
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลหัวเรือ

อําเภอ เมืองอุบลราชธานี   จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 48,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 10,934,160 บาท
งบบุคลากร รวม 7,444,260 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,607,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

-นายกองค์การบริหารส่วนตําบล เงินเดือนๆ ละ 20,400
.-บาท จํานวน 12เดือน   เป็นเงิน  244,800.-  บาท
-รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล   จํานวน  2  อัตรา  เดือน
ละ  11,220.-บาท    จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  269,280.-  บาท

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
-นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  เดือนละ  1,750.-บาท  จํานวน 12
 เดือน   เป็นเงิน  21,000.-บาท ,
-รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา เดือนละ 880
.-บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  21,120.-บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
-นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  เดือนละ  1,750.-บาท  จํานวน 12
 เดือน    เป็นเงิน  21,000.-บาท 
-รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  2  อัตรา  เดือนละ  880
.-บาท  จํานวน 12  เดือน  เป็นเงิน  21,120.-บาท

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

-เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  เดือน
ละ 7,200.-บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  86,400.-บาท

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,923,200 บาท
-ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล   เดือนละ  11,220
.-บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็น  134,640.-บาท
-รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  เดือนละ  9,180
.-บาท  จํานวน  12  เดือน จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  110,160.-บาท
-สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  เดือนละ  7,200
.-บาท  จํานวน  30  คน  จํานวน 12  เดือน  เป็นเงิน  2,592,000.-บาท
-เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  เดือนละ  7,200
.-บาท จํานวน  12  เดือน เป็นเงิน  86,400.- บาท
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,836,340 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,633,520 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานส่วน
ตําบล  จํานวน  8  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  ได้แก่  ตําแหน่ง  ปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบล  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  หัวหน้า
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  เจ้า
พนักงานธุรการ  นิติกร  นักทรัพยากรบุคคล  และนักตรวจสอบภายใน  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 252,000 บาท
เงินประจําตําแหน่งของปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  ประเภทบริหาร
ท้องถิน  ระดับกลาง  จํานวน  1  อัตรา  และระดับต้น  จํานวน  1
  อัตรา  ตําแหน่ง  หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  ประเภท
อํานวยการระดับต้น  จํานวน  1 อัตรา   เป็นเงิน  168,000.-บาท
เงินค่าตอบแทนพิเศษของปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  ประเภทบริหาร
ท้องถิน  ระดับกลาง  จํานวน  1  อัตรา  เป็นเงิน  84,000.-บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 919,080 บาท
ค่าจ้างพนักงานจ้าง  จํานวนเงิน  919,080.-บาท  เพือจ่ายเป็นค่าตอบ
แทนพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จํานวน  7  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  ได้แก่  ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ส่งเสริมการท่องเทียว  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีประชา
สัมพันธ์  นักการ  ยาม  พนักงานขับรถยนต์  และคนงานทัวไป

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 31,740 บาท
จ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ  แก่พนักงานจ้าง  จํานวน  6  อัตรา ได้แก่  ผู้ช่วย
เจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีประชา
สัมพันธ์ นักการ  ยาม  พนักงานขับรถยนต์  และคนงานทัวไป

งบดําเนินงาน รวม 2,108,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 800,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 540,000 บาท

1.เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ  (เงินรางวัล
ประจําปี)  สําหรับพนักงานส่วนท้องถิน  จํานวน  500,000.-บาท  เพือ
จ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วน
ตําบล  ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง  โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็น
กรณีพิเศษ  อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิน
ให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557
2.เงินตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการจัดซือจัดจ้าง  จํานวน  40,000
.-บาท  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือหรือจัดจ้าง  คณะ
กรรมการตรวจการจ้าง  และควบคุมงานก่อสร้าง

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าทีพักหรือค่าเช่าซือให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล  จํานวน  5  อัตรา  ได้แก่  ตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน  นักทรัพยากรบุคคลและเจ้าพนักงานธุรการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารท้องถินและพนักงาน
ส่วนตําบล 
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ค่าใช้สอย รวม 484,500 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 274,500 บาท

1.ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน  จํานวนเงิน  150,000.-บาท  เพือจ่าย
เป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในราชการขององค์การบริหารส่วน
ตําบลหัวเรือ
2.ค่าจ้างเหมาและบริการ  จํานวน  50,000.-บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาแรงงานในการจัดทําของ  ค่าแปลเอกสาร  ค่าจัดทําสําเนาเอกสาร
หรือค่าบริการทีจําเป็นอืนๆ
3.ค่าโฆษณาและเผยแพร่  จํานวนเงิน  40,000.-บาท  เพือจ่ายเป็นค่า
จ้างเหมาในการจัดทําป้ายชนิดต่างๆ  สําหรับการประชาสัมพันธ์
บทบาท  อํานาจหน้าทีองค์การบริหารส่วนตําบล  งานนโยบายของ
รัฐบาล  นโยบายจังหวัดอุบลราชธานี  นโยบายอําเภอเมือง
อุบลราชธานี   รวมทังค่าจัดทําวารสาร  สือ  สิงพิมพ์ของหน่วยงาน  และ
ค่าจัดทําวีดิทัศน์ เพือการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนตําบลหัวเรือ
4.ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  จํานวน  4,500.-บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาใน
การกําจัดสิงปฏิกูลในทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหัวเรือ  และสถาน
ทีในความควบคุมขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวเรือ
5.ค่าจัดทําประกันภัยรถราชการ  จํานวน  30,000.-บาท  เพือจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายในการจัดทําประกันภัยรถราชการ  ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้
ประสบภัยจากรถ  พ.ศ.2535

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 80,000 บาท
1.ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  จํานวนเงิน  40,000
.-บาท  เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีไป
นิเทศงาน  ตรวจงานหรือเยียมชม  หรือทัศนศึกษาดูงาน  และเจ้าหน้าที
เกียวข้องในการต้อนรับ
2.ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถินหรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการ  จํานวน  40,000.-บาท  เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการ
ประชุมสภาหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ  รวมถึงผู้เข้าร่วม
ประชุมอืนๆ  และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงการเดินทางไปราชการ  ค่าพาหนะ  ค่าเช่า
พาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นของเจ้าหน้าที  และบุคคลที
ได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติให้เดินทางไปราชการ

2.โครงการอบรมเพิมประสิทธิภาพปฏิบัติงานธุรการ  ความสําคัญของรูป
แบบงานสารบรรณ  การใช้ภาษาราชการสําหรับการพิมพ์การเสนอหนังสือ
ราชการและการทําลายหนังสือราชการ

จํานวน 30,000 บาท

 เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเพิมประสิทธิภาพปฏิบัติงาน
ธุรการ  ความสําคัญของรูปแบบงานสารบรรณ  การใช้ภาษาราชการ
สําหรับการพิมพ์การเสนอหนังสือราชการและการทําลายหนังสือ
ราชการ   สําหรับพนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตําบลหัวเรือ
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ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 90,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ  อุปกรณ์  เครืองเขียน  แบบพิมพ์และวัสดุ
อืนๆ ทีเป็นวัสดุสํานักงาน  เพือใช้ในราชการสํานักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหัวเรือ  เช่น  กระดาษ  หมึกเครืองถ่าย
เอกสาร  ดินสอ  ปากกา  ไม้บรรทัด   ยางลบ  แฟ้ม  ตรายาง  นําดืม
สําหรับบริการประชาชน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าทีใช้ในทีทําการองค์หารบริหารส่วนตําบล
หัวเรือ  และสถานทีในความรับผิดชอบของที
ชํารุด เช่น  ฟิวส์  เข็มขัด  สายรัดไฟฟ้า  เทปพันสายไฟฟ้า  ปลัก  สวิตซ์
ไฟฟ้า  หลอกไฟฟ้า  เบรกเกอร์  คอนเดนเซอร์  เป็นต้น

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิงของเครืองใช้ต่างๆ   เช่น  แก้วนํา  ถาด  มีด  ไม้
กวาด  เป็นต้น

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุในงานก่อสร้าง  เช่น  สี  แปรง
ทาสี  ตะปู  ค้อน  คีม  ทินเนอร์  ไม้ต่างๆ  ท่อนํา  เหล็กเส้น  เป็นต้น  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุของรถยนต์บรรทุกดีเซลและรถจักรยานยนต์ทีต้อง
เปลียนตามห้วงระยะเวลาหรือกรณีทีชํารุด

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืนของรถยนต์บรรทุกดีเซลของ
องค์การบริหารส่วนตําบล, เครืองตัดหญ้าและรถจักรยานยนต์  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล    หัว
พิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึก  แป้น
พิมพ์  เมาส์  เป็นต้น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 574,200 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 450,000 บาท

เพือจ่ายค่าไฟฟ้าทีใช้ประจําอาคารทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลและ
สถานทีในความควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวเรือ

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้ประจําอาคารทีทําการองค์การบริหารส่วน
ตําบลหัวเรือหรืออาคารสถานทีในความควบคุมขององค์การบริหารส่วน
ตําบลหัวเรือ

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทีใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนตําบลหัวเรือ
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  โทรเลข  ค่าธนาณัติ  ค่าซือดวงตรา
ไปรษณียากรทีใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนตําบลหัวเรือ

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 64,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริการอินเตอร์ความเร็วสูงทีใช้ในราชการ
องค์การบริหารส่วนตําบลหัวเรือ  และให้บริการประชาชนในการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร
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งบลงทุน รวม 1,351,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 51,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
1.เครืองปรับอากาศ  แบบแยกส่วน  ชนิดตังพืนหรือชนิดแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ)  ขนาด 40,000.- บีทียู

จํานวน 51,200 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาเครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน  ชนิดตังพืนหรือชนิด
แขวน (มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด  40,000  บีทียู   จํานวน  1
  เครือง    เป็นเงิน  51,200  บาท คุณลักษณะเฉพาะสังเขปตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์  ณ มีนาคม  2560  ดังนี  
      1).ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดไม่ตํากว่า  40,000  บีทียู
      2).ราคาทีกําหนดเป็นราคาทีรวมค่าติดตัง
      3).เครืองปรับอากาศทีมีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม่
เกิน 40,000 บีทียู  ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม  และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 
      4).ต้องเป็นเครืองปรับอากาศทีประกอบสําเร็จรูปทังชุด  ทังหน่วยส่ง
ความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
      5).เครืองปรับอากาศทีมีระบบฟอกอากาศ  สามารถดักจับอนุภาคฝุ่น
ละออง  และสามารถถอดล้างทําความสะอาดได้
      6).มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
      7).การจัดซือเครืองปรับอากาศขนาดอืน ๆ ให้เป็นไปตามมติคณะ
กรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครังที 3/2539  (ครังที 57)  เมือวัน
ที  14 มิถุนายน 2539  เกียวกับการประหยัดพลังงาน  โดยให้พิจารณาจัด
ซือเครืองปรับอากาศทีมีประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือจากการ
พิจารณาด้านราคา  โดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ
    -ถ้าจํานวนบีทียูเท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบจํานวนวัตต์ทีน้อยกว่า
    -ถ้าจํานวนบีทียูไม่เท่ากัน  ให้นําจํานวนบีทียูหารด้วยจํานวนวัตต์ (บีทียู
ต่อวัตต์) ผลทีได้คือค่า EER  ถ้าค่า EER สูง ถือว่าเครืองปรับอากาศมี
ประสิทธิภาพสูงสามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า
      8).การติดตังเครืองปรับอากาศ   แบบแยกส่วน  ประกอบด้วย
อุปกรณ์  ดังนี  สวิตซ์  1 ตัว  ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว  4
 เมตร  สายไฟยาวไม่เกิน  15  เมตร

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,300,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
1.โครงการก่อสร้างอาคารห้องประชุมและกิจการสภาท้องถิน จํานวน 1,300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารห้องประชุมและกิจการสภาท้องถิน (ราย
ละเอียดตามแบบแปลนทีองค์การบริหารส่วนตําบลหัวเรือกําหนด)

งบรายจ่ายอืน รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วน
ตําบลหัวเรือ  โดยให้หน่วยงานหรือสถาบันภายนอกทีเป็นกลางมาดําเนิน
การสํารวจและประเมินผล
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,046,480 บาท
งบบุคลากร รวม 2,029,980 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,029,980 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,417,560 บาท

บาท เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิน  จํานวน   7
   อัตรา  ได้แก่
1.เงินเดือนผู้อํานวยการกองคลัง อํานวยการท้องถิน ระดับต้น 1  อัตรา 
2.เงินเดือนหัวหน้าฝ่ายการเงิน  อํานวยการท้องถิน  ระดับต้น  1  อัตรา 
3.เงินเดือนนักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 1  อัตรา
4.เงินเดือนเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  2  อัตรา
5.เงินเดือนเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  1  อัตรา
6.เงินเดือนเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน 1  อัตรา         

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
1.เงินเพิมพนักงานส่วนตําบล  ตําแหน่ง   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน  จํานวน   12  เดือน  เป็นเงิน  24,000 บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง  อํานวยการท้อง
ถิน ระดับต้น จํานวน  12  เดือน    เดือนละ  3,500  บาท  

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 236,640 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจํา ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชีจํานวน  1  คน รวม  12  เดือน    เป็นเงิน     236,640  บาท 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 275,640 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    จํานวน   2  อัตรา    ดังนี
 1.เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ตําแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บราย
ได้  จํานวน   12 เดือน  เป็นเงิน     149,280   บาท
 2.ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ตําแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที
ธุรการ จํานวน   12  เดือน  เป็นเงิน   126,360    บาท

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 34,140 บาท
1.เงินเพิมพนักงานจ้าง  ตําแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บราย
ได้  จํานวน   12  เดือน  เป็นเงิน  10,140 บาท
2.เงินเพิมพนักงานจ้าง  ตําแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ   จํานวน   12
 เดือน  เป็นเงิน  24,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 509,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง  อันเนืองจากการปฏิบัติงานในหน้าทีตามเวลา
ราชการแล้วไม่สามารถทําได้ทันตามกําหนดเวลาและมีความจําเป็นต้อง
ทําให้เสร็จเรียบร้อย

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซือ
ได้  ตามระเบียบฯ   ทีเกียวข้อง
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน  ลูกจ้าง
ประจําและผู้มีสิทธิตามกฎหมายและให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยฯ  ทีเกียวข้อง   

ค่าใช้สอย รวม 329,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 189,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี
    1.ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ตังไว้      25,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่า
โฆษณาและเผยแพร่  โดยการจ้างเหมาทําป้ายขนาดต่าง ๆ  และป้ายไว
นิล  สําหรับการประชาสัมพันธ์งานเกียวกับงานพัฒนาและจัดเก็บราย
ได้    งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ   และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนตําบลหัวเรือ
    2..ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ตังไว้    70,000    บาท   เพือจ่ายเป็นค่า
ธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน  ลูกจ้าง
ประจํา   พนักงานจ้างและผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การ
บริหารส่วนตําบลหัวเรือ
    3.ค่าจ้างเหมาบริการ ตังไว้     10,000    บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบริการในการจ้างทําของ   ค่าจ้างถ่ายเอกสาร/แปลเอกสาร  ค่าจ้าง
เข้าเล่มเอกสาร  และค่าบริการอืน ๆ ทีจําเป็นในทางราชการ 
    4.ค่าจ้างเหมางานบันทึกข้อมูลและงานสํารวจภาคสนามของแผนที
ภาษี  ตังไว้  84,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมางานบันทึกข้อมูล
จํานวน 1 คน  งานสํารวจภาคสนาม จํานวน 1 คน  ระยะเวลา  6
 เดือน  ตามโครงการเพิมพูนประสิทธิภาพงานแผนทีภาษี

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการจอด
รถ  ณ ท่า-อากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ    เป็นต้น     

2. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ จํานวน 30,000 บาท
เพืออบรมให้ความรู้กับผู้มีหน้าทีชําระภาษี , ผู้ทีเข้าข่ายต้องชําระ
ภาษี  รวมถึงการจัดทําฐานข้อมูลทีดินและสิงปลูกสร้าง  เพือรองรับการจัด
เก็บภาษีทีดินและสิงปลูกสร้างตามทีกฎหมายกําหนด

3.โครงการฝึกอบรมเพือพัฒนาประสิทธิภาพงานแผนทีภาษี จํานวน 20,000 บาท
เพือฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างและจ้าง
เหมาบริการทีรับผิดชอบงานแผนทีภาษีให้มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
รายได้

4. โครงการฝึกอบรมเพือพัฒนาองค์ความรู้เกียวกับการปฏิบัติงานด้านการ
เงิน  การคลัง  การพัสดุ  และแนวทางปฏิบัติงานของคณะกรรมการจัดซือจัด
จ้าง

จํานวน 30,000 บาท

เพือพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ผู้บริหาร   สมาชิกสภาท้องถิน  ข้าราชการ
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวเรือ  และผู้นําหมู่บ้านใน
ตําบลหัวเรือกรณีได้รับการแต่งตังเป็นกรรมการจัดซือจัดจ้าง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ทีเป็นทรัพย์สินหรืออยู่ใน
ความดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวเรือ  เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ   โดยเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน
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ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน   สิงของ  เครืองเขียนแบบพิมพ์ต่าง ๆ   ใน
กองคลัง  ได้แก่  กระดาษ    หมึก    ปากกา  ตู้ต่าง ๆ  นํายาลบคํา
ผิด  แฟ้ม   นําดืมสําหรับบริการประชาชน  ฯลฯ  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์เพือใช้ในสํานักงานองค์การบริหารส่วน
ตําบลหัวเรือ   ได้แก่  ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์    ตลับ
หมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบอิงเจท   แผงอักขระ หรือแป้น
พิมพ์  เมาส์  แฟลชไดร์  ฯลฯ 

งบลงทุน รวม 507,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 507,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
1.เก้าอีสํานักงาน   3  ตัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจัดซือเก้าอีสํานักงาน  สําหรับผู้อํานวยการกองคลัง , เจ้าพนักงานพัสดุ
ปฏิบัติงาน และผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้ (เนืองจากของเดิมชํารุด) ดัง
มีรายละเอียดดังนี
 -เก้าอีทํางานมีพนักพิงหลัง แกนใต้ทีนังแบบเกลียวหมุนหรือมือโยก  ขา
ล้อ-ห้าแฉก   สามารถปรับความสูง-ตํา?ของเบาะนังได้  จํานวน  3  ตัว

2.ตู้เหล็ก  2  บาน จํานวน     3   ตู้  ๆ  ละ  5,500  บาท จํานวน 16,500 บาท
เพือจัดเก็บเอกสารหลักฐานทางราชการ  ได้แก่  ฎีกาเบิกจ่ายเงิน  และ
เอกสารทางการเงิน  การบัญชี  การจัดเก็บรายได้  เป็นต้น  ดังรายละเอียด
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ดังนี
    1). ขนาด 2 บาน (มอก.)
    2).มีมือจับชนิดบิด
    3).มีแผ่นชันปรับระดับ  3  ชัน
    4).คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
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3.เครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน  ชนิดตังพืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ)ขนาด  24,000  บีทียู   จํานวน  1  เครือง

จํานวน 32,400 บาท

เพือติดตังไว้ทีห้องกลางอาคารสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลหัว
เรือ  ซึงเป็นราคาและคุณลักษณะเฉพาะสังเขปตามมาตรฐานครุภัณฑ์  ณ
 มีนาคม  2560  ดังนี  
      1).ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดไม่ตํากว่า  24,000  บีทียู
      2).ราคาทีกําหนดเป็นราคาทีรวมค่าติดตัง
      3).เครืองปรับอากาศทีมีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม่
เกิน 40,000 บีทียู  ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม  และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 
      4).ต้องเป็นเครืองปรับอากาศทีประกอบสําเร็จรูปทังชุด  ทังหน่วยส่ง
ความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
      5).เครืองปรับอากาศทีมีระบบฟอกอากาศ  สามารถดักจับอนุภาคฝุ่น
ละออง  และสามารถถอดล้างทําความสะอาดได้
      6).มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
      7).การจัดซือเครืองปรับอากาศขนาดอืน ๆ ให้เป็นไปตามมติคณะ
กรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครังที 3/2539  (ครังที 57)  เมือวัน
ที  14 มิถุนายน 2539  เกียวกับการประหยัดพลังงาน  โดยให้พิจารณาจัด
ซือเครืองปรับอากาศทีมีประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือจากการ
พิจารณาด้านราคา  โดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ
    -ถ้าจํานวนบีทียูเท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบจํานวนวัตต์ทีน้อยกว่า
    -ถ้าจํานวนบีทียูไม่เท่ากัน  ให้นําจํานวนบีทียูหารด้วยจํานวนวัตต์ (บีทียู
ต่อวัตต์) ผลทีได้คือค่า EER  ถ้าค่า EER สูง ถือว่าเครืองปรับอากาศมี
ประสิทธิภาพสูงสามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า
      8).การติดตังเครืองปรับอากาศ   แบบแยกส่วน  ประกอบด้วย
อุปกรณ์  ดังนี  สวิตซ์  1 ตัว  ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว  4
 เมตร  สายไฟยาวไม่เกิน  15  เมตร

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เพือจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์  (Ink Tank 
Printer)  ราคาเครืองละ  4,300  บาท  จํานวน   2 เครือง

จํานวน 8,600 บาท

โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน  ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจําปี พ.ศ.2560  ณ วันที  21
  เมษายน  2560 
        -ข้อ  39  เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์  (Ink Tank Printer)  ราคา  4,300  บาท
 -เป็นเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
 -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  1,200x1,200 dpi
 -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า  20  หน้าต่อ
นาที  (ppm)  หรือ8.8ภาพต่อ-นาที (ipm)
 -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า  10  หน้าต่อนาที  (ppm)  
หรือ 4.5 ภาพต่อ-นาที (ipm)
 -มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel  หรือ USB 2.0  หรือ ดีกว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 -สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom  โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  50 แผ่น
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 440,000 บาท
1.รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่  ตัง
ไว้  440,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของ
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่เป็นเครืองจักรกล ยานพาหนะ ได้แก่  รถยนต์บรรทุก
ขยะ  รถยนต์บรรทุกนําเอนกประสงค์  รถยนต์กระเช้าไฟฟ้า  ฯลฯ เป็น
ต้น  ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมบํารุงตามรอบระยะเวลา

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 628,660 บาท
งบบุคลากร รวม 468,060 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 468,060 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 188,640 บาท

 เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  จํานวน  1  อัตรา  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 249,000 บาท
เพือจ่ายให้กับพนักงานจ้าง  2  อัตรา  ได้แก่  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย และตําแหน่งคนงานทัวไปปฏิบัติหน้าทีขับรถ
ยนต์บรรทุกนําดับเพลิงแบบอเนกประสงค์

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 30,420 บาท
เพือจ่ายให้กับพนักงานจ้าง  2  อัตรา  ได้แก่  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย และตําแหน่งคนงานทัวไปปฏิบัติหน้าทีขับรถ
ยนต์บรรทุกนําดับเพลิงแบบอเนกประสงค์

งบดําเนินงาน รวม 160,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 65,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท

ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวนเงิน  30,000
.-บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของศูนย์อาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตําบลหัวเรือ  ได้รับคําสัง
จากผู้อํานวยการตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยแห่งชาติ  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย  พ.ศ. 2560  กําหนด

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 27,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าทีพักหรือค่าเช่าซือให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล  ตําแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของเจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
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ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 55,000 บาท

1.ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน  จํานวนเงิน  30,000.-บาท  เพือจ่าย
เป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในราชการ อบต.
2.จ้างเหมาบริการติดตังผ้าม่าน  จํานวนเงิน  25,000.-  บาท  เพือเป็นค่า
ใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการติดตังผ้าม่านศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน  องค์การบริหารส่วนตําบลหัวเรือ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงการเดินทางไปราชการ  ค่าพาหนะ  ค่าเช่า
พาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นของเจ้าหน้าทีท้องถินทีได้
รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการหรือมีคําสังให้ปฏิบัติราชการ

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

1.จัดหาแผงกันห้อง (Partition)   จํานวนเงิน  20,000.- บาท  เพือจ่าย
เป็นค่าจัดหาแผงกันห้อง (Partition)  สําหรับแบ่งพืนทีปฏิบัติงานภายใน
ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตําบลหัวเรือ

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 1,104,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 984,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 884,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 514,000 บาท

1.ค่าจ้างเหมาเป็นพนักงานประจํารถยนต์บรรทุกนําดับเพลิงแบบ
อเนกประสงค์  จํานวน  504,000.-บาท  ตามโครงการจัดจ้างพนักงาน
ประจํารถรถยนต์บรรทุกนําดับเพลิงแบบอเนกประสงค์  องค์การบริหาร
ส่วนตําบลหัวเรือ  จํานวน  6  คน  ระยะเวลา  12  เดือน
2.ค่าจ้างเหมาบรรจุสารเคมีดับเพลิง  จํานวน  10,000.-  บาท  เพือจ่าย
เป็นค่าจ้างเหมาบรรจุในการสารเคมีดับเพลิง ทีหมดประสิทธิภาพ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเทศกาลสําคัญ จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสําคัญ   เช่น  เทศกาลปีใหม่  เทศกาลสงกรานต์  เป็นต้น

2.โครงการอบรมการใช้เครืองวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมการใช้เครืองวิทยุคมนาคมแบบ
สังเคราะห์ความถี  สําหรับผู้อํานวยการ  , เจ้าหน้าทีประจําศูนย์ฯและอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

3.โครงการป้องกันไฟป่าโดยทําแนวกันไฟป่าในพืนทีจุดเสียง จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันไฟป่าโดยทําแนวกันไฟป่าในพืนที
จุดเสียง   เพือป้องกันการเกิดอัคคีภัยและการคุ้มครองรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิงแวดล้อม 
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4.โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  
(หลักสูตรทบทวน)

จํานวน 150,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ( หลักสูตรทบทวน)  องค์การบริหาร
ส่วนตําบลหัวเรือ  พร้อมทังจัดหาวัสดุเครืองแต่งกายให้กับผู้เข้ารับการฝึก
อบรมตามหลักสูตร

5.โครงการฝึกอบรมหลักสูตรกู้ชีพกู้ภัย  อบต.หัวเรือ จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรกู้ชีพกู้
ภัย อบต.หัวเรือ  เพือปฏิบัติหน้าทีและให้บริการประชาชนผู้ประสบภัย

6.โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในเรืองภัยจากอัคคีภัยและภัยจาก
อากาศหนาว

จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในเรืองภัย
จากอัคคีภัยและภัยจากอากาศหนาว

7.  โครงการเพิมประสิทธิภาพการดําเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิมประสิทธิภาพการดําเนินงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  โดยการจัดหาวัสดุต่างๆ เช่น  ไฟฉายคาดหน้า
ผาก  แอลอีดี  วัสดุเครืองดับเพลิง  ใบเลือยสําหรับเลือยโซ่ยนต์  และกรวย
จราจร  เป็นต้น

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุรถยนต์บรรทุกดีเซล (รถยนต์ อปพร.อบต.หัว
เรือ  )และรถยนต์บรรทุกนําดับเพลิงแบบอเนกประสงค์  ทีต้องเปลียนตาม
ห้วงระยะเวลาทีกําหนดหรือกรณีทีชํารุด

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืนของรถยนต์บรรทุกดีเซล (รถ
ยนต์ อปพร.อบต.หัวเรือ  ) รถยนต์บรรทุกนําดับเพลิงแบบ
อเนกประสงค์  และนํามันสําหรับเลือยโซ่ยนต์ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลหัวเรือ

งบลงทุน รวม 120,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 120,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
1.เครืองรับส่งวิทยุ จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาเครืองรับส่งวิทยุ  ระบบ VHF/FM   ชนิดมือ
ถือ  ขนาด  5 วัตต์ จํานวน 10 เครือง ประกอบด้วย ตัวเครือง แท่นชาร์ท
   แบตเตอรรี  1  ก้อน  เสายาง และเหล็กพับ
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 2,416,860 บาท
งบบุคลากร รวม 2,021,260 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,021,260 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,392,360 บาท

 เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  ให้แก่พนักงานส่วนตําบล และข้าราชการ
ครู จํานวน 5 อัตรา ดังนี.-  
 เงืนเดือนและเงินเพิมตามวุฒิ พนักงานส่วนตําบล  
 พนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองการศึกษา จํานวน  1
 อัตรา   352,740  บาท
 พนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา  จํานวน 1 อัตรา 
 260,280 บาท
 ข้าราชการ ตําแหน่ง ครู จํานวน 3 อัตรา 779,340 บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองการศึกษา  จํานวน 1 อัตรา
เงินวิทยฐานะ จํานวน 21,000 บาท

เงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองการศึกษา  จํานวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 517,860 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้าง จํานวน 3 อัตรา  ดังต่อไปนี.- 
 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จํานวน 1
 อัตรา  180,000 บาท
 พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 2 อัตรา 
 269,760 บาท
 กรณีทีอัตราค่าจ้างรายเดือนของผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  สูงกว่าเงินอุดหนุน  
  ทีรัฐจัดสรรให้องค์การบริหารส่วนตําบล นําเงินรายได้ไปสมทบ 2
 อัตรา68,100 บาท
  

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,040 บาท
 เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้กับพนักงานจ้าง  จํานวน 2 อัตรา ดังต่อไป
นี.
 ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 2 อัตรา     38,040 บาท
 กรณีทีอัตราค่าจ้างรายเดือนของผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  สูงกว่าเงินอุดหนุน   
 ทีรัฐจัดสรรให้องค์การบริหารส่วนตําบล นําเงินรายได้ไปสมทบ 2 อัตรา  
10,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 275,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 34,600 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 34,600 บาท

ค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้พนักงาน ส่วนตําบลและข้าราชการครู
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ค่าใช้สอย รวม 107,500 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 67,500 บาท

 ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน 50,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนแก่พนักงานส่วน
ตําบล ครู ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง  ผู้ปฏิบัติ
ราชการในสังกัด  
ของอบต.  
   
 ค่าจ้างเหมาบริการ 10,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานในการจัดทําของ , ค่าแปลเอกสาร ,ค่า
ล้างฟิล์ม , ค่าจ้างพิมพ์ ค่าถ่ายเอกสาร หรือค่าบริการทีจําเป็นอืนๆ ในกอง
การศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต. หัวเรือ  
   
 ค่าโฆษณาและเผยแพร่  6,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการจัดทําป้ายชนิด ต่างๆ และผ้าไวนิลสําหรับ
ประชาสัมพันธ์   ในกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต. หัว
เรือ  
   
 ค่ากําจัดสิงปฎิกูล 1,500 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการกําจัดสิงปฏิกูลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใน
สังกัด อบต.  

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
 ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 10,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีไปนิเทศงาน 
 
 ตรวจงาน หรือเยียมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน  และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง
ในการต้อนรับ  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก  ของพนักงาน
ส่วนตําบล ข้าราชการครู  ในกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัด อบต. หัวเรือทีได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ

ค่าวัสดุ รวม 87,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์เครืองเขียนแบบพิมพ์
ต่างๆ  กระดาษ เช่น ซองขาว กาว กระดาษบรุ๊ฟ เป๊ก ฯลฯ  ในกองการ
ศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 25,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง  
 ให้กับศูนย์พํฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.หัวเรือ
 

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 2,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน ของเครืองตัดหญ้า ให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.หัวเรือ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเกียวกับคอมพิวเตอร์ในกองการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ค่าสาธารณูปโภค รวม 46,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 35,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ทีใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหัวเรือ

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 10,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลหัวเรือ  

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 1,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าโทรเลข ค่าธนานัติ ค่าซือดวงตรา
ไปรษณียากรทีใช้ในราชการ ทีใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลหัวเรือ  

งบลงทุน รวม 120,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 120,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
1. เพือจัดซือเครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตังพืนหรือชนิดแขวน (มี
ระบบฟอกอากาศ) จํานวน 1 เครือง ขนาด 30,000 บีทียู  พร้อมค่าติดตัง  
โดยติดตังในห้องกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตําบลหัวเรือ

จํานวน 40,200 บาท

 มีคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี.-
  - ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดไม่ตํากว่า  30,000  บีทียู
  - ราคาทีกําหนดเป็นราคาทีรวมค่าติดตัง
  - เครืองปรับอากาศทีมีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม่
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 
  - ต้องเป็นเครืองปรับอากาศทีประกอบสําเร็จรูปทังชุด  ทังหน่วยส่งความ
เย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
  - เครืองปรับอากาศทีมีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่น
ละออง และสามารถถอดล้างทําความสะอาดได้
  - มีความหน่วงเวลาทํางานของคอมเพรสเซอร์
  - การจัดซือเครืองปรับอากาศชนิด อืน ๆ ให้เป็นไปตามมติคณะ
กรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครังที 3/2539 (ครังที 57) เมือวัน
ที  14  มิถุนายน  2539  เกียวกับการประหยัดพลังงาน  โดยให้พิจารณา
จัดซือ  เครืองปรับอากาศทีมีประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือ
 จากการพิจารณาด้านราคา โดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ
  - ถ้าจํานวนบีทียูเท่ากัน  ให้พิจารณาเปรียบเทียบจํานวนวัตต์ทีน้อยกว่า
  - ถ้าจํานวนบีทียูไม่เท่ากัน ให้นําจํานวนบีทียูหารด้วยจํานวนวัตต์ (บีทียู
ต่อวัตต์)
  - ผลทีได้คือค่า EER ถ้าค่าของ EER สูง ถือว่าเครืองปรับอากาศมี
ประสิทธิภาพสูงสามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่าการติดตังเครืองปรับ
อากาศ
  - แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี  สวิตซ์  1 ตัว ท่อทองแดงไป
กลับหุ้มฉนวนยาว4 เมตร  สายไฟยาวไม่เกิน  15 เมตร
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2.ตู้เหล็ก  2  บาน จํานวน     3   ตู้  ๆ  ละ  5,500  บาท จํานวน 16,500 บาท
เพือจัดเก็บเอกสารหลักฐานทางราชการ  ดังรายละเอียดตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ดังนี
 1). ขนาด 2 บาน (มอก.)
 2).มีมือจับชนิดบิด
 3).มีแผ่นชันปรับระดับ  3  ชัน
 4).คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

3. เพือจัดซือโต๊ะ และเก้าอีสํานักงาน สําหรับตําแหน่งผู้ช่วยสันทนาการและ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 2 ชุด , เก้าอีสํานักงานสําหรับตําแหน่งนักวิชาการ
ศึกษา 1 ตัว

จํานวน 20,000 บาท

เพือจัดซือโต๊ะ และเก้าอีสํานักงาน สําหรับตําแหน่งผู้ช่วยสันทนาการ
และผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 2 ชุด , เก้าอีสํานักงานสําหรับตําแหน่งนัก
วิชาการศึกษา 1 ตัว
  - โต๊ะทํางานหน้าเหล็ก 4 ฟุต 4
 ลินชัก ขนาด ยาว*กว้าง*สูง =122.7*66.8*75 cm จํานวน 2 ตัว
  - เก้าอีทํางานมีพนักพิงหลัง แกนใต้ทีนังแบบเกลียวหมุน หรือมือโยก ขา
ล้อห้าแฉก สามารถปรับความสูงตําได้ ของเบาะทีนัง  จํานวน  3  ตัว

4. เพือจัดซือโต๊ะและเก้าอีสํานักงาน สําหรับตําแหน่งครู จํานวน 3 ชุด จํานวน 25,000 บาท
 เพือจัดซือโต๊ะและเก้าอีสํานักงาน สําหรับตําแหน่งครู จํานวน 3 ชุด
  - โต๊ะทํางานหน้าเหล็ก 5 ฟุต 7
 ลินชัก ขนาด ยาว*กว้าง*สูง = 153.2*77*75 cm จํานวน 3 ตัว
  - เก้าอีทํางานมีพนักพิงหลัง แกนใต้ทีนังแบบเกลียวหมุน หรือมือโยก ขา
ล้อห้าแฉก สามารถปรับความสูงตําได้ ของเบาะทีนัง  จํานวน  3  ตัว
 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1. เพือจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 
จํานวน 1 เครือง

จํานวน 16,000 บาท

 คุณลักษณะพืนฐาน 
  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณ สัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า  3.3 GHZ หรือดี
กว่า  จํานวน  1 หน่วย
  - มีหน่วยความจําหลัก  (RAM) ชนิด  DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB
  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า  ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า  1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความขจุ
ไม่น้อยกว่า  120 GB จํานวน 1 หน่วย
  - มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
  - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network interface) 
แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า  1 ช่อง
 - มีแบบพิมพ์และเมาท์
 - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า  มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า  600 : 1 และมีขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย

2. เพือจ่ายเป็นค่าเครืองสํารองไฟฟ้า  สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 1 
เครือง

จํานวน 2,800 บาท

 คุณลักษณะพืนฐาน 
 - มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกน้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
 - สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า  15 นาที
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,883,350 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,815,350 บาท
ค่าใช้สอย รวม 662,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 84,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการดูแลทําความสะอาด ดูแลรักษาต้นไม้และ
สนามหญ้าและรักษาความปลอดภัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจําตําบลหัว
เรือ สังกัด อบต. หัวเรือ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.โครงการส่งเสริมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติในตําบลหัวเรือ เพือเป็นค่าใช้
จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

จํานวน 50,000 บาท

2.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพือจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาการประกอบอาหารกลางวัน ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจําตําบลหัว
เรือ จํานวน 80  คนๆละ 20 บาท/วัน จํานวน  245  วัน

จํานวน 392,000 บาท

3.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  เพือจ่ายเป็นค่าจัดการ
เรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจําตําบลหัวเรือ  จํานวน 80 คนๆ 
ละ 1,700 บาท ตามโครงการจัดหาสือการเรียนการสอน และโครงการจัดหา
วัสดุการศึกษา

จํานวน 136,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 1,153,350 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,153,350 บาท

 1. ค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ตามโครงการส่งเสริมอาหาร (นม) ให้
โรงเรียน 5 แห่ง  ทีอยู่ในพืนทีอบต.หัวเรือ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.)  ประจําภาคเรียนที 2/2560  533,450
 บาท
จํานวน นักเรียน 517 คน  คนละ 7.37 บาท/วัน จํานวน 140 วัน ระหว่าง
เดือนพฤศจิกายน 2560 ถึงเดือนเมษายน 2561  ใช้มูลเด็ก ณ 10
 มิถุนายน 2560 ตามกิจกรรมถ่ายโอนจัดหาอาหารเสริม (นม)    
   
 2. ค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ตามโครงการส่งเสริมอาหาร (นม) ให้
โรงเรียน 5 แห่ง ทีอยู่ในพืนทีอบต.หัวเรือ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.)  ประจําภาคเรียนที 1/2561  457,240
 บาท 
จํานวน นักเรียน 517 คน  คนละ 7.37 บาท/วัน  จํานวน 120
 วัน ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2561 ถึงเดือนตุลาคม 2561  ใช้มูลเด็ก ณ
 10 มิถุนายน 2560 ตามกิจกรรมถ่ายโอนจัดหาอาหารเสริม (นม)    
   
 3.ค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ตามโครงการส่งเสริมอาหาร (นม)   
 ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจําตําบลหัวเรือ ทีอยู่ในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหัวเรือ  ภาคเรียนที 2/2560 และ ภาคเรียนที 1/2561  
 จํานวนนักเรียน 80 คน คนละ 7.82 บาท/วัน จํานวน 260  วัน    
 162,660 บาท ประจําภาคเรียนที  2/2560  และภาคเรียนที 1/2561    

งบเงินอุดหนุน รวม 2,068,000 บาท
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เงินอุดหนุน รวม 2,068,000 บาท
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เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 2,068,000 บาท
 เพืออุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับสถานศึกษาสังกัด  สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.) ดังนี.-  
 1. อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ ในเขตพืนทีรับผิดชอบองค์การ
บริหารส่วนตําบลหัวเรือ 276,000 บาท ภาคเรียนที 2/2560 ตาม
โครงการส่งเสริมอาหารกลางวัน จํานวนนักเรียน 138 คน   คนละ  20
 บาท  จํานวน  100  วัน    
   
 2. อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ ในเขตพืนทีรับผิดชอบองค์การ
บริหารส่วนตําบลหัวเรือ 276,000 บาท ภาคเรียนที 1/2561 ตาม
โครงการส่งเสริมอาหารกลางวัน จํานวนนักเรียน 138 คน  คนละ 20
 บาท  จํานวน  100  วัน  
  
 3. อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองก่านคําไผ่    ในเขตพืนทีรับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตําบลหัวเรือ    168,000 บาท  ภาคเรียนที 2/2560
 ตามโครงการส่งเสริมอาหารกลางวัน จํานวนนักเรียน 84 คน คนละ 20
 บาท  จํานวน  100 วัน    
   
 4.อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองก่านคําไผ่   ในเขตพืนทีรับผิดชอบองค์การ
บริหารส่วนตําบลหัวเรือ  168,000 บาท ภาคเรียนที 1/2561 ตาม
โครงการส่งเสริมอาหารกลางวัน จํานวนนักเรียน 84 คน  คนละ 20
 บาท จํานวน  100  วัน    
   
 5.อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองจํานัก ในเขตพืนทีรับผิดชอบองค์การ
บริหารส่วนตําบลหัวเรือ  230,000 บาท ภาคเรียนที 2/2560  ตาม
โครงการส่งเสริมอาหารกลางวัน จํานวนนักเรียน 115 คน  คนละ 20
 บาท  จํานวน   100  วัน  
   
 6.อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองจํานัก    ในเขตพืนทีรับผิดชอบองค์การ
บริหารส่วนตําบลหัวเรือ   230,000 บาท ภาคเรียนที 1/2561 ตาม
โครงการส่งเสริมอาหารกลางวัน จํานวนนักเรียน 115 คน  คนละ 20
 บาท  จํานวน   100  วัน    
   
 7.อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองมุก   ในเขตพืนทีรับผิดชอบองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหัวเรือ    206,000 บาท ภาคเรียนที 2/2560  ตามโครงการส่ง
เสริมอาหารกลางวัน จํานวนนักเรียน 103 คน  คนละ 20
 บาท จํานวน   100  วัน  
   
 8.อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองมุก   ในเขตพืนทีรับผิดชอบองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหัวเรือ    206,000 บาท ภาคเรียนที 1/2561 ตามโครงการส่ง
เสริมอาหารกลางวัน  จํานวนนักเรียน 103 คน คนละ 20
 บาท  จํานวน  100  วัน  
   
 9.อุดหนุนโรงเรียนบ้านสําราญ  ในเขตพืนทีรับผิดชอบองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหัวเรือ  154,000 บาท ภาคเรียนที 2/2560  ตามโครงการส่ง
เสริมอาหารกลางวัน จํานวนนักเรียน 77 คน คนละ 20
 บาท  จํานวน  100  วัน    
   
10.อุดหนุนโรงเรียนบ้านสําราญ ในเขตพืนทีรับผิดชอบองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหัวเรือ  154,000 บาท ภาคเรียนที 1/2561   ตามโครงการส่ง
เสริมอาหารกลางวัน จํานวนนักเรียน 77 คน คนละ 20
 บาท  จํานวน 100  วัน    
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 62,050 บาท
งบดําเนินงาน รวม 62,050 บาท
ค่าใช้สอย รวม 62,050 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 62,050 บาท

 โครงการจัดหาหนังสือพิมพ์  เพือส่งเสริมการเรียนรู้ตามการศึกษาอัธยา
ให้แก่เยาวชน ประชาชนประจําหมู่บ้าน  หมู่
ที  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16
 และทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหัวเรือ โดยให้หมู่บ้านละ 1
  ฉบับ/วัน

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 229,360 บาท
งบบุคลากร รวม 219,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 219,360 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 219,360 บาท

พนักงานจ้าง ประเภทภารกิจ   ตําแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณ
สุข  จํานวน  1  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  

งบดําเนินงาน รวม 3,500 บาท
ค่าใช้สอย รวม 3,500 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 3,500 บาท

1.ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน  เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลง
ทะเบียนในราชการอบต.

งบลงทุน รวม 6,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 6,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
1.โต๊ะ – เก้าอีสํานักงาน  จํานวน 1 ชุด จํานวน 6,500 บาท
เพือจัดหาโต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต หรือความยาวไม่น้อย
กว่า 120 ซม.ความกว้างไม่น้อยกว่า 65 ซม. ความสูงไม่น้อย
กว่า 75 ซม. และเก้าอีสํานักงาน แบบมีพนักพิงหลัง ขนาดตามแบบ
มาตรฐานสากล เพือใช้ในการปฏิบัติงานของผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

งานโรงพยาบาล รวม 90,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.โครงการป้องกันและควบคุมการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมการเกิดโรคพิษ
สุนัขบ้า  ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัข
บ้า  ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์  ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี 

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 20,000 บาท

 1.อุดหนุนทีทําการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี   จํานวน
เงิน  20,000.-บาท   เพือจ่ายตามโครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติดระดับจังหวัด

วันทีพิมพ์ : 29/11/2560  15:27:37 หน้า : 20/35



แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,026,500 บาท
งบบุคลากร รวม 810,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 810,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 648,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล  จํานวน  2  อัตรา  ดังนี  
1. พนักงานส่วนตําบล  ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม  
2. พนักงานส่วนตําบล  ตําแหน่ง  นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ    

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วน
ตําบล  จํานวน  1  อัตรา ได้แก่  ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกองสวัสดิการ
สังคม จํานวน  12  เดือนๆ ละ  3,500  บาท  เป็นเงิน  42,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง  จํานวน  1  อัตรา  ได้แก่  ตําแหน่ง  พนักงานจ้างทัวไป   (ช่วยงาน
พัฒนาชุมชน)  จํานวน   12  เดือนๆละ  9,000  บาท  เป็น
เงิน  108,000 บาท

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้กับพนักงาน
จ้าง  จํานวน  1 อัตรา  ได้แก่  ตําแหน่ง  พนักงานจ้างทัวไป  (ช่วยงาน
พัฒนาชุมชน)  จํานวน  12  เดือนๆละ  1,000 บาท  เป็น
เงิน  12,000  บาท

งบดําเนินงาน รวม 166,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 36,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าทีพักหรือค่าเช่าซือให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล  ตามระเบียบทีกระทรวงมหาดไทยกําหนด        

ค่าใช้สอย รวม 70,500 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 55,500 บาท

1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน   จํานวน  50,500  บาท  
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนแก่พนักงานส่วนตําบล  และ
พนักงานจ้างผู้ปฏิบัติราชการของ  อบต.
2.  ค่าโฆษณาและเผยแพร่   จํานวน   5,000  บาท  
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการจัดทําป้ายขนาด/ชนิดต่างๆ  และป้ายไว
นิล  สําหรับประชาสัมพันธ์งานเกียวกับงานสวัสดิการและสังคม
สงเคราะห์  งานพัฒนาชุมชน

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าพาหนะ  ค่าเช่าที
พัก  และค่าใช้จ่ายทีจําเป็นของพนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง  หรือผู้
ช่วยปฏิบัติราชการ อบต. ทีได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองใช้สํานักงานทีใช้ปฏิบัติงานต่างๆของกอง
สวัสดิการสังคม  เช่น  กระดาษ  อุปกรณ์เครือง
เขียน  แฟ้ม  ปากกา  สมุด  ฯลฯ  
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ในกองสวัสดิการสังคม  เช่น  อุปกรณ์
บันทึก หมึกพิมพ์  แผ่นกรองแสง หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครือง
พิมพ์คอมพิวเตอร์  ตลับผ้าหมึกสําหรับเครืองพิมพ์เลเซอร์  กระดาษต่อ
เนือง  เมาส์ แป้นพิมพ์  เมนบอร์ด เมมโมรีซิป ฯลฯ

งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
1.  เครืองปรับอากาศ  แบบแยกส่วน  จํานวน  1  เครือง จํานวน 33,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ  ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 1
 เครือง  โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน  ดังต่อไปนี
- ราคาทีกําหนดเป็นราคาทีรวมค่าติดตัง
- เครืองปรับอากาศทีมีสามารถในการทําความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000
 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  มอก. 2134
-2545 และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5  
- ต้องเป็นเครืองปรับอากาศทีประกอบสําเร็จรูปทังชุด  ทังหน่วยส่งความ
เย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน  
- มีระบบฟอกอากาศ  ทีสามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละอองและสามารถถอด
ล้างทําความสะอาดได้  ชนิดตังพืนหรือแขวน  
 -  มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
 -  การจัดซือเครืองปรับอากาศขนาดอืน ๆ  ให้เป็นไปตามมติคณะ
รัฐมนตรี  เมือวันที  9  มกราคม  2533  แจ้งตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที  นร 0202/ว 4  ลงวันที  11 มกราคม  2533  และตาม
มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ  ครังที 3/2539 (ครังที  57
)  เมือวันที  14  มิถุนายน  2539  เกียวกับการประหยัดพลังงาน  โดยให้
พิจารณาจัดซือเครืองปรับอากาศทีมีประสิทธิภาพสูง  (EER)  นอกเหนือ
จากการพิจารณาด้านราคา  โดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ  คือ
-  ถ้าจํานวนบีทียูเท่ากัน  ให้พิจารณาเปรียบเทียบจํานวนวัตต์ทีน้อยกว่า
-  ถ้าบีทียูไม่เท่ากัน  ให้นําจํานวนบีทียูหารด้วยจํานวนวัตต์  (บีทียูต่อ
วัตต์)  ผลทีได้คือค่า  EER  ถ้าค่าของ  EER  สูง  ถือว่าเครืองปรับ
อากาศมีประสิทธิภาพสูง  สามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า

-  การติดตังเครืองปรับอากาศ
(1)  แบบแยกส่วน  ประกอบด้วยอุปกรณ์  ดังนี  สวิตซ์  1  ตัว
 ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว  5  เมตร  สายไฟยาวไม่เกิน  15
  เมตร

2.  ชันเก็บแฟ้ม  จํานวน  1  หลัง จํานวน 6,000 บาท
-  เพือจัดหาชันเก็บแฟ้มเอกสาร  4 ชัน 40  ช่อง  ขนาด  กว้าง  921มม
.  ลึก  311  มม. สูง1,805  มม. มีล้อเลือน  จํานวน 1 หลัง

3.ตู้เหล็ก  2  บาน จํานวน   1  ตู้  ๆ  ละ  5,500  บาท จํานวน 5,500 บาท
เพือจัดเก็บเอกสารหลักฐานทางราชการ  ดังรายละเอียดตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ดังนี
      1). ขนาด 2 บาน (มอก.)
      2).มีมือจับชนิดบิด
      3).มีแผ่นชันปรับระดับ  3  ชัน
      4).คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
1. ชุดเครืองเสียงกระเป๋าหิว  พร้อมช่องเสียบ  USB/SD จํานวน 5,500 บาท
                      -  เพือจัดหาชุดเครืองเสียงกระเป๋าหิว  พร้อมช่อง
เสียบ  USB/SD  มีรายละเอียดดังนี
                      -  ขนาดลําโพง  6.5  นิว
        -  กําลังไฟ  AC:220V /50-60 Hz, DC:12V 2.2AH  พร้อม
แบตเตอรีในตัวเครือง
        -  กําลังขับ  75 watts
        -  ช่วงความถี  VHF 165 – 210MHz
        -  กําลังส่ง  10  มิลลิวัตต์  ระยะทางใช้งานไกลถึง  35  เมตร
        -  ความไวตอบสนอง  10dBu V (S/N over 60Db)
        -  สามารถใช้ต่อกับเครืองเล่น  CD/MP3
        -  ไมค์ลอย,  ไมโครโฟนแบบครอบหู, ไมโครโฟนติดปกเสือพร้อม
เครืองส่ง  และกระเป๋าสะพาย
        -  LED  บอกสถานะ  POWER/ BAT LOW/ CHARGE
        -  ปุ่ม
ปรับ  PLAY, ECHO, TONE, AUX, MIC, WIRELESS MIC.
        -  ช่องเสียบ  MIC. 3 ตัว, AUX INPUT, AUDIO OUTPUT
        -  ขนาด  กว้าง  23  ซม.  ลึก  16  ซม.  สูง  32  ซม.
        -  นําหนัก  4  กก.

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.  โครงการส่งเสริมสุขภาพจิต  เพือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการส่งเสริมสุขภาพจิต  เพือพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  เช่น  ค่าวัสดุในการฝึกอบรม  ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียว
ข้องและจําเป็นในการดําเนินงาน

2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการโดยใช้หลัก  3 อ จํานวน 20,000 บาท
   เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการโดย
ใช้หลัก  3 อ  (อาหาร,  อารมณ์,  ออกกําลังกาย)  เช่น  ค่าวัสดุในการฝึก
อบรม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้องและจําเป็นในการดําเนินงาน        

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,008,120 บาท
งบบุคลากร รวม 1,720,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,720,620 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 839,640 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล  จํานวน   3   อัตรา ดังนี 
    1.  พนักงานส่วนตําบล  ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง จํานวน  1
 อัตรา  จํานวน  12 เดือน   
    2. พนักงานส่วนตําบล  ตําแหน่ง นายช่างโยธาชํานาญงาน จํานวน 1
 อัตรา   จํานวน   12   เดือน 
    3. พนักงานส่วนตําบล  ตําแหน่ง นายช่างสํารวจปฏิบัติงาน จํานวน 1
 อัตรา   จํานวน   12   เดือน
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง     ดังต่อไปนี
  1. เงินประจําตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกองช่าง   จํานวน 1  อัตรา 
จํานวน  12  เดือน   เป็นเงิน   42,000.-  บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 770,280 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง  จํานวน   6   อัตรา   ดังต่อ
ไปนี
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ  จํานวน  1  อัตรา จํานวน  12  เดือน   เป็นเงิน  199,560.- บาท
 2. พนักงานจ้างตามภารกิจ   ตําแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า  จํานวน 1
 อัตรา   จํานวน 12  เดือน   เป็นเงิน  138,720.-  บาท
3. พนักงานจ้างทัวไป  ตําแหน่ง  คนงานทัวไป  จํานวน  1
  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน   108,000.- บาท
4. พนักงานจ้างทัวไป  ตําแหน่ง  พนักงานเก็บขยะ    จํานวน   2
  อัตรา   จํานวน  12  เดือน เป็นเงิน   216,000.- บาท
5. พนักงานจ้างทัวไป    ตําแหน่ง คนงานทัวไป   (ปฏิบัติงานขับรถ
ยนต์) จํานวน 1  อัตรา จํานวน  12  เดือน     เป็นเงิน   108,000.- บาท

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 68,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง  จํานวน   5
  อัตรา   ดังนี
1.  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่ง  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า  จํานวน  1
  อัตรา จํานวน 12  เดือน  เป็นเงิน  20,700.-บาท
2. พนักงานจ้างทัวไป  ตําแหน่ง  คนงานทัวไป  จํานวน 1
 อัตรา           จํานวน  12  เดือน     เป็นเงิน   12,000.- บาท
3. พนักงานจ้างทัวไป  ตําแหน่ง  พนักงานเก็บขยะ จํานวน  2
  อัตรา    จํานวน  12  เดือน เป็นเงิน 24,000.- บาท
4. พนักงานจ้างทัวไป    ตําแหน่ง คนงานทัวไป   (ปฏิบัติงานขับรถ
ยนต์) จํานวน 1  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน 12,000.- บาท

งบดําเนินงาน รวม 272,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 72,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าทีพักหรือค่าเช่าซือให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล  และผู้มีสิทธิเบิกค่าค่าเช่าบ้านจาก  อบต.   

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลและผู้มี
สิทธิตามระเบียบ   

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนในราชการของ  อบต.  
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง  เดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าพาหนะ  ค่าเช่าที
พัก  และค่าใช้จ่ายทีจําเป็นของพนักงานส่วนตําบล  หรือผู้ช่วยปฏิบัติ
ราชการ  อบต.  ทีได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ   
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ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

  เพือจ่ายเป็นค่าซืออุปกรณ์เครืองเขียนในกองช่าง       

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุของรถยนต์บรรทุกดีเซลทีต้องเปลียนตามห้วงระยะ
เวลาหรือกรณีทีชํารุด  

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืนของรถยนต์บรรทุกดีเซลในกอง
ช่างและอืนๆ ฯลฯ       

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเกียวกับคอมพิวเตอร์ในกองช่างและอืนๆ ฯลฯ         
งบลงทุน รวม 15,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 15,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
1.ตู้เหล็ก  2  บาน จํานวน     2   ตู้  ๆ  ละ  5,500  บาท จํานวน 11,000 บาท
เพือจัดเก็บเอกสารหลักฐานทางราชการ  ดังรายละเอียดตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ดังนี
    1). ขนาด 2 บาน (มอก.)
    2).มีมือจับชนิดบิด
    3).มีแผ่นชันปรับระดับ  3  ชัน
    4).คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ครุภัณฑ์สํารวจ
1.  จัดหาเทปวัดระยะ จํานวน 4,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาเทปวัดระยะขนาดความยาว  50 เมตร     จํานวน   2
   อัน

งานไฟฟ้าถนน รวม 3,570,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 370,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท

1.  ค่าจัดทําประกันภัยรถราชการ เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
ประกันภัยรถราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล  ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535    

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท
1.  ค่าซ่อมแซมหอกระจายข่าว   ตังไว้  40,000  บาท    เพือจ่ายเป็นค่า
ซ่อมแซมหรือบํารุงรักษาหอกระจายข่าวประจําหมู่บ้านต่างๆทีชํารุดเสีย
หาย 

ค่าวัสดุ รวม 310,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์เครืองมือเครืองใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะภายในตําบลหัวเรือ เช่น โคมไฟฟ้า  พร้อมขาหรือก้าน   หม้อ
แปลงไฟฟ้า   หัวแร้งไฟฟ้า   เครืองวัดกระแสไฟฟ้า ฯลฯ
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุของรถยนต์บรรทุกกระบะติดตังเครนไฮดรอลิคพร้อม
กระเช้าซ่อมไฟฟ้า  ทีต้องเปลียนตามห้วงระยะเวลาหรือกรณีทีชํารุด

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืนของรถยนต์บรรทุกกระบะติดตัง
เครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าในกองช่างและอืนๆ ฯลฯ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 130,000 บาท
1.  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่    ตังไว้  100,000.-บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัด
ทําป้ายบอกทางและป้ายชือซอยตามหมู่บ้านต่างๆ ทุกหมู่บ้านภายในตําบล
หัวเรือ
2.  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่    ตังไว้  30,000.-บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัด
ทําป้ายประชาสัมพันธ์เขตควบคุมอาคาร  ขุดดิน  ถมดิน ตามหมู่บ้าน
ต่างๆ ภายในตําบลหัวเรือ

งบลงทุน รวม 2,700,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,700,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
1. โครงการวางท่อระบายนําภายในหมู่บ้าน  บ้านหัวเรือ  หมู่ที  1 จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายนํา คสล. ขนาด เส้นผ่านศูนย์
กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก (ฝาตะแกรง
เหล็ก)(บริเวณหน้าบ้านแม่สวนสาไปห้วยวังยาง หมู่ที 1 )  ระยะทาง
รวม   220   เมตร ทีพิกัดN1698727,E  481877 รายละเอียดตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนตําบลหัวเรือ กําหนด

1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน    บ้านหัวเรือ     
หมู่ที   3

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   (ซอยบ้านพ่อ
สมัย  หมู่ 3)    ทีพิกัดเริมต้น N 1699788, E 482260 ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว  50  เมตร  หนา 0.15  เมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่
ทาง ข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน
ตําบลหัวเรือ กําหนด   

1.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านหัวเรือ  หมู่ที  3 จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าลงลูกรัง  พร้อมเกรดเกลียให้เรียบร้อย  (ถนนเส้นเหนือ
ตลาดไปหมู่ 4) ทีพิกัด  N 1699211 ,E 481931   โดยใช้ปริมาตร
ลูกรัง  จํานวน  200  ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหัวเรือ   กําหนด

10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน   บ้านหนอง
ก่าน   หมู่ที  12

จํานวน 74,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยอุ่นสาร์)  ที
พิกัด   N 1699180 ,E 479886   ขนาดผิวจราจร
กว้าง  3.00  เมตร  ยาว  48  เมตร   หนา 0.15  เมตร  พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางข้างละ 0.15 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหัวเรือ  กําหนด   

11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านหนอง
ก่าน   หมู่ที  12

จํานวน 126,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (ซอยรวมมิตร) ที
พิกัด N 1698749  , E 479610   ขนาดผิวจราจร
กว้าง    3.00  เมตร   ยาว  84  เมตร   หนา  0.15  เมตร  พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทาง  ข้างละ  0.15 เมตร วางท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร ราย
ละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตําบลหัวเรือ  กําหนด   
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12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านทุ่งหนอง
พอก  หมู่ที 13

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   (ซอย 2)    ที
พิกัด   N  1696430  , E  486129  ขนาดผิวจราจร
กว้าง  4.00 เมตร  ยาว  100  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ  0.50 เมตร  พร้อมวางท่อระบายนํา คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์
กลาง 0.40 ม. จํานวน  6  ท่อน   รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนตําบลหัวเรือ  กําหนด

13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งขาม
เหนือ   หมู่ที  15

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (ถนนสายกลางบ้านไป
คุ้มนาอ้อ)   ทีพิกัด  N 1698811 ,E 486186  ขนาดผิวจราจร
กว้าง  4.00  เมตร  ยาว 50 เมตร  หนา  0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่
ทาง  ข้างละ  0.50 เมตร   พร้อมวางท่อระบายนํา  คสล.  ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.30  ม. จํานวน  6  ท่อน  รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนตําบลหัวเรือ  กําหนด 

14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านหัวเรือ
ทอง  หมู่ที  16

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (สายทางบ้านหัวเรือทอง
เชือมบ้านอ้น) ทีพิกัด  N 1697512 ,E 485235  ขนาดผิวจราจร
กว้าง   4.00   เมตร  ยาว 100  เมตร   หนา  0.15  เมตร  ลงลูกรังไหล่
ทาง  ข้างละ  0.50 เมตร  พร้อมวางท่อระบายนํา คสล. ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.40  ม.  จํานวน  6  ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนตําบลหัวเรือ  กําหนด 

2. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านสําราญ หมู่ที 7 จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าลงลูกรัง พร้อมเกรดเกลียให้เรียบร้อย   (ซอย
สามัคคี  หมู่ 7) ทีพิกัด  N1702847, E480878 โดยใช้ปริมาตร
ลูกรัง   จํานวน  200   ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหัวเรือ  กําหนด

2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านหนองยาง   
หมู่ที   5

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยทุ่งขาม
ใต้ เชือม บ้านหนองจํานัก)  ทีพิกัด N 1697191 ,E 485642  ขนาดผิว
จราจรกว้าง  4.00 เมตร ยาว  46  เมตร  หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่
ทาง ข้างละ  0.50  เมตร ลงดินเสริมระดับถนน  70 ลบ.ม. พร้อมวางท่อ
ระบายนํา คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40   จํานวน  6  ท่อน  ราย
ละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตําบลหัวเรือ  กําหนด

2.โครงการวางท่อระบายนําภายในหมู่บ้าน  บ้านหนองมุก  หมู่ที 2 จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายนํา คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์
กลาง 0.40,0.60 เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก (ฝาปิดตะแกรง
เหล็ก)  (ถนนตัดใหม่สายบ้านหนองมุกเชือมบ้านหนองจิก)  ระยะทาง
รวม  245 เมตร ทีพิกัด N 1695931 ,E 484972   รายละเอียดตาม
แบบแปลนองค์การบริหารส่วนตําบลหัวเรือ  กําหนด

3.  โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านหนองจํานัก หมู่ที 8 จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าลงลูกรัง   พร้อมเกรดเกลียให้เรียบร้อย (เส้นทางบ้านหนอง
จํานักเชือมบ้านหนองจิก) ทีพิกัด  N 1696974 ,E 486176  โดยใช้
ปริมาตรลูกรัง  จํานวน  200  ลบ.ม.  รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนตําบลหัวเรือ  กําหนด
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3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน   บ้านหนองเม็ก 
 หมู่ที  6

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณซอยร่วมมิตร) ที
พิกัด  N 1696632 ,E 482957   ขนาดผิวจราจร
กว้าง  4.00   เมตร  ยาว  100  เมตร  หนา  0.15  เมตร  พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทาง  ข้างละ   0.50   เมตร   รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนตําบลหัวเรือ กําหนด  

3. โครงการวางท่อระบายนําภายในหมู่บ้าน  บ้านหนองยาง  หมู่ที 5 จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายนํา คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์
กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก  (ฝาปิดตะแกรง
เหล็ก)  (บริเวณเส้นทางหลังวัดหนองยาง)  ระยะทางรวม   130  เมตร  ที
พิกัด N 1698633 ,E  484134  รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนตําบลหัวเรือ กําหนด

4. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน  บ้านค้อ  หมู่ที   9 จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าลงลูกรัง และเกรดบดอัด (บริเวณซอยหลังบ้านนายพิน  เชือ
ชัย) ทีพิกัด   N  1697911 ,E 481166  โดยใช้ปริมาตร
ลูกรัง  จํานวน   350  ลบ.ม.  พร้อมวางท่อระบายนํา ขนาดเส้นผ่านศูนย์
กลาง 0.40  ม. จํานวน  6  ท่อน  รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนตําบลหัวเรือ กําหนด   

4. โครงการวางท่อระบายนําภายในหมู่บ้าน  บ้านค้อ  หมู่ที  9 จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายนํา  คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์
กลาง 0.40 เมตร   พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก  (ฝาปิดตะแกรง
เหล็ก) (บริเวณเส้นทางหน้าบ้านนายวิหาร  จันจุฬา  หมู่ 9) ระยะทาง
รวม 130 เมตร ทีพิกัด   N 1697970 ,E 481264   รายละเอียดตาม
แบบแปลนองค์การบริหารส่วนตําบลหัวเรือ กําหนด

4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านสําราญ   
หมู่ที  7

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยสันติสุข)  ที
พิกัด  N 1702235 ,E 480604  ขนาดผิวจราจร
กว้าง  4.00   เมตร  ยาว  50  เมตร  หนา  0.15  เมตร  พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทาง  ข้างละ   0.50   เมตร   รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนตําบลหัวเรือ กําหนด   

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน   บ้านสําราญ   
หมู่ที  7

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยสําราญจิตร)ที
พิกัด N 1702093  , E 480952   ขนาดผิวจราจร
กว้าง  4.00   เมตร  ยาว  25  เมตร  หนา  0.15  เมตร  พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทาง  ข้างละ   0.50   เมตร   รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนตําบลหัวเรือ กําหนด   

5. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านหนองจิก หมู่ที  14 จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าลงลูกรัง และเกรดเกลีย  (ซอยบ้านพ่ออ่อนสา สาย
แวว - ทิศใต้วัดโพธิภาวนาวันเชือมบ้านหนองจํานัก) ที
พิกัด   N  1697911 ,E 481166  โดยใช้ปริมาตร
ลูกรัง  จํานวน   200  ลบ.ม.  พร้อมวางท่อระบายนําขนาดเส้นผ่านศูนย์
กลาง 0.40  ม. จํานวน 6  ท่อน  รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนตําบลหัวเรือ กําหนด   
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6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน   บ้านหนองจํา
นัก  หมู่ที  8

จํานวน 100,000 บาท

บาท   เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (บริเวณทางเข้า
หนองจํานัก) ทีพิกัด  N 1697576 ,E 487073  ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว  50  เมตร  หนา  0.15   เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.50 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน
ตําบลหัวเรือ กําหนด 

7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านหนองจํานัก 
หมู่ที  8

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (บริเวณสามแยกบ้านนัก
มวย)  ทีพิกัด N 1697285 ,E 486715  ขนาดผิวจราจร
กว้าง  4.00 เมตร  ยาว  23  เมตร   หนา   0.15   เมตร ลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ  0.50   เมตร  พร้อมวางท่อระบายนํา  คสล.  ขนาดเส้นผ่านศูนย์
กลาง 0.40   จํานวน 8 ท่อน  รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหัวเรือ กําหนด    

8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน    บ้านอ้น    หมู่
ที  10

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (สายทางบ้าน
อ้น เชือม บ้านหัวเรือทอง)  ทีพิกัด  N  1700250 ,E  483371ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00  เมตร  ยาว  100   เมตร หนา 0.15  เมตร  พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทาง  ข้างละ  0.50 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนตําบลหัวเรือ  กําหนด   

9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน   บ้านหัวเรือ   
หมู่ที  11

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   (ซอยโรง
งานกระดาษ)   ทีพิกัด  N 1699838 ,E 481509  ขนาดผิวจราจร
กว้าง  4.00  เมตร ยาว  100   เมตร   หนา  0.15  เมตร  พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางข้างละ  0.50 เมตร   พร้อมวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์
กลาง 0.40 เมตร จํานวน 6 ท่อนรายละเอียดตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนตําบลหัวเรือ  กําหนด 
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งบเงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 500,000 บาท

1. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี  ตังไว้  50,000
.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรง
ตํา บ้านหัวเรือ  หมู่ที  3  (บริเวณเส้นทางจากสีแยกประปาหมู่ 3 เข้าไป
ทางหมู่บ้าน หมู่ 3)
 2. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี ตังไว้  30,000
.- บาท  เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรง
ตํา  บ้านหนองจอก หมู่ที  4  (ซอยหนองจอก 3)  
3. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี ตังไว้  100,000
.- บาท  เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรง
ตํา  บ้านหนองจอก หมู่ที  4  (ซอยนายบุญเหลือ)  
4. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี ตังไว้  70,000
.- บาท  เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรง
ตํา  บ้านหนองจอก หมู่ที  4  (ซอยนายคํานึง)  
5. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี  ตังไว้ 100,000
.- บาท   เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรง
ตํา  บ้านหนองจิก   หมู่ที 14   (ซอยตัดใหม่)                     
6. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี  ตังไว้  80,000
.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรงตํา
ภายในหมู่บ้าน  บ้านทุ่งขามเหนือ หมู่ที 15  (ทางหลวงชนบท)  
7. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี  ตังไว้  20,000
.- บาท   เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรงตํา
ภายในหมู่บ้าน      บ้านทุ่งขามเหนือ     หมู่ที  15   (แยกศาลากลาง
บ้าน)  
8. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี  ตังไว้ 50,000
.- บาท  เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเดิน
สายดับ   เพือไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน  บ้านหนองจิก  หมู่
ที  14   (ซอยสามัคคี)  

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 1,183,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,183,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 876,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 586,000 บาท

1.ค่าธรรมเนียมในการทิงขยะมูลฝอยชุมชน  จํานวน  250,000
.-บาท  เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการทิงขยะมูลฝอยชุมชนให้กับ
เทศบาลเมืองวารินชําราบ  ในการกําจัดสิงปฏิกูลและมูลฝอยชุมชน  และ
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการกําจัดขยะอันตรายชุมชนให้กับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 2. ค่าจ้างเหมาบริการ  จํานวนเงิน  336,000.-บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบริการตามโครงการจ้างเหมาคนงานประจํารถยนต์บรรทุกขยะ
องค์การบริหารส่วนตําบลหัวเรือ  จํานวน  4  คน จํานวน  12  เดือน

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
2.โครงการส่งเสริมประชาชนลดขยะต้นทาง จํานวน 40,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมประชาชนลดขยะต้นทาง   
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โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนในการกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนและเสริม
สร้างเครือข่าย 3Rs ระยะที 2

จํานวน 250,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนในการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชนและเสริมสร้างเครือข่าย 3Rs ระยะที 2 ในการส่งเสริม
ความรู้ สร้างความตระหนัก และการศึกษาดูงานจากหมู่บ้านต้นแบบ

ค่าวัสดุ รวม 307,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 35,000 บาท

   1.วัสดุงานบ้านงานครัว  จํานวนเงิน  15,000.- บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัด
หาสิงของเครืองใช้ต่างๆ  ในงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล  เช่น  ไม้
กวาด  เข่ง  ถุงมือ   เป็นต้น
    2.จัดหาถังขยะ  จํานวนเงิน  20,000.-บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาถัง
ขยะในการรองรับขยะมูลฝอยชุมชน  ของครัวเรือนทีเข้ารับบริการตาม
โครงการบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนตําบลหัวเรือ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 60,000 บาท
    1.วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  จํานวนเงิน  60,000.-บาท เพือจ่ายเป็น
ค่าวัสดุของรถยนต์บรรทุกขยะของ อบต.หัวเรือทีต้องเปลียนตามห้วงระยะ
เวลาหรือกรณีทีชํารุด

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 212,000 บาท
1.วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวนเงิน 32,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่า
นํามันเชือเพลิงและหล่อลืนตามโครงการหมู่บ้าน  ชุมชน  ตําบลหัวเรือน่า
อยู่
2.วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวนเงิน 180,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่า
นํามัีนเชือเพลิงและหล่อลืนของรถยนต์บรรทุกขยะ ของ อบต.หัวเรือ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 195,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 195,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 195,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.โครงการจัดเวทีประชาคมตําบล เพือปรับปรุงเพิมเติมและเปลียนแปลง
แผนพัฒนาท้องถินสีปี

จํานวน 15,000 บาท

โครงการจัดทําเวทีประชาคมตําบล เพือปรับปรุงเพิมเติมและเปลียนแปลง
แผนพัฒนาท้องถินสีปี ขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวเรือ และเป็น
กรอบในการจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี

2.โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้นําท้องถิน  ผู้นําท้องทีเข้มแข็ง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้นําท้องถิน  ผู้นํา
ท้องทีเข้มแข็ง   ในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิน  สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล  กํานันตําบลหัวเรือ  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่
บ้าน  แพทย์ประจําตําบล  สารวัตรกํานัน  เพือเสริมสร้างความรู้แนวทาง
ในการพัฒนาท้องถินร่วมกัน

3.  โครงการวันกตัญ ูผู้สูงอายุ จํานวน 40,000 บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานหรือกิจกรรมโครงการวันกตัญ ูผู้สูง
อายุ  เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน  และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้องและจํา
เป็นในการดําเนินงาน
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4.  โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสันให้กับประชาชนตําบลหัวเรือ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการฝึกอาชีพระยะสันให้กับ
ประชาชนตําบลหัวเรือเช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม  ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียว
ข้องและจําเป็นในการดําเนินงาน

5. โครงการพัฒนาแกนนําเยาวชนท้องถินเพือการต่อต้านการทุจริต
คอรัปชัน

จํานวน 20,000 บาท

  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการพัฒนาแกนนําเยาวชน
ท้องถินเพือการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
ฝึกอบรม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม  และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้องและจําเป็นในการดําเนินงาน

6. โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีกับวิถีเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 20,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี
กับวิถีเศรษฐกิจพอเพียง  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม  ค่าตอบ
แทนวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  และค่าใช้จ่ายอืนๆที
เกียวข้องและจําเป็นในการดําเนินงาน

7. โครงการครอบครัวอบอุ่น  ห่างไกลยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการครอบครัวอบอุ่น  ห่าง
ไกลยาเสพติด  เช่น      ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม  ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียว
ข้องและจําเป็นในการดําเนินงาน
 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 193,920 บาท
งบบุคลากร รวม 193,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 193,920 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 193,920 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้าง จํานวน 1 อัตรา คือ
 พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยสันทนาการ จํานวน 1 อัตรา

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 230,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 230,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.โครงการแข่งขันกีฬาตําบลหัวเรือ จํานวน 230,000 บาท

เพือใช้จ่ายเป็นค่าในการแข่งขันกีฬาตําบลหัวเรือ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 380,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 345,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 345,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมิ
นทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  รัชกาลที 9 วันที 5 ธันวาคม

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาเครืองเสียง พิธีทางศาสนา ฯลฯ
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2.โครงการ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกร
ณบดินทร เทพยวรางกูร รัชการที 10

จํานวน 20,000 บาท

 เนืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา วันที 28  กรกฎาคม 
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาเครืองเสียง พิธีทางศาสนา ฯลฯ
 

3.โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนือง
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา วันที 12  สิงหาคม

จํานวน 20,000 บาท

 เนืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา วันที 12  สิงหาคม
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาเครืองเสียง พิธีทางศาสนา ฯลฯ

4.โครงการเฉลิมพระเกียรติและประเพณีต่าง ๆ จํานวน 20,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ การจ้างเหมาบริการทีใช้ในการจัดงานพิธีทางศาสนา
พระราชพิธีต่างๆ ฯลฯ  รัฐพิธีหรือประเพณีต่างๆในตําบล,อําเภอและ
จังหวัด 

5.โครงการประกวดร้องสรภัญญะของตําบลหัวเรือ จํานวน 25,000 บาท
เพือใช้จ่ายตามโครงการประกวดร้องสรภัญญะตําบลหัวเรือ  
 

6.โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทงตําบลหัวเรือ จํานวน 40,000 บาท

เพือใช้จ่ายในประเพณีลอยกระทงของตําบลหัวเรือ
7.โครงการงานประเพณีบุญบังไฟตําบลหัวเรือ จํานวน 200,000 บาท

เพือใช้จ่ายประเพณีบุญบังไฟตําบลหัวเรือ
งบเงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 35,000 บาท

 1.อุดหนุนทีทําการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี 15,000 บาท เพือจ่ายใน
โครงการสนับสนุนประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี   
   
 2.อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี  20,000
 บาท 
 เพือจ่ายในโครงการสนับสนุนประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอําเภอเมือง
อุบลราชธานี   

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 345,000 บาท
งบบุคลากร รวม 180,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 180,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 180,000 บาท

1.ค่าจ้างพนักงานจ้าง  ตําแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิชาการ
เกษตร  จํานวน  1  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  180,000.-บาท
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งบดําเนินงาน รวม 165,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท

1.เงินค่าตอบแทนเจ้าพนักงานรังวัด
ทีดิน  จํานวน  100,000.-  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าพนักงาน
รังวัดทีดิน  ในการรังวัดแนวเขตทีสาธารณประโยชน์ในเขตพืนทีองค์การ
บริหารส่วนตําบลหัวเรือ  เพือคุ้มครองทีสาธารณประโยชน์มิให้มีการ
บุกรุกทําลายป่าไม้หรือครอบครองทีสาธารณะ

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1. โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับองค์กร 
(องค์การบริหารส่วนตําบลหัวเรือ)

จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวเรือ   

2.โครงการส่งเสริมประชาชนน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ภายใต้
กิจกรรม                 “ชาวตําบลหัวเรือ  น้อมนําคําพ่อสอน”

จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมประชาชนน้อมนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้กิจกรรม“ชาวตําบลหัวเรือ  น้อมนํา  คําพ่อ
สอน”  เพือส่งเสริมประชาชนลดรายจ่าย  เพิมรายได้ในครัวเรือน   

ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุการเกษตร  เช่น  ปุ๋ย  พันธุ์พืช  สารกําจัดศัตรู
พืช  ปุ๋ย  ฯลฯ

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 90,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.โครงการ “รักนํา  รักป่า  รักษาแผ่นดิน” จํานวน 70,000 บาท
เพือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ทรงเจริญ
พระชนมพรรษา  7  รอบ  84  พรรษา  ในการอนุรักษ์ทรัพยากรนําและ
ป่าไม้

2.โครงการสร้างจิตสํานึกให้แก่ประชาชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อม

จํานวน 20,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการตามโครงการสร้างจิตสํานึกให้แก่ประชาชนใน
การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม  

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 16,843,540 บาท
งบกลาง รวม 16,843,540 บาท
งบกลาง รวม 16,843,540 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 283,640 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม
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เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา จํานวน 50,000 บาท
เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 10,526,400 บาท

          เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหัวเรือ  ทีมีสิทธิและคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2552  

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 4,992,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียความพิการให้คนพิการในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลหัวเรือ  ทีมีสิทธิและคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียความพิการ
ให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2553  

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 48,000 บาท
      เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ค่าเบียยังชีพผู้ป่วย
เอดส์  จํานวน  8  ราย  ทีมีสิทธิและคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2548  

สํารองจ่าย จํานวน 350,000 บาท
รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 370,000 บาท

1.โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหัวเรือ จํานวน  100,000
  บาท  
      เพือจ่ายเป็นเงินสมทบแก่สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหัว
เรือ  โดยยึดหลักการประชาชนออม  1  ส่วน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
สมทบ  1 ส่วน  และรัฐบาล 1  ส่วน  เพือช่วยเหลือการจัดสวัสดิการให้กับ
สมาชิกและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตําบลหัวเรือ  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที  มท  0891.4/ว 2502  ลงวันที  20
  สิงหาคม  2553  
2.เงินสมทบเข้าร่วมการจัดตังระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน
หรือพืนที. จํานวน  270,000  บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 223,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน          (กบท.)
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