุคลากร 208,440 บาท

4.โครงการสตรีหัวเรือพัฒนากา้วไกลใส่ใจสังคม 20,000 บาท
        - เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานโครงการสตรีหัวเรือ

3.โครงการอบรมและสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศเด็กและเยาวชน 20,000 บาท
 - เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานโครงการอบรมและสร้าง

2.โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะส้ันให้กบัประชาชนต าบลหัวเรือ 50,000 บาท
- เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานโครงการฝึกอาชีพระยะส้ัน

1.โครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 15,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 

ค่าใช้สอย 105,000 บาท

รายจา่ยเกี่ยวเนือ่งกบัการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 105,000 บาท

งบด าเนินงาน 105,000 บาท

รถบรรทุกขยะแบบอดัท้าย 200,000 บาท
เพื่อจดัซ้ือรถบรรทุกขยะแบบอดัท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร

ค่าครุภัณฑ์ 200,000 บาท

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัหาวัสดุประเภทคงทนและวัสดุประเภทส้ินเปลือง  
งบลงทุน 200,000 บาท

1.วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน  จ านวนเงิน  240,000.-บาท เพื่อจา่ย
วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 10,000 บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุประเภทวัสดุส้ินเปลืองและประเภทวัสดุอปุกรณ์
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 262,000 บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัหาวัสดุงานบ้านงานครัว  ประเภทคงทนและวัสดุ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 60,000 บาท

ค่าวสัดุ 342,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 บาท

1.โครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมประชาชนลดขยะต้นทาง 40,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนลดขยะต้น

รายจา่ยเกี่ยวเนือ่งกบัการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ
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รวมงบด าเนินงาน 143,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 196,200 บาท
   1.ค่าจา้งพนักงานจา้ง  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร  

งบบุคลากร 196,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 196,200 บาท

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร 339,200 บาท

4.โครงการงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 190,000 บาท
 เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการจดังานงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรม

3.โครงการประกวดร้องสรภัญญะของต าบลหัวเรือ 25,000 บาท
 เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการจดังานการประกวดร้องสรภัญญะของ

2.โครงการเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระนางเจา้สิริกต์ิ 20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการจดังานวันเฉลิมพระเกยีรติ สมเด็จพระนาง

1.โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว 20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการจดังานวันเฉลิมพระชนมพรรษา   เช่น   ค่า

ค่าใช้สอย 255,000 บาท

รายจา่ยเกี่ยวเนือ่งกบัการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ

งานศาสนาวฒันธรรมท้องถ่ิน 255,000 บาท

งบด าเนินงาน 255,000 บาท

1.เคร่ืองออกก าลังกายกลางแจง้ 104,100 บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือ เคร่ืองออกก าลังกายกลางแจง้ จ านวน 5  

ค่าครุภัณฑ์ 104,100 บาท

ครุภัณฑ์กฬีา

 เพื่อใช้จา่ยเป็นค่าในโครงการการแขง่ขนักฬีานอกพื้นที ่ เช่น  ค่า
งบลงทุน 104,100 บาท

 เพื่อใช้จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการกฬีาต าบลหัวเรือ  เช่น    ค่า
2.โครงการการแขง่ขนักฬีานอกพื้นที่ 15,000 บาท

รายจา่ยเกี่ยวเนือ่งกบัการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ

1.โครงการกฬีาต าบลหัวเรือ 230,000 บาท

งบด าเนินงาน 245,000 บาท

ค่าใช้สอย 245,000 บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้
งานกีฬาและนันทนาการ 349,100 บาท

ค่าตอบแทน 1,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1,000 บาท
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รายจา่ยตามขอ้ผูกพัน

ส ารองจา่ย 157,110 บาท
รายจา่ยที่ต้ังไว้เพื่อใช้จา่ยในกรณีฉกุเฉนิที่มีสาธารณภัยเกดิขึ้นหรือ

เบีย้ยงัชีพผู้ป่วยเอดส์ 54,000 บาท
- เพื่อจา่ยเป็นเงินสงเคราะห์ค่าเบีย้ยงัชีพผู้ป่วยเอดส์ที่แพทยรั์บรอง

เบีย้ยงัชีพคนพิการ 4,435,200 บาท
-  เพื่อจา่ยเป็นเงินสงเคราะห์เบีย้ความพิการให้คนพิการในเขต

เบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุ 12,118,800 บาท
เพื่อจา่ยเป็นเงินสงเคราะห์เบีย้ยงัชีพผู้สูงอายใุนเขตองค์การบริหาร

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 8,000 บาท
เพื่อจา่ยเป็นเงินสมทบกองทุนทดแทนตามพระราชบัญญัติเงิน

เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 189,160 บาท
เงินสมทบประกนัสังคม

งบกลาง 17,621,070 บาท

งบกลาง 17,621,070 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการตามโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกใส่
แผนงานงบกลาง

งบกลาง 17,621,070 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการก าจดัผักตบชวาและวัชพืชในแหล่ง
2.โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกใส่ใจส่ิงแวดล้อม 30,000 บาท

รายจา่ยเกี่ยวเนือ่งกบัการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ

1.โครงการก าจดัผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ าสาธารณะ 30,000 บาท

งบด าเนินงาน 60,000 บาท

ค่าใช้สอย 60,000 บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัหาวัสดุการเกษตร  เช่น  ปุย๋  พันธุ์พืช  สารก าจดั
งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 60,000 บาท

ค่าวสัดุ 10,000 บาท

วัสดุการเกษตร 10,000 บาท

1.โครงการปรับปรุงบ ารุงดินคืนความสมบูรณ์เพิ่มผลผลิตให้แกพ่ืช 30,000 บาท
เพื่อเพื่อเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการปรับปรุงบ ารุงดินคืนความ

ค่าใช้สอย 30,000 บาท

รายจา่ยเกี่ยวเนือ่งกบัการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 3,000 บาท
        เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองส่วน 100,000 บาท
          1.เงินค่าตอบแทนเจา้พนักงานรังวัดที่ดิน  จ านวน  

ค่าตอบแทน 103,000 บาท
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ตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

เพื่อจา่ยเป็นเงินสมทบเขา้ร่วมการจดัต้ังระบบหลักประกนัสุขภาพใน
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 258,800 บาท

เงินสมทบเขา้ร่วมการจดัต้ังระบบหลักประกนัสุขภาพในระดับท้องถิ่น 400,000 บาท


