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องค์การบริหารส่วนตําบลหัวเรือ

เขต/อําเภอ เมืองอุบลราชธานี    จังหวัดอุบลราชธานี

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

หมู่  16  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล หัวเรือ
  เขต/อําเภอ เมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี  34000

พื้นที่ 32.28 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 9,200 คน

ชาย 4,559 คน

หญิง 4,641 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลหัวเรือ

อําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 51,060,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 446,700 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 315,300 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 34,400 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
ภาษีป้าย จํานวน 97,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 168,300 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 10,700 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 105,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 6,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหน่ายอาหาร
หรือสะสมอาหาร

จํานวน 17,600 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 2,500 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 1,500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 20,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 922,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ จํานวน 630,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
ดอกเบี้ย จํานวน 292,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 75,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 75,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา

วันที่พิมพ์ : 26/2/2562  14:12:09 หน้า : 1/2



หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 5,000 บาท
ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร จํานวน 700 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 4,300 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 22,823,000 บาท

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จํานวน 400,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,430,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 3,880,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 100,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 7,390,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 65,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 55,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จํานวน 1,500,000 บาท
ประมาณการไว้ตํ่ากว่าปีที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้นํ้าบาดาล จํานวน 2,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 26,620,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 26,620,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา

วันที่พิมพ์ : 26/2/2562  14:12:09 หน้า : 2/2
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ องค์การบริหารส่วนตําบลหัวเรือ

อําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 14,421,630

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,415,700

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 6,251,739

แผนงานสาธารณสุข 623,920

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,122,920

แผนงานเคหะและชุมชน 8,479,200

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 325,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 751,240

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 335,200

ด้านการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 17,333,451

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 51,060,000



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 7,520,910 2,304,420 9,825,330

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,607,920 0 3,607,920

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,912,990 2,304,420 6,217,410

งบดําเนินงาน 2,583,400 1,415,500 3,998,900

    ค่าตอบแทน 793,600 45,000 838,600

    ค่าใช้สอย 915,600 1,220,500 2,136,100

    ค่าวัสดุ 250,000 150,000 400,000

    ค่าสาธารณูปโภค 624,200 0 624,200

งบลงทุน 360,400 207,000 567,400

    ค่าครุภัณฑ์ 60,400 207,000 267,400

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 300,000 0 300,000

งบรายจ่ายอื่น 30,000 0 30,000

    รายจ่ายอื่น 30,000 0 30,000

                                             รวม 10,494,710 3,926,920 14,421,630

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบบุคลากร 481,500 0 481,500

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 481,500 0 481,500

งบดําเนินงาน 128,200 672,000 800,200

    ค่าตอบแทน 78,200 0 78,200

    ค่าใช้สอย 50,000 564,000 614,000

    ค่าวัสดุ 0 108,000 108,000

งบลงทุน 0 134,000 134,000

    ค่าครุภัณฑ์ 0 134,000 134,000

                                             รวม 609,700 806,000 1,415,700

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลหัวเรือ

อําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม

งบบุคลากร 2,029,980 0 0 2,029,980

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,029,980 0 0 2,029,980

งบดําเนินงาน 308,100 1,775,209 62,050 2,145,359

    ค่าตอบแทน 37,600 0 0 37,600

    ค่าใช้สอย 112,500 674,200 62,050 848,750

    ค่าวัสดุ 112,000 1,101,009 0 1,213,009

    ค่าสาธารณูปโภค 46,000 0 0 46,000

งบลงทุน 96,400 0 0 96,400

    ค่าครุภัณฑ์ 96,400 0 0 96,400

งบเงินอุดหนุน 0 1,980,000 0 1,980,000

    เงินอุดหนุน 0 1,980,000 0 1,980,000

                                             รวม 2,434,480 3,755,209 62,050 6,251,739

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข งานโรงพยาบาล รวม

งบบุคลากร 219,360 0 219,360

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 219,360 0 219,360

งบดําเนินงาน 8,000 61,560 69,560

    ค่าตอบแทน 3,000 0 3,000

    ค่าใช้สอย 5,000 61,560 66,560

งบเงินอุดหนุน 0 335,000 335,000

    เงินอุดหนุน 0 335,000 335,000

                                             รวม 227,360 396,560 623,920



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและ

สังคมสงเคราะห์ รวม

งบบุคลากร 847,920 0 847,920

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 847,920 0 847,920

งบดําเนินงาน 172,000 70,000 242,000

    ค่าตอบแทน 42,000 0 42,000

    ค่าใช้สอย 70,000 70,000 140,000

    ค่าวัสดุ 60,000 0 60,000

งบลงทุน 33,000 0 33,000

    ค่าครุภัณฑ์ 33,000 0 33,000

                                             รวม 1,052,920 70,000 1,122,920

แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล รวม

งบบุคลากร 1,564,200 0 0 1,564,200

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,564,200 0 0 1,564,200

งบดําเนินงาน 298,000 562,500 963,000 1,823,500

    ค่าตอบแทน 98,000 0 0 98,000

    ค่าใช้สอย 40,000 50,000 626,000 716,000

    ค่าวัสดุ 160,000 512,500 337,000 1,009,500

งบลงทุน 31,500 4,318,000 0 4,349,500

    ค่าครุภัณฑ์ 31,500 0 0 31,500

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 4,318,000 0 4,318,000

งบเงินอุดหนุน 0 742,000 0 742,000

    เงินอุดหนุน 0 742,000 0 742,000

                                             รวม 1,893,700 5,622,500 963,000 8,479,200

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 325,000 325,000

    ค่าใช้สอย 325,000 325,000

                                             รวม 325,000 325,000



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
ศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง

ถิ่น รวม

งบบุคลากร 201,240 0 0 201,240

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 201,240 0 0 201,240

งบดําเนินงาน 0 245,000 305,000 550,000

    ค่าใช้สอย 0 245,000 305,000 550,000

                                             รวม 201,240 245,000 305,000 751,240

แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนําและ
ป่าไม้ รวม

งบบุคลากร 187,200 0 187,200

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 187,200 0 187,200

งบดําเนินงาน 108,000 40,000 148,000

    ค่าตอบแทน 103,000 0 103,000

    ค่าใช้สอย 0 40,000 40,000

    ค่าวัสดุ 5,000 0 5,000

                                             รวม 295,200 40,000 335,200

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 17,333,451 17,333,451

    งบกลาง 17,333,451 17,333,451

                                             รวม 17,333,451 17,333,451



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลหัวเรือ

อําเภอ เมืองอุบลราชธานี   จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 51,060,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,494,710 บาท

งบบุคลากร รวม 7,520,910 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,607,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

-นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  เงินเดือนๆ ละ 20,400
.-บาท  จํานวน  12  เดือน     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/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

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

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,923,200 บาท
-ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล   เดือนละ  11,220
.-บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  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 3,912,990 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,765,790 บาท

เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล   จํานวนเงิน  2,765,790.- บาท  เพื่อจ่าย
เป็นเงินเดือนให้กับพนักงานส่วน
ตําบล  จํานวน  8  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  ได้แก่  ตําแหน่ง  ปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบล  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  หัวหน้า
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน  เจ้าพนักงานธุรการ  นิติกร  นักทรัพยากรบุคคล  และนักตรวจสอบ
ภายใน  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 252,000 บาท
เงินประจําตําแหน่งของปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  ประเภทบริหาร
ท้องถิ่น  ระดับกลาง  จํานวน  1  อัตรา  และระดับ
ต้น  จํานวน  1  อัตรา  ตําแหน่ง  หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล  ประเภทอํานวยการระดับต้น  จํานวน  1 อัตรา   และเงินค่าตอบ
แทนพิเศษของปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  ประเภทบริหารท้อง
ถิ่น  ระดับกลาง  จํานวน  1  อัตรา  ตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 811,200 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 84,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 2,583,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 793,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 540,000 บาท

1.เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  (เงินรางวัล
ประจําปี)  สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น  จํานวน  500,000.-บาท  เพื่อ
จ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วน
ตําบล  ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง  โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ  อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น
ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
2.เงินตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  จํานวน  40,000
.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง  คณะ
กรรมการตรวจการจ้าง  และควบคุมงานก่อสร้าง
 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
1.เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   จํานวนเงิน  20,000
.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง
 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 183,600 บาท
1.ค่าเช่าบ้าน  จํานวนเงิน  183,600.-บาท   เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่า
เช่าที่พักหรือค่าเช่าซื้อให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล  จํานวน  5  อัตรา  ได้แก่  ตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน  นักทรัพยากรบุคคลและเจ้าพนักงานธุรการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  จํานวน  50,000บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วย
เหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานส่วนตําบล 
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ค่าใช้สอย รวม 915,600 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1.ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในราชการขององค์การ
บริหารส่วนตําบลหัวเรือ

2.ค่าจ้างเหมาและบริการ จํานวน 50,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานในการจัดทําของ  ค่าแปลเอกสาร  ค่าจัด
ทําสําเนาเอกสารหรือค่าบริการที่จําเป็นอื่นๆ

3.ค่าซักฟอก จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซักฟอกและทําความสะอาดผ้าชนิดต่างๆ ที่ใช้ใน
ราชการอบต.

4.ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจาย
เสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ

5.ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล จํานวน 4,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการกําจัดสิ่งปฏิกูลในที่ทําการองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหัวเรือ  และสถานที่ในความควบคุมขององค์การบริหารส่วน
ตําบลหัวเรือ

6.ค่าจัดทําประกันภัยรถราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําประกันภัยรถราชการ  ตามพระราช
บัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  พ.ศ.2535

7.ค่าเช่าทรัพย์สิน จํานวน 45,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารแบบมีการย่อ – ขยาย
ได้  จํานวน  12  เดือน 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 80,000 บาท
1.ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  จํานวนเงิน  40,000
.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไป
นิเทศงาน  ตรวจงานหรือเยี่ยมชม  หรือทัศนศึกษาดูงาน  และเจ้าหน้าที่
เกี่ยวข้องในการต้อนรับ
 2.ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการ  จํานวน  40,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการ
ประชุมสภาหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ  รวมถึงผู้เข้าร่วม
ประชุมอื่นๆ  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทางไปราชการ  ค่าพาหนะ  ค่าเช่า
พาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นของเจ้าหน้าที่  และบุคคลที่
ได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติให้เดินทางไปราชการ

2.โครงการการจัดการเลือกตั้ง จํานวน 400,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการในการเลือกตั้งท้องถิ่น  โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบ
ด้วย ค่าตอบคณะกรรมการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่า
ตอบแทนคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งและค่าใช้สอยและวัสดุที่เกี่ยว
ข้องกับการเลือกตั้งและอื่นๆ
 -เป็นไปตามหนังสือ  ที่  มท  0808.2/ ว 3675  ลงวันที่  6
  กรกฎาคม  2561  
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวเรือสี่ปี (พ.ศ
.2561 ถึง พ.ศ.2564 ) เปลี่ยนฉบับที่  2  หน้าที่ 17  ลําดับที่ 1
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3.โครงการปฏิบัติธรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร จํานวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปฏิบัติธรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมในองค์กร  ของคณะผู้บริหารท้องถิ่น  พนักงานส่วน
ตําบล  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้าง  ขององค์การบริหารส่วนตําบลหัว
เรือ  โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหารกลาง
วัน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  และค่าป้ายโครงการ  เป็นต้น
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวเรือสี่ปี (พ.ศ
.2561 ถึง พ.ศ.2564 ) เพิ่มเติมฉบับที่  3  หน้าที่  14  ลําดับที่  1

ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุประเภทวัสดุคงทนและประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง  เพื่อใช้ในราชการสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลหัวเรือ  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ที่ใช้ในที่ทําการองค์
หารบริหารส่วนตําบลหัวเรือ  และสถานที่ในความรับผิดชอบของที่ชํารุด  

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 25,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุประเภทวัสดุคงทนและประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุประเภทวัสดุคงทนและประเภทวัสดุสิ้นเปลืองและ
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวัสดุประเภทวัสดุคงทนและประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  และ
ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ของรถยนต์บรรทุกดีเซลและรถ
จักรยานยนต์ที่ต้องเปลี่ยนตามห้วงระยะเวลาหรือกรณีที่ชํารุด

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุประเภทวัสดุคงทนและประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ของรถ
ยนต์บรรทุกดีเซลขององค์การบริหารส่วนตําบล, เครื่องตัดหญ้าและรถ
จักรยานยนต์  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุประเภทวัสดุคงทนและประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง  และประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและไหล่ในสํานักงานปลัด

ค่าสาธารณูปโภค รวม 624,200 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายค่าไฟฟ้าที่ใช้ประจําอาคารที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลและ
สถานที่ในความควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวเรือ

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนตําบลหัวเรือ
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  โทรเลข  ค่าธนาณัติ  ค่าซื้อดวงตรา
ไปรษณียากรที่ใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนตําบลหัวเรือ
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 64,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริการอินเตอร์ความเร็วสูงที่ใช้ในราชการ
องค์การบริหารส่วนตําบลหัวเรือ  และให้บริการประชาชนในการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร

งบลงทุน รวม 360,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 60,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

1. ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 5,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก  จํานวน  1  ตู้  โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1. มีมือจับชนิดบิด
2. มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
  -เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 สํานักงบประมาณ  เดือนมกราคม  2561
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวเรือสี่ปี (พ.ศ
.2561 ถึงพ.ศ.2564 ) เพิ่มเติมฉบับที่  2 หน้าที่  12 ลําดับที่  1
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จํานวน 21,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
  1) ในกรณีที่มีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่
น้อยกว่า 8 แกน หรือ 
   2) ในกรณีที่มีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz 
และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB 
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จาน
วน 1 หน่วย 
 - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จานวน 1 หน่วย 
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth 
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวเรือสี่ปี (พ.ศ
.2561 ถึงพ.ศ.2564 ) เพิ่มเติมฉบับที่  2 หน้าที่  12 ลําดับที่  2
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2. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จํานวน 17,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานสํานัก
งาน  จํานวน  1  เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
หรือ 4  แกนเสมือน   (4 Thread) โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้น
ฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz จานวน 1 หน่วย 
 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB 
 - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย 
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียด
แบบ FHD (1920x1080) 
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวเรือสี่ปี (พ.ศ
.2561 ถึงพ.ศ.2564 ) เพิ่มเติมฉบับที่  2 หน้าที่  12 ลําดับที่  3

3. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network จํานวน 7,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที)  จํานวน  1  เครื่อง  โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวเรือสี่ปี (พ.ศ
.2561 ถึงพ.ศ.2564 ) เพิ่มเติมฉบับที่  2 หน้าที่  13 ลําดับที่  5
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4. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา จํานวน 9,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้ 
- สามารถทาสาเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สาเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
 -เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวเรือสี่ปี (พ.ศ
.2561 ถึงพ.ศ.2564 ) เพิ่มเติมฉบับที่  2 หน้าที่  13 ลําดับที่  5

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 300,000 บาท
อาคารต่าง ๆ

1.โครงการก่อสร้างอาคารและห้องประชุมและกิจการสภาท้องถิ่น จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารห้องประชุมและกิจการสภาท้องถิ่นต่อเนื่อง
จากงบประมาณปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2561)รายละเอียดงานได้แก่ งานตกแต่ง
ภายในอาคารเช่น งานผนัง , ฝ้าเพดาน, ระบบไฟฟ้า และทาสี รายละเอียด
ตามแบบแปลน อบต.หัวเรือกําหนด เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 6 พ.ศ.2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น 4 ปี (พศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 14 ลําดับที่ 2

งบรายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น จํานวน 30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วน
ตําบลหัวเรือ  โดยให้หน่วยงานหรือสถาบันภายนอกที่เป็นกลางมาดําเนิน
การสํารวจและประเมินผล
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,926,920 บาท
งบบุคลากร รวม 2,304,420 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,304,420 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,675,560 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น  จํานวน   7    อัตรา  ได้แก่
    1.เงินเดือนผู้อํานวยการกองคลัง อํานวยการท้องถิ่น ระดับต้น 1  คน 
    2.เงินเดือนหัวหน้าฝ่ายการเงิน  อํานวยการท้องถิ่น  ระดับต้น  1  คน
    3.เงินเดือนนักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ                     1  คน
    4.เงินเดือนเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน                                 2  คน
    5.เงินเดือนเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน                1  คน  
    6.เงินเดือนเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน                    1
คน          

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
เงินเพิ่มพนักงานส่วนตําบล  ตําแหน่ง   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน  จํานวน   12  เดือน  เป็นเงิน  24,000 บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง  อํานวยการท้อง
ถิ่น ระดับต้น จํานวน  12  เดือน    เดือนละ  3,500  บาท  

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 248,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจํา ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชีจํานวน  1  คน รวม  12  เดือน    เป็นเงิน     248,280    บาท 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 286,440 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    จํานวน   2  อัตรา    ดังนี้
 1.เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ตําแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บราย
ได้  จํานวน   12  เดือน  เป็นเงิน     155,280   บาท
 2.ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ตําแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ จํานวน   12  เดือน  เป็นเงิน   131,160    บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 28,140 บาท
1.เงินเพิ่มพนักงานจ้าง  ตําแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บราย
ได้  จํานวน   12  เดือน  เป็นเงิน  4,140   บาท
2.เงินเพิ่มพนักงานจ้าง  ตําแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ   จํานวน   12 เดือน  เป็นเงิน  24,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,415,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 45,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง  อันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามเวลา
ราชการแล้วไม่สามารถทําได้ทันตามกําหนดเวลาและมีความจําเป็นต้อง
ทําให้เสร็จเรียบร้อย

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานส่วนตําบลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อได้
ตามระเบียบฯ   ที่เกี่ยวข้อง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น  ลูกจ้าง
ประจําและผู้มีสิทธิตามกฎหมายและให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยฯ  ที่เกี่ยวข้อง   
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ค่าใช้สอย รวม 1,220,500 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1.ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่  โดยการจ้างเหมาทําป้ายขนาดต่าง ๆ
  และป้ายไวนิล  สําหรับการประชาสัมพันธ์งานเกี่ยวกับงานพัฒนาและจัด
เก็บรายได้    งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ   และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวเรือ

2.ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนสําหรับพนักงานส่วนท้อง
ถิ่น  ลูกจ้างประจํา   พนักงานจ้างและผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์การบริหารส่วนตําบลหัวเรือ

3.ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการจ้างทําของ   ค่าจ้างถ่ายเอกสาร/แปล
เอกสาร  ค่าจ้างเข้าเล่มเอกสาร  และค่าบริการอื่น ๆ ที่จําเป็นในทาง
ราชการ 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอด
รถ  ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ    เป็นต้น 

2.โครงการปรับปรุงและจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบภูมิ
สารสนเทศ  องค์การบริหารส่วนตําบลหัวเรือ

จํานวน 895,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปรับปรุงและจัดทําแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบภูมิสารสนเทศ   โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย
ส่วนที่ 1 งานเตรียมการและตรวจสอบข้อมูลที่มีอยู่เดิม
ส่วนที่ 2 งานปรับปรุงและจัดทําแผนที่ภาษีแม่บท
ส่วนที่ 3 งานปรับปรุงและดําเนินการคัดลอกข้อมูลที่ดิน
ส่วนที่ 4 งานสํารวจข้อมูลภาคสนาม
ส่วนที่ 5 งานจัดทําแผนที่ภาษี
ส่วนที่ 6 งานจัดทําทะเบียนทรัพย์สิน
ส่วนที่ 7 ข้อมูลในระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ส่วนที่ 8 งานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวเรือ
การดําเนินการโครงการปรับปรุงและจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินด้วยระบบภูมิสารสนเทศ  เป็นไปตามรายละเอียดดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550 
2.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก  ที่ มท 0808.3
/ว462 ลงวันที่  29 กุมภาพันธ์ 2551   
3.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.3/ว67 ลงวัน
ที่  9 มกราคม  2555
4.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว483  ลงวัน
ที่ 19 กุมภาพันธ์  2561
 เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวเรือ  4 ปี  พ.ศ
.2561- พ.ศ.2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 1  หน้าที่  16 ลําดับที่ 1  
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3. โครงการอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงิน  
การคลัง  การพัสดุ  และแนวทางปฏิบัติงานของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยว
กับการปฏิบัติงานด้านการเงิน  การคลัง  การพัสดุ  และแนวทางปฏิบัติ
งานของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยราย
ละเอียดดังนี้
•ค่าสมนาคุณวิทยากร  
•ค่าป้ายโครงการฯ  ขนาด   1 x  3  ตร.ม. จํานวน  1 ป้าย
•ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ที่จําเป็นในการฝึกอบรม   
•ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (เช้า/บ่าย ) 
•ค่าอาหารกลางวัน      
 การดําเนินการโครงการอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติ
งานด้านการเงิน  การคลัง  การพัสดุ  และแนวทางปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557  และเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลหัว
เรือ  4 ปี  พ.ศ.2561- พ.ศ.2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่  16  ลําดับ
ที่ 2   

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
  -รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ   
  -ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  

ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุประเภทวัสดุคงทน   และประเภทวัสดุสิ้นเปลือง     
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุประเภทวัสดุคงทน   , ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง   และ วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่     

งบลงทุน รวม 207,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 207,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.ตู้เหล็กแบบบานเลื่อนกระจก   2  บาน จํานวน   2   หลัง  ๆ  ละ  3,500  
บาท  เป็นเงิน  7,000  บาท

จํานวน 7,000 บาท

โดยมีรายละเอียดดังนี้
•ตู้ 2 บานเลื่อนกระจก  ขนาด  1187(w) x 408(D) x878 (H) 
•เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   ด่วนมาก  ที่ มท 
0808.2/ว1657  ลงวันที่    16  กรกฎาคม  2556  และหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่  มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่  9
  มิถุนายน   2558
•เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564)  หน้าที่ 138
 ลําดับที่ 1

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 200,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษา
โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือ
ค่าซ่อมกลาง) เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลหัว
เรือ  4 ปี  พ.ศ.2561- พ.ศ.2564  เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 16 ลําดับ
ที่ 3 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 609,700 บาท

งบบุคลากร รวม 481,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 481,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 202,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  จํานวน  1  อัตรา  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 254,280 บาท
เพื่อจ่ายให้กับพนักงานจ้าง  2  อัตรา  ได้แก่  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย และตําแหน่งคนงานทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ขับรถ
ยนต์บรรทุกนํ้าดับเพลิงแบบอเนกประสงค์

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 25,140 บาท
เพื่อจ่ายให้กับพนักงานจ้าง  2  อัตรา  ได้แก่  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย และตําแหน่งคนงานทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ขับรถ
ยนต์บรรทุกนํ้าดับเพลิงแบบอเนกประสงค์

งบดําเนินงาน รวม 128,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 78,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 70,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป  เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของศูนย์อาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตําบลหัวเรือ  ได้รับคําสั่ง
ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่จากผู้บริหารท้องถิ่น  และเพื่อจ่ายเป็นค่า
ป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป  เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่
ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแห่งอื่นที่ได้รับคําร้องขอจากผู้
บริหารท้องถิ่น

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของเจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในราชการ อบต.  
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทางไปราชการ  ค่าพาหนะ  ค่าเช่า
พาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ได้
รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการหรือมีคําสั่งให้ปฏิบัติราชการ
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 806,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 672,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 564,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1.ค่าจ้างเหมาเป็นพนักงานประจํารถยนต์บรรทุกนํ้าดับเพลิงแบบ
อเนกประสงค์

จํานวน 504,000 บาท

ตามโครงการจัดจ้างพนักงานประจํารถรถยนต์บรรทุกนํ้าดับเพลิงแบบ
อเนกประสงค์  องค์การบริหารส่วนตําบลหัวเรือ  จํานวน  6  คน  ระยะ
เวลา  12  เดือน

2.ค่าจ้างเหมาบรรจุสารเคมีดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบรรจุในการสารเคมีดับเพลิง ที่หมดประสิทธิภาพ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องภัยจากอัคคีภัย จํานวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องภัย
จากอัคคีภัย  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าป้ายโครงการ  เป็นต้น
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวเรือสี่ปี(พ.ศ
.2561 ถึง พ.ศ.2564 )  เปลี่ยนแปลงฉบับที่  2 หน้าที่  18  ลําดับที่  1

2.โครงการฝึกอบรมและซักซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ด้านอัคคีภัย

จํานวน 30,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและซักซ้อมแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม  ค่าป้ายโครงการ  เป็นต้น
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวเรือสี่ปี(พ.ศ
.2561 ถึง พ.ศ.2564 ) หน้าที่  108  ลําดับที่  5

ค่าวัสดุ รวม 108,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 58,000 บาท

1.วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   จํานวนเงิน  50,000.-  บาท
  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุประเภทวัสดุสิ้นเปลืองและประเภทวัสดุอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล่ของรถยนต์บรรทุกดีเซล (รถยนต์ อปพร.อบต.หัว
เรือ  )และรถยนต์บรรทุกนํ้าดับเพลิงแบบอเนกประสงค์  ที่ต้องเปลี่ยนตาม
ห้วงระยะเวลาที่กําหนดหรือกรณีที่ชํารุด

2.วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   จํานวนเงิน  8,000.-  บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุประเภทวัสดุคงทนในการจัดหากรวยจราจร  ขนาด
ความสูง 80 cm.      มีแถบสะท้อนแสง จํานวน  20  อัน 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุประเภทวัสดุสิ้นเปลืองของรถยนต์บรรทุกดีเซล (รถ
ยนต์ อปพร.อบต.หัวเรือ  ) รถยนต์บรรทุกนํ้าดับเพลิงแบบ
อเนกประสงค์  และนํ้ามันสําหรับเลื่อยโซ่ยนต์ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลหัวเรือ
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งบลงทุน รวม 134,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 134,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

1.ค่าเรือท้องแบนพลาสติก จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเรือท้องแบนพลาสติก จํานวน 1 ลํา ขนาดไม่น้อย
กว่า  80  ซ.ม.  x280 ซ.ม. x50  ซ.ม.  มีลักษณะทรงหัวแหลม   ท้าย
ตัด พร้อมไม้พาย
       -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ ว 1248
  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
       -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวเรือสี่ปี(พ.ศ
.2561 ถึง พ.ศ.2564 ) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3  หน้าที่  23  ลําดับที่  1

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
1.ค่าเครื่องรับส่งวิทยุ จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM มีรายละเอียดดังนี้
1.1 ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ จํานวน 2 เครื่อง ประกอบด้วย ตัว
เครื่อง ไมโครโฟน เสาอากาศ อุปกรณ์ติดตั้งครบชุด หนังสือคู่มือ 
1.2 ชนิดมือถือ ขนาด 5 วัตต์ จํานวน 5 เครื่อง ประกอบด้วย แท่น
ชาร์ต แบตเตอร์รี่ 1 ก้อน เสายาง เหล็กพับ
 -เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ  เดือน
มกราคม 2561
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวเรือสี่ปี(พ.ศ
.2561 ถึง พ.ศ.2564 ) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่  2   หน้าที่  26  ลําดับที่  1

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
1.ค่าสายส่งนํ้าดับเพลิง จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสายส่งนํ้าดับเพลิงขนาด 1.5 นิ้ว พร้อมข้อต่อสวมเร็ว
ชนิดทองเหลือง ขนาด 2.5 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร จํานวน 2 เส้น
    -เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ  เดือน
มกราคม 2561
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวเรือสี่ปี (พ.ศ
.2561 ถึง พ.ศ.2564 ) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2  หน้าที่  14  ลําดับที่ 2

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,434,480 บาท

งบบุคลากร รวม 2,029,980 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,029,980 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,458,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน  ให้แก่พนักงานส่วนตําบล  และข้าราชการ
ครู จํานวน  5  อัตรา  ดังนี้
1. พนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองการศึกษา   จํานวน  1
  อัตรา 
2. พนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ   จํานวน 1
  อัตรา 
3. ข้าราชการครู ตําแหน่ง  ครู  จํานวน  3  อัตรา 
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม จํานวน 1 อัตรา

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

เงินค่าวิทยฐานะชํานาญการ       จํานวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 462,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง       จํานวน 3  อัตรา    ดังต่อ
ไปนี้
           1.พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิชาการ
ศึกษา จํานวน  1  อัตรา  
           2.พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแล
เด็ก  จํานวน 2  อัตรา    
           กรณีที่อัตราค่าจ้างรายเดือนของผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กสูงกว่าเงินอุด
หนุนที่รัฐจัดสรรให้องค์การบริหารส่วนตําบล 
นําเงินรายได้ไปสมทบจํานวน 2 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 25,180 บาท
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง     จํานวน  2   อัตรา  ดัง
ต่อไปนี้
1. ตําแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  จํานวน  2  อัตรา     กรณีที่อัตราค่าจ้าง
รายเดือนของผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  สูงกว่าเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้
องค์การบริหารส่วนตําบล  นําเงินรายได้ไปสมทบ

งบดําเนินงาน รวม 308,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 37,600 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้พนักงานส่วน
ตําบล  ข้าราชการครูและพนักงานจ้าง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 34,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้พนักงานส่วนตําบลและข้า
ราชการครู

ค่าใช้สอย รวม 112,500 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1.ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนแก่พนักงานส่วนตําบล ข้า
ราชการครู  ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง  ผู้ปฏิบัติ
ราชการในสังกัด ของ อบต.หัวเรือ

2.ค่าจ้างเหมาและบริการ จํานวน 15,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานในการจัดทําของ  ค่าแปลเอกสาร  ค่าจัด
สําเนาเอกสาร หรือค่าบริการอื่นๆ ฯลฯ  ในงานกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจําตําบลหัวเรือ
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3.ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ โดยการจ้างเหมาทําป้ายขนาด
ต่างๆ ฯลฯ  ในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กประจําตําบลหัวเรือ สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลหัวเรือ 

4. ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล จํานวน 1,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการกําจัดสิ่งปฏิกูลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประจําตําบลหัวเรือ สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลหัวเรือ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
 ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล   จํานวน  10,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน
 ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ในการต้อนรับ ในกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กประจําตําบลหัวเรือ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการ เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่า
พาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่จํา
เป็นในการเดินทางไปราชการ  ของพนักงานส่วนตําบล ข้าราชการ
ครู พนักงานจ้าง   หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดิน
ทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดต่อราชการ  

ค่าวัสดุ รวม 112,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 45,000 บาท

วัสดุสํานักงาน            
-วัสดุสํานักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ทั้งที่เป็นประเภทวัสดุคงทน
และวัสดุสิ้นเปลือง ในกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม จํานวน 30000  บาท 
- วัสดุสํานักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ ผ้าต่วนสี
ต่าง ๆ เพื่อใช้ในงานกองการศึกษา    ศาสนาและ
วัฒนธรรม   จํานวน 15000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ทั้งที่เป็นประเภทวัสดุคงทนและวัสดุ
สิ้นเปลือง ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจําตําบลหัวเรือ สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหัวเรือ 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ทั้งที่เป็นประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจําตําบลหัวเรือ สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหัวเรือ 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ้นเปลืองของเครื่องตัดหญ้า  ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประจําตําบลหัวเรือ สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลหัวเรือ 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุทั้งที่เป็นประเภทวัสดุคงทนและประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง และประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เพื่อใช้ในงานกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

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

 เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ที่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจําตําบลหัวเรือใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลหัวเรือ

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล ที่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจํา
ตําบลหัวเรือในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลหัวเรือ

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 1,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตรา
ไปรษณียากรที่ใช้ในราชการที่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจําตําบลหัว
เรือในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลหัวเรือ

งบลงทุน รวม 96,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 96,400 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหารกลางวันพร้อมเก้าอี้สําหรับเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กประจําตําบลหัวเรือ

จํานวน 70,000 บาท

จํานวน โต๊ะ 13 ตัว เก้าอี้ 78 ตัว 
  - โดยมีคุณลักษณะดังนี้.-  
    โต๊ะมี ความยาว 1.99 cm กว้าง  0.60 cm  ความหนา  0.04 cm 
ความสูงจากขาโต๊ะ ถึง  ด้านบนโต๊ะ สูง 0.75 cm  เก้าอี้วัดจากขา ถึง ที่
นั่งสูง  0.30 cm ที่นั่งกว้าง  0.30 cm ยาว 0.30 cm ความสูงจากขา
เก้าอี้ ถึง พนักพิง 0.60 cm 
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.2/ว 1248  ลง
วันที่  27 มิถุนายน 2559
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่ม
เติม  ฉบับที่ 3  หน้า 26  ลําดับที่ 3    
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)ในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จํานวน  1  
เครื่อง

จํานวน 16,000 บาท

- โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้ 
1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)  
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHZ หรือดี
กว่า จํานวน 1 หน่วย 
2) มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4  หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
3) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า  ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive  ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า  120  GB  จํานวน 1 หน่วย
4) มี DVD-RW  หรือดีกว่า  จํานวน 1 หน่วย
5) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)  
แบบ 10/100/1000 Base-T  หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
6) มีช่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
7) มีแป้นพิมพ์และเมาส์
8) มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า  มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว  จํานวน 1 หน่วย
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.2/ว 1248  ลง
วันที่  27 มิถุนายน 2559
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่ม
เติม  ฉบับที่ 3  หน้า 26 ลําดับที่  1      

2. เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน 1เครื่อง จํานวน 2,500 บาท
 ในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  โดยมีคุณลักษณะตามประกาศ
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้ 
 1) มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
 2) สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า  15 นาที
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.2/ว 1248  ลง
วันที่  27 มิถุนายน 2559
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่ม
เติม  ฉบับที่ 3  หน้า 26  ลําดับที่  1 
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3. เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเชอร์ หรือชนิด LED  ขาวดํา  ชนิด 
Network  แบบที่1 (27 หน้า / นาที )   จํานวน 1 เครื่อง ในกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม

จํานวน 7,900 บาท

 โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทอล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้ 
1) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200X1,200 dpi 
2) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
3) สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
4) มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
5) มีช่องเชื่อมต่อ  (Interface)  แบบ USB 2.0  หรือดีกว่า  จํานวน ไม่
น้อยกว่า 1  ช่อง
6) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ( Network Interface)  
แบบ 10/100  Base-T  หรือดีกว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า1
  ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi )  ได้
7) มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250  แผ่น
8) สามารถใช้ได้กับ  A 4, Letter, Legal,   และ Custom
     - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.2/ว 1248  ลง
วันที่  27 มิถุนายน 2559
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติม
ฉบับที่ 3   หน้า 26 ลําดับที่ 2      

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,755,209 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,775,209 บาท

ค่าใช้สอย รวม 674,200 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 84,000 บาท
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการดูแลทําความสะอาด ดูแลรักษาต้นไม้และ
สนามหญ้า และรักษาความปลอดภัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจําตําบล
หัวเรือ สังกัด อบต. หัวเรือ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1.โครงการส่งเสริมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติในตําบลหัวเรือ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย   เช่น ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจ้งเหมาทําป้าย ค่ารับรองผู้ที่ได้รับเชิญมา
ร่วมงานและค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็น เป็นต้น
ตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้    
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
          - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561 – 2564  ลําดับ
ที่ 1  หน้า 114      
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2.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 367,500 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจําตําบล
หัวเรือ
 จํานวน 75  คนๆ 20 บาท/วัน จํานวน  245  วัน
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก มท 0808.2/ ว3028 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0893.2/ ว1918 ลงวัน
ที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีนํารายได้ของสถานศึกษาไป
จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติมฉบับ
ที่  3 ลําดับที่  1 หน้า 19    

3.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 127,500 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจําตําบล
หัวเรือตามโครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนและโครงการจัดหาวัสดุ
การศึกษาของศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน 75 คนๆ ละ 1,700 บาท

4.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่า
หนังสือเรียนสําหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจําตําบลหัว
เรือ  อายุ  3-5 ปี อัตราคนละ  200 บาท/ปี  จํานวน  40 คน 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก มท 0808.2/ ว3028 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0893.2/ ว1918 ลงวัน
ที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีนํารายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรร
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2551
          - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่ม
เติม  ฉบับที่ 3  หน้า 19    ลําดับที่ 3
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5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่า
อุปกรณ์การเรียน สําหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจําตําบลหัว
เรือ  อายุ  3-5 ปี อัตราคนละ  200 บาท/ปี  จํานวน  40 คน 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก มท 0808.2/ ว3028 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0893.2/ ว1918 ลงวัน
ที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีนํารายได้ของสถานศึกษาไป
จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่ม
เติม  ฉบับที่ 3  หน้า 19  ลําดับที่ 4

6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่า
เครื่องแบบนักเรียนสําหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจําตําบลหัว
เรือ  อายุ  3-5 ปี อัตราคนละ  300 บาท/ปี  จํานวน  40 คน
 - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก มท 0808.2/ ว3028 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0893.2/ ว1918 ลงวัน
ที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีนํารายได้ของสถานศึกษาไป
จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่ม
เติม  ฉบับที่ 3  หน้า 20  ลําดับที่ 5      
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7. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 17,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสําหรับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจําตําบล
หัวเรือ  อายุ  3-5 ปี อัตราคนละ  430 บาท/ปี  จํานวน  40 คน 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก มท 0808.2/ ว3028 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0893.2/ ว1918 ลงวัน
ที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีนํารายได้ของสถานศึกษาไป
จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
          - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่ม
เติม  ฉบับที่ 3  หน้า 20 ลําดับที่ 6  

ค่าวัสดุ รวม 1,101,009 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,101,009 บาท

 1. ค่าจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ตามโครงการอาหารเสริม (นม) ให้
โรงเรียน 5 แห่ง  ที่อยู่ในพื้นที่อบต.หัวเรือ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ประจําภาคเรียนที่ 2/2561    เป็น
จํานวน   510,741  บาท จํานวน นักเรียน 495 คน  คนละ 7.37
 บาท/วัน  จํานวน 140 วัน 

 2. ค่าจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ตามโครงการอาหารเสริม (นม) ให้
โรงเรียน 5 แห่ง  ที่อยู่ในพื้นที่อบต.หัวเรือ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ประจําภาคเรียนที่ 1/2561  เป็น
จํานวน  437,778  บาท   จํานวน นักเรียน 495 คน   คนละ 7.37
 บาท/วัน  จํานวน 120 วัน 

 3.ค่าจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ตามโครงการอาหารเสริม (นม) 
 ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจําตําบลหัวเรือ ที่อยู่ในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหัวเรือจํานวนนักเรียน 75 คน คนละ 7.82
 บาท/วัน จํานวน 260  วัน เป็นจํานวน  152,490
 บาท                                                     

งบเงินอุดหนุน รวม 1,980,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,980,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

1. อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ จํานวน 266,000 บาท
อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหัวเรือ ตามโครงการอาหารกลางวัน ภาคเรียน
ที่ 2/2561 จํานวนนักเรียน 133 คน คน
ละ  20 บาท  จํานวน  100  วัน    
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10. อุดหนุนโรงเรียนบ้านสําราญ จํานวน 136,000 บาท
อุดหนุนโรงเรียนบ้านสําราญ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วน
ตําบลหัวเรือ  ตามโครงการอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1/2562   จํานวน
นักเรียน 68 คน คนละ 20 บาท  จํานวน   100  วัน 

2. อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ จํานวน 266,000 บาท
อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหัวเรือ ตามโครงการอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1/2562
 จํานวนนักเรียน 133 คน คนละ  20 บาท  จํานวน  100  วัน     

3. อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองก่านคําไผ่ จํานวน 162,000 บาท
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองก่านคําไผ่    ในเขตพื้นที่รับผิดชอบองค์การ
บริหารส่วนตําบลหัวเรือ  ตามโครงการอาหารกลางวัน ภาคเรียน
ที่ 2/2561 จํานวนนักเรียน 81 คน คนละ 20 บาท  จํานวน  100 วัน     

4.อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองก่านคําไผ่ จํานวน 162,000 บาท
 4.อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองก่านคําไผ่   ในเขตพื้นที่รับผิดชอบองค์การ
บริหารส่วนตําบลหัวเรือ ภาคเรียนที่ 1/2562 ตามโครงการอาหารกลาง
วัน จํานวนนักเรียน 81 คน คนละ 20 บาท จํานวน  100  วัน  เป็น
จํานวน  162,000  บาท

5. อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองจํานัก จํานวน 226,000 บาท
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองจํานัก ในเขตพื้นที่รับผิดชอบองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหัวเรือ ตามโครงการอาหารกลางวัน ภาคเรียน
ที่ 2/2561  จํานวนนักเรียน 113 คน คน
ละ 20 บาท  จํานวน   100  วัน   

6. อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองจํานัก จํานวน 226,000 บาท
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองจํานัก    ในเขตพื้นที่รับผิดชอบองค์การ
บริหารส่วนตําบลหัวเรือ  ตามโครงการอาหารกลางวัน ภาคเรียน
ที่ 1/2562  จํานวนนักเรียน 113 คน คน
ละ 20 บาท  จํานวน   100  วัน  

7. อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองมุก จํานวน 200,000 บาท
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองมุก   ในเขตพื้นที่รับผิดชอบองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหัวเรือ    ตามโครงการอาหารกลางวัน ภาคเรียน
ที่ 2/2561   จํานวนนักเรียน 100 คน คน
ละ 20 บาท  จํานวน   100  วัน    

8. อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองมุก จํานวน 200,000 บาท
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองมุก   ในเขตพื้นที่รับผิดชอบองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหัวเรือ    ตามโครงการอาหารกลางวัน  ภาคเรียน
ที่ 1/2562 จํานวนนักเรียน 100 คน คนละ 20 บาท  จํานวน  100  วัน   

9. อุดหนุนโรงเรียนบ้านสําราญ จํานวน 136,000 บาท
อุดหนุนโรงเรียนบ้านสําราญ  ในเขตพื้นที่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วน
ตําบลหัวเรือ  ตามโครงการอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2/2561  จํานวน
นักเรียน 68 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
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 62,050 บาท
 โครงการจัดหาหนังสือพิมพ์เพื่อส่งเสริมการอ่าน  เป็นการเรียนรู้ตามการ
ศึกษาอัธยาศัยให้แก่เยาวชน และประชาชนประจําหมู่บ้าน  หมู่
ที่  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 
 และที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหัวเรือ โดยให้หมู่บ้านละ 1
  ฉบับ/วัน

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 227,360 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 8,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 3,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
จ้าง

ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน  เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลง
ทะเบียนในราชการอบต.

งานโรงพยาบาล รวม 396,560 บาท
งบดําเนินงาน รวม 61,560 บาท

ค่าใช้สอย รวม 61,560 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,260 บาท
1.ค่าจ้างเหมาบริการ  จํานวนเงิน  10,260.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบริการให้กับบุคคลในการสํารวจข้อมูลสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของ
และไม่มีเจ้าของ  
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1. โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระ
ปณิธานของศาสตราจารย์  ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี

จํานวน 51,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษ
สุนัขบ้า  ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์  ดร. สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์  ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์  และค่ารายการอื่นๆที่
จําเป็นและเหมาะสม เป็นต้น 
 -เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว  2072  ลงวันที่  5
  กรกฎาคม  2561  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวเรือสี่ปี(พ.ศ
.2561 ถึง พ.ศ.2564 ) และเพิ่มเติมฉบับที่  3  หน้าที่  8  ลําดับที่ 1

งบเงินอุดหนุน รวม 335,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 335,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

1.อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562   ศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบ
ปรามยาเสพติด จังหวัดอุบลราชธานี  เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี(พ.ศ
.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 25 ลําดับที่ 1

เงินอุดหนุนเอกชน
1.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จํานวน 320,000 บาท

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  16  หมู่บ้าน  สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข  ประจําปีงบ
ประมาณ   พ.ศ. 2562  หมู่บ้านละ  20,000.-  บาท  เพื่อขับเคลื่อน
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ  ให้มีความเหมาะ
สมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่  เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี(พ.ศ
.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้า 17-18 ลําดับที่ 1-9

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,052,920 บาท

งบบุคลากร รวม 847,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 847,920 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 685,920 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล  จํานวน  2  อัตรา  ดังนี้  
1. พนักงานส่วนตําบล  ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม  
2. พนักงานส่วนตําบล  ตําแหน่ง  นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ    

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
      เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วน
ตําบล  จํานวน  1  อัตรา ได้แก่  ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกองสวัสดิการ
สังคม จํานวน  12  เดือนๆ ละ  3,500  บาท  เป็นเงิน  42,000 บาท
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง  จํานวน  1  อัตรา  ได้แก่  ตําแหน่ง  พนักงานจ้างทั่วไป   (ช่วยงาน
พัฒนาชุมชน)  จํานวน   12  เดือนๆละ  9,000  บาท  เป็น
เงิน  108,000 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงาน
จ้าง  จํานวน  1  อัตรา  ได้แก่  ตําแหน่ง  พนักงานจ้างทั่วไป  (ช่วยงาน
พัฒนาชุมชน)  จํานวน  12  เดือนๆละ  1,000 บาท  เป็น
เงิน  12,000  บาท

งบดําเนินงาน รวม 172,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 42,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าที่พักหรือค่าเช่าซื้อให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล  ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด        

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1.ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนแก่พนักงานส่วนตําบล  และ
พนักงานจ้างผู้ปฏิบัติราชการของ  อบต.

2.  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการจัดทําป้ายขนาด/ชนิดต่างๆ  และป้ายไว
นิล  สําหรับประชาสัมพันธ์งานเกี่ยวกับงานสวัสดิการและสังคม
สงเคราะห์  งานพัฒนาชุมชน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1.  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าพาหนะ  ค่าเช่าที่
พัก  และค่าใช้จ่ายที่จําเป็นของพนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง  หรือผู้
ช่วยปฏิบัติราชการ อบต. ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องใช้สํานักงานที่ใช้ปฏิบัติงานต่างๆของกอง
สวัสดิการสังคม  เช่น  กระดาษ  อุปกรณ์เครื่อง
เขียน  แฟ้ม  ปากกา  สมุด  ฯลฯ  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
  เพื่อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุสิ้น
เปลืองและประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ที่ใช้ในกองสวัสดิการ
สังคม  
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งบลงทุน รวม 33,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 33,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับประมวลผล จํานวน 21,000 บาท
       - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  สําหรับประมวล
ผล  จํานวน  1  เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้
          -  มีหน่วยประมวลผลกลาง  (CPU)  ไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 core)  จํานวน  1  หน่วย  โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง  หรือดีกว่า  ดังนี้
         1)  ในกรณีที่มีหน่วยความจํา  แบบ  Cache Memory ขนาดไม่
น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า  3.0  GHz  และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก  (Graphics  Processing  Unit)  ไม่น้อยกว่า  8  แกน  หรือ
         2)  ในกรณีที่มีหน่วยความจํา  แบบ  Cache Memory ขนาดไม่
น้อยกว่า  3  MB  ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า  2.5  GHz  และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง
         -  มีความจําหลัก  (RAM)  ชนิด  DDR4  หรือดีกว่า  ขนาดไม่
น้อยกว่า  8  GB
          -  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล  (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
         - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
         - มี DVD-RW หรือดีว่า แบบติดตั้งภายใน (Internet) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หน่วย
         - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
         - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
         - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
         - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
      - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ประจําปี  พ.ศ. 2561 
               - เป็นไปตามเพิ่มเติมแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564) ฉบับที่  3 หน้าที่..........  ลําดับที่............
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2.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชิด LED สี แบบ Network จํานวน 12,000 บาท
      - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์  หรือชนิด  LED 
สี แบบ Network  จํานวน  1  เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้
        - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
        - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อ
นาที (ppm)
        - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
        - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
        - มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
        - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
        - มีช่องเชื่อมต่อระบบเรือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
        - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
        - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
     - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ประจําปี  พ.ศ. 2561 
               - เป็นไปตามเพิ่มเติมแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564) ฉบับที่  2 หน้าที่..........  ลําดับที่............

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส จํานวน 20,000 บาท
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาส  เช่น  ค่าวัสดุในการฝึกอบรม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่า
อาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจํา
เป็นในการดําเนินงาน
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ
. 2560,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
     - เป็นไปตามเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 2 ลําดับที่ 1

2.โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผุ้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จํานวน 50,000 บาท
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ  เช่น  ค่าวัสดุในการฝึกอบรม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่า
อาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจํา
เป็นในการดําเนินงาน  
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ
. 2560,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
    - เป็นไปตามเพิ่มเติมแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่
ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564) ฉบับที่  3 หน้าที่ 5  ลําดับที่ 1
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,893,700 บาท

งบบุคลากร รวม 1,564,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,564,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 915,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล  จํานวน 3 อัตรา ดังนี้ 
1.1   พนักงานส่วนตําบล  ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง   จํานวน   1
     อัตรา  จํานวน  12 เดือน  
1.2 พนักงานส่วนตําบล  ตําแหน่ง นายช่างโยธาชํานาญงาน จํานวน 1
 อัตรา จํานวน 12 เดือน 
1.3 พนักงานส่วนตําบล  ตําแหน่ง นายช่างสํารวจปฏิบัติงาน จํานวน 1
 อัตรา จํานวน 12 เดือน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง     ดังต่อไปนี้
1 เงินประจําตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกองช่าง   จํานวน 1
  อัตรา จํานวน  12  เดือนเป็นเงิน   42,000.-  บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 567,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง  จํานวน   4  อัตรา   ดังต่อไป
นี้
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ  จํานวน  1  อัตรา    จํานวน  12  เดือน   เป็นเงิน  207,170
.-บาท
2.พนักงานจ้างตามภารกิจ     ตําแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า  จํานวน 1
 อัตรา                           จํานวน  12  เดือน         เป็นเงิน  144,030
.-  บาท
3.พนักงานจ้างทั่วไป  ตําแหน่ง  คนงานทั่วไป  จํานวน 1
 อัตรา  จํานวน  12  เดือน     เป็นเงิน   108,000.-บาท
4.พนักงานจ้างทั่วไป  ตําแหน่งพนักงานเก็บขยะ จํานวน   1
 อัตรา  จํานวน  12  เดือน     เป็นเงิน   108,000.-บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 39,400 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง  จํานวน   3
  อัตรา   ดังนี้
1.  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่ง  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า  จํานวน  1
  อัตรา
จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  15,400.-บาท
2.พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่ง  คนงานทั่วไป  จํานวน 1
 อัตรา  จํานวน  12  เดือน     เป็นเงิน   12,000.-บาท
3.พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่งพนักงานเก็บขยะ จํานวน 1
 อัตรา จํานวน 12  เดือน     เป็นเงิน   12,000.-บาท

งบดําเนินงาน รวม 298,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 98,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 78,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ ค่าเช่าที่พักหรือค่าเช่าซื้อให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล และผู้มีสิทธิเบิกค่าค่าเช่าบ้านจาก อบต. 
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลและผู้มี
สิทธิตามระเบียบ 

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท
1.  ค่าธรรมเนียม หรือค่าลงทะเบียน  ตั้งไว้   20,000.- บาท  เพื่อจ่าย
เป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนในราชการของ  อบต. 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง  เดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าพาหนะ  ค่าเช่าที่
พัก  และค่าใช้จ่ายที่จําเป็นของพนักงานส่วนตําบล  หรือผู้ช่วยปฏิบัติ
ราชการ  อบต.  ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ   

ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ ประเภทวัสดุคงทนและประเภทวัสดุสิ้นเปลืองในกอง
ช่าง       

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ ประเภทวัสดุคงทนและประเภทวัสดุสิ้นเปลือง และ
ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนตามห้วงระยะเวลา
หรือกรณีที่ชํารุด

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองของรถยนต์บรรทุกดีเซลในกอง
ช่าง       

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ ประเภทวัสดุคงทนและประเภทวัสดุสิ้นเปลืองและ
ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ในกองช่าง         
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งบลงทุน รวม 31,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 31,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.  จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ (มีระบบฟอกอากาศ) จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 17,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  ขนาด  12,000 บีทียู  พร้อมติด
ตั้ง โดยติดตั้งในห้องกองช่างองค์การบริหารส่วนตําบลหัวเรือ  รายละเอียด
ดังนี้
    -ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
    -เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม่
เกิน 12,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
    -ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด  ทั้งหน่วยส่งความ
เย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
    -เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่น
ละออง และสามารถถอดล้างทําความสะอาดได้
    -มีความหน่วงเวลาทํางานของคอมเพรสเซอร์
    -การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ  ให้เป็นไปตามมติคณะ
รัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 9 มกราคม  2533  แจ้งตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีที่ นร 0202/ว 4    ลงวันที่ 11 มกราคม 2533 และตามมติ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ  ครั้งที่ 3/2539 (ครั้งที่ 57
)   เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2539  เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานโดยให้
พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือ
จากการพิจารณาด้านราคา โดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ
    -ถ้าจํานวนบีทียูเท่ากัน  ให้พิจารณาเปรียบเทียบจํานวนวัตต์ที่น้อยกว่า
    -ถ้าจํานวนบีทียูไม่เท่ากัน ให้นําจํานวนบีทียูหารด้วยจํานวนวัตต์ (บีทียู
ต่อวัตต์) ผลที่ได้คือค่า EER  ถ้าค่าของ  EER สูง   ถือว่าเครื่องปรับ
อากาศมีประสิทธิภาพสูง   สามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า
    -การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
    -แบบแยกส่วน  ประกอบด้วยอุปกรณ์  ดังนี้  สวิตซ์  1  ตัว  ท่อทองแดง
ไปกลับหุ้มฉนวนยาว  5  เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร ขนาด เส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นปี 2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 3  หน้า 27 ลําดับที่ 1  

2.  จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน  จํานวน  2  ตัว จํานวน 6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน   ปรับระดับสูงตํ่า
ได้   ขนาด 55*65*92 cm  เบาะนั่งหุ้มหนัง  พนักพิงสูงระดับกลาง มี
พนักพิงแขนหุ้มเบาะทั้งสองข้าง   ขา 5 แฉก แข็งแรง  มีล้อ   เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวัน
ที่  27 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ปี 2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 3  หน้า27 ลําดับที่ 3  
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.  จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์  สี-ขาวดํา  จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 8,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปริ๊นเอกสาร (สี)    ไว้ใช้สําหรับการปฏิบัติงาน
กิจการในกองช่าง          จํานวน 1   เครื่อง   รายละเอียดดังนี้

    -ความเร็วในการพิมพ์ขาวดํา 33 แผ่น / นาที
    -ความเร็วในการพิมพ์สี  29 แผ่น / นาที
    -ความเร็วในการแบบพิมพ์ละเอียด  8  แผ่นต่อนาที (สี)
    -ความเร็วในการแบบพิมพ์ละเอียด  15 แผ่นต่อนาที (ขาวดํา)
    -ความละเอียดของการพิมพ์ 600 x 1200 dpi (ขาวดํา) 
    -ความละเอียดของการพิมพ์ 4800 x 1200 dpi (สี)
    -รองรับปริมาณการพิมพ์  12,000 แผ่นต่อเดือน
    -ตลับหมึก   4 (Black,Cyan,Mahenta,Yellow)
    -ความเร็วหน่วยประมวลผล  500 MHz
    -หน่วยความจํา  128  MB
    -ถาดรับกระดาษ (เข้า)  250  แผ่น
    -ถาดรับกระดาษ (ออก)  75  แผ่น
    -พิมพ์สองหน้า  optional
    -รองรับกระดาษ
ขนาด  A3+ , A3 , A4 , A5 , A6 , B4 (JIS),B5(JIS)
    -การเชื่อมต่อ High Speed USB 2.0 Ethernet 10/100Base-
T Wireless 802.11b/g/n
    -ชนิดของการพิมพ์   เครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ต
    -ระยะเวลาการรับประกัน  1   ปี   ทั้งตัวเครื่องและหัวพิมพ์
 เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวัน
ที่  27 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561-2564
   ลําดับที่.......  หน้า.....

งานไฟฟ้าถนน รวม 5,622,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 562,500 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําประกันภัยรถราชการขององค์การ
บริหารส่วนตําบลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ
. 2535
  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท
1.  ค่าซ่อมแซมหอกระจายข่าว    เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหรือบํารุงรักษา
หอกระจายข่าวประจําหมู่บ้านต่างๆที่ชํารุดเสียหาย 

ค่าวัสดุ รวม 512,500 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองในการซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะภายในตําบลหัวเรือ 
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท
1.  ประเภทวัสดุก่อสร้าง   ตั้งไว้  150,000.-บาท      เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุ ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองและประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
ได้แก่ยางแอสฟัสต์ติก หินย่อยและยางแอสฟัสต์ติกผสมเสร็จ เพื่อซ่อม
แซมถนนลาดยาง,ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ในเขตตําบลหัวเรือ
2.  ประเภทวัสดุก่อสร้าง  ตั้งไว้  50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าประเภท
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ท่อระบายนํ้าขนาดต่างๆ  ในการ
ป้องกันนํ้าท่วมถนนและลําห้วยต่างๆ  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ของรถยนต์บรรทุกกระบะติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อม
ไฟฟ้า  ที่ต้องเปลี่ยนตามห้วงระยะเวลาหรือกรณีที่ชํารุด

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองของรถยนต์บรรทุกกระบะติด
ตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าในกองช่าง

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 130,000 บาท
1.  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่    ตั้งไว้  100,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุ ประเภทวัสดุคงทนในการจัดทําป้ายบอกทางและป้ายชื่อซอยตามหมู่
บ้านต่างๆ ทุกหมู่บ้านภายในตําบลหัวเรือ
2.  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่    ตั้งไว้  30,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุ ประเภทวัสดุคงทนในการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์เขตควบคุม
อาคาร  ขุดดิน  ถมดิน ตามหมู่บ้านต่างๆ ภายในตําบลหัวเรือ

วัสดุอื่น จํานวน 2,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ ประเภทวัสดุคงทนในการจัดหาเครื่องวัดค่าความเป็น
กรด/ด่าง และอุณหภูมิ PH-80 HM สามารถใช้งานได้หลากหลายในการ
วัดค่าความเป็นกรด/ด่าง ของนํ้าเหมาะสําหรับการเลี้ยงสัตว์นํ้า,ไฮโดรโป
นิกส์, สระว่ายนํ้า, สปา นํ้าดื่มและอื่นๆ  เพื่อใช้วัดค่าความเป็น
กรด/ด่าง และอุณหภูมินํ้าประปาหมู่บ้าน  แหล่งนํ้าเพื่อการเลี้ยงสัตว์และ
แหล่งนํ้าสาธารณะประโยชน์ภายในตําบลหัวเรือ

งบลงทุน รวม 4,318,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,318,000 บาท
อาคารต่าง ๆ

1. โครงการปรับปรุงตลาดสดหัวเรือ จํานวน 150,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างห้องนํ้า  จํานวน  3 ห้อง  บริเวณตลาดสด
หัวเรือ  ที่พิกัด N1699117,E481915    รายละเอียดตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนตําบลหัวเรือ กําหนด  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537   และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  4  ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 3 หน้าที่ 6   ลําดับที่ 1
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ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
1.10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน   บ้านค้อ   
หมู่ที่  9

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยตัดใหม่
หลังบ้านนายพิน เชื้อชัย)  ที่พิกัดเริ่มต้น N1697942,E1697942     
ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว  45  เมตร  หนา 0.15  เมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่
ทาง ข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน
ตําบลหัวเรือ กําหนด เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537   และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6  พ.ศ
. 2552  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ
.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 12  ลําดับที่ 15

1.11  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน   บ้านอ้น  
หมู่ที่   10

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยศรี
บู 2 บริเวณบ้านนายศุภชัย ศิรินนท์) ที่พิกัดเริ่ม
ต้น N1700135,E484210  ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร   ยาว 45 เมตร  หนา 0.15 เมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่
ทาง ข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน
ตําบลหัวเรือ กําหนด เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537   และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6  พ.ศ
. 2552  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ
.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่13 ลําดับที่ 16

1.12  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน   บ้านอ้น  
หมู่ที่   10

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนน
สาย หมู่ 16 ถึง หมู่ 10)  ที่พิกัดเริ่มต้น N1700259,E482996   ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร   ยาว 45 เมตร  หนา 0.15 เมตรพร้อมลง
ลูกรังไหล่ทาง ข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนตําบลหัวเรือ กําหนด  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537  และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6
  พ.ศ. 2552 เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4
 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าที 101    ลําดับที่ 112

1.13  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหัวเรือ 
หมู่ที่  11

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยโนนแดง)ที่พิกัดเริ่ม
ต้น N1699943, E480343  ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว  45  เมตร  หนา 0.15  เมตร        พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทาง ข้างละ 0.50 เมตร พร้อมวางท่อระบายนํ้า คสล. ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง  0.30 เมตร จํานวน 6 ท่อน        รายละเอียดตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนตําบลหัวเรือ กําหนด เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537   และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552    เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)เปลี่ยนแปลงฉบับ
ที่ 2  หน้าที่ 9 ลําดับที่ 7
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1.14  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน   บ้านหัว
เรือ หมู่ที่   11

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยพาเจริญ) ที่พิกัดเริ่ม
ต้น N1699557, E480930       ขนาดผิวจราจร
กว้าง 3.00 เมตร  ยาว  30  เมตร  หนา 0.15  เมตร     พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทาง ข้างละ 0.20 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหัวเรือ กําหนดเป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537   และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6  พ
.ศ. 2552   เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้าที่ 96    ลําดับที่ 84

1.15  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหัวเรือ 
หมู่ที่  11

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย 1)     ที่พิกัดเริ่ม
ต้น N1699080, E481039    ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 23 เมตร  หนา 0.15 เมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่
ทาง ข้างละ 0.50 เมตร   รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน
ตําบลหัวเรือ กําหนด เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537   และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6  พ.ศ
. 2552  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ
.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้าที่ 96 ลําดับที่ 86

1.16  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน      บ้าน
หนองก่าน  หมู่ที่  12

จํานวน 60,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย 4)   ที่พิกัดเริ่ม
ต้น N1698579, E479681    ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร    ยาว  27  เมตร   หนา 0.15  เมตร    พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทาง ข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหัวเรือ กําหนด เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537   และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6  พ
.ศ. 2552  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เปลี่ยนแปลงฉบับ
ที่ 2 หน้าที่ 10    ลําดับที่ 8

1.17  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน    บ้าน
หนองก่าน  หมู่ที่  12

จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย 3)  ที่พิกัดเริ่ม
ต้น N1698502, E479980  ขนาดผิวจราจร
กว้าง 3.00 เมตร  ยาว  85  เมตร  หนา 0.15  เมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน
ตําบลหัวเรือ กําหนด เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537   และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6  พ.ศ
. 2552   เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ
.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 หน้าที่  11 ลําดับที่ 9

1.18  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน      บ้าน
หนองจิก  หมู่ที่  14

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนเส้นแปดร้อย)  ที่
พิกัดเริ่มต้น N1697294,E485125  ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว  32  เมตร  หนา 0.15  เมตร    พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทาง ข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหัวเรือ กําหนด เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537   และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6  พ
.ศ. 2552  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)เปลี่ยนแปลงฉบับ
ที่ 2 หน้าที่ 15    ลําดับที่ 15
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1.19  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านทุ่งขาม
เหนือ  หมู่ที่  15

จํานวน 100,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนเส้นกลางบ้านเชื่อม
คุ้มนาอ้อ)  ที่พิกัดเริ่มต้น N1698615,E486434    ขนาดผิวจราจร
กว้าง  4.00  เมตร   ยาว  45  เมตร  หนา 0.15  เมตร  พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทาง ข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหัวเรือ กําหนด  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537   และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6  พ
.ศ. 2552 เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ
.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้าที่ 100  ลําดับที่ 108

1.1โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน   บ้านหนองมุก 
  หมู่ที่ 2

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านพ่อ
ภพ  ม่วงอ่อน)   ที่พิกัดเริ่มต้น N1696144,E484263       ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร  ยาว  45  เมตร  หนา 0.15  เมตร  พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทาง ข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนตําบลหัวเรือ กําหนด  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537   และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 6  พ.ศ. 2552  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้าที่ 81 ลําดับที่ 9

1.2  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านหนอง
มุก  หมู่ที่ 2

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยโชค
เจริญ หมู่ที่ 2 เชื่อมบ้านหนองจิก)   ที่พิกัดเริ่ม
ต้น N1695928,E484473   ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร  ยาว 60
 เมตร  หนา 0.15 เมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ข้างละ 0.50 เมตร ราย
ละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตําบล
หัวเรือ กําหนด เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537   และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552  เป็น
ไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2564)เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 10  ลําดับที่ 10

1.20  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน    บ้านหัว
เรือทอง  หมู่ที่  16

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายจําลอง
เชื่อมซอยฟาร์มสิทธิพล)    ที่พิกัดเริ่มต้น N1699898,E482692   
ขนาดผิวจราจร
กว้าง  4.00  เมตร   ยาว  45  เมตร  หนา 0.15  เมตร  พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทาง ข้างละ 0.50 เมตร        รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนตําบลหัวเรือ กําหนด  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537   และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 6  พ.ศ. 2552      เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น   4   ปี   (พ.ศ. 2561 ถึง  พ.ศ. 2564)เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 3 หน้าที่ 13 ลําดับที่ 18
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1.21 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองหัวลิง    เพื่อจัดเป็นที่ท่องเทียว
สาธารณะ

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางเดินรอบหนองสาธารณะหนองหัวลิง  ที่พิกัด
เริ่มต้น ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง  2.00  เมตร   ยาว  471 เมตร  หนา 0.10  เมตร  พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทาง ข้างละ 0.20 เมตร     พร้อมวางท่อระบายนํ้าขนาด  ขนาด เส้น
ผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร จํานวน  5  ท่อน   รายละเอียดตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนตําบลหัวเรือ กําหนด  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537   และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552      เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   4   ปี   (พ.ศ. 2561 ถึง  พ.ศ. 2564) หน้าที่ 66 ลําดับที่ 8

1.3โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านหนอง
จอก หมู่ที่  4

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย 3)  ที่พิกัด
เริ่มต้น N1698913  ,E482690  ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 18 เมตร  หนา 0.15 เมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่
ทาง ข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน
ตําบลหัวเรือ กําหนด เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537   และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6  พ.ศ
. 2552  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ
.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 51   ลําดับที่ 7

1.4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านหนอง
ยาง หมู่ที่  5

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณบ้านพ่อ
วิเชียรนํ้าเงิน)  ที่พิกัดเริ่มต้น N484625,E1698712       ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร  ยาว  45  เมตร  หนา 0.15  เมตร  พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทาง ข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนตําบลหัวเรือ กําหนด  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537   และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 6  พ.ศ. 2552  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้าที่ 84  ลําดับที่ 27

1.5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านหนอง
เม็ก หมู่ที่  6

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยรุ่งโรจน์)  ที่
พิกัดเริ่มต้น N1696815, E482471 ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 45 เมตร   หนา 0.15  เมตร    พร้อมลงลูกรังไหล่
ทาง ข้างละ 0.50 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน
ตําบลหัวเรือกําหนด เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ
.2552  เป็นไปตามแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ
.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้าที่ 86 ลําดับที่ 36

1.6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเม็ก 
หมู่ที่  6

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (ซอยวัดทุ่ง
เศรษฐี) ที่พิกัดเริ่มต้น N1695305,E482982  ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร  ยาว  37  เมตร  หนา 0.15  เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทาง ข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน
ตําบลหัวเรือกําหนด เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ.  2537        และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6  พ.ศ
. 2552  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ
.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)หน้าที่ 86   ลําดับที่ 38
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1.7  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านสําราญ  
หมู่ที่  7

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยคอก
หมู)  ที่พิกัดเริ่มต้น N480893, E1702121    ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว  45  เมตร  หนา 0.15  เมตร      พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทาง ข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหัวเรือ กําหนด เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537   และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ
.ศ. 2552  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้าที่ 89    ลําดับที่ 51

1.8  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองจํา
นัก หมู่ที่  8

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย 1) ที่พิกัด
เริ่มต้น N1697595, E486984      ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว  45  เมตร  หนา 0.15  เมตร     พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทาง ข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหัวเรือ กําหนดเป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537   และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6  พ
.ศ. 2552  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที 12 ฉบับ
ที่ 12

1.9  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน    บ้านค้อ   
หมู่ที่   9

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยฟาร์มไก่)ที่
พิกัดเริ่มต้น N1698674, E480679    ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว  45  เมตร  หนา 0.15  เมตร        พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทาง ข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหัวเรือกําหนด เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537   และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6  พ
.ศ. 2552  เป็นไปตามแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เปลี่ยนแปลงฉบับ
ที่ 2 หน้าที่ 7   ลําดับที 5

2.1 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านหัวเรือ  หมู่ที่  1 จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาลงลูกรังพร้อมเกรดบดอัด (ถนนเส้นเข้าโนนอุ
มุง)     ที่พิกัด  N1697975,E482617 ใช้ปริมาตร
ลูกรัง  จํานวน  535 ลบ.ม.       รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนตําบลหัวเรือ  กําหนดเป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537   และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 6  พ.ศ. 2552        เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   4   ปี   (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 3 หน้าที่ 10 ลําดับที่ 1

2.10  โครงการบุกเบิกถนนดินภายในหมู่บ้าน บ้านหนองจิก   หมู่ที่ 14 จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุกเบิกถนนเส้นตัดใหม่บริเวณสามแยกวัดป่าไป
บ้านพ่อสี เสือทอง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร  ยาว  200 เมตร  ใช้
ปริมาตรดินถมเกรดยกร่องถนน  300 ลบ.ม. ที่
พิกัด  N 696872, E 485512   รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนตําบลหัวเรือ  กําหนด  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537   และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 6  พ.ศ. 2552       เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น 4   ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้าที่ 100ลําดับที่ 107
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2.11 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งขามเหนือ หมู่ที่ 
15

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาลงลูกรังพร้อมเกรดบดอัด (ถนนเส้นกลางบ้าน)  ที่
พิกัด N1698595,E486602    ใช้ปริมาตรลูกรัง  จํานวน 250 ลบ.ม
.   รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตําบลหัว
เรือ  กําหนด เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537   และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6  พ.ศ
. 2552      เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น   4   ปี   (พ.ศ. 2561  ถึง  พ.ศ. 2564)เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 3 หน้าที่ 13    ลําดับที่ 17

2.12  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน    บ้านหัวเรือทอง หมู่ที่ 
16

จํานวน 40,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาลงลูกรังพร้อมเกรดบดอัด (ซอยบ้านพ่อพรม
มา)     ที่พิกัด N1700267, E482996 ใช้ปริมาตร
ลูกรัง  จํานวน  143 ลบ.ม.  รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหัวเรือ  กําหนด  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537   และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6  พ
.ศ. 2552  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น   4   ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 3 หน้าที่ 13    ลําดับที 19

2.13  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตําบลหัวเรือ จํานวน 250,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาลงลูกรังพร้อมเกรดบดอัดถนนลูกรังภายในตําบล
หัวเรือ      ใช้ปริมาตรลูกรัง จํานวน  893  ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนตําบลหัวเรือ  กําหนด    เป็นไปตามพระราช
บัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537  และแก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552   เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   4   ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 3 หน้าที่  13   ลําดับที่ 20

2.2  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านหนองมุก หมู่ที่ 2 จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาลงลูกรังพร้อมเกรดบดอัด (ซอยโชคเจริญเชื่อม
บ้านหนองจิก)    ที่พิกัด  N1695928, E484473 ใช้ปริมาตร
ลูกรัง  จํานวน 178 ลบ.ม.  รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหัวเรือ  กําหนด เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537  และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ
.ศ. 2552  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่  10 ลําดับ
ที่ 4

2.3  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านหนองจอก หมู่ที่ 4 จํานวน 140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาลงลูกรังพร้อมเกรดบดอัด แบ่งเป็น  2 ช่วง  ดัง
นี้  ช่วงที่ 1   ลงลูกรังพร้อมเกรดบดอัด (ซอยบ้านนายคํานึง หอมหวล ถึง
ซอยประปาบ้านหนองจอก) ที่พิกัด N1699301,E482399   ใช้ปริมาตร
ลูกรัง จํานวน  215 ลบ.ม.   ช่วงที่ 2  ลงลูกรังพร้อมเกรดบดอัด (ซอยสาย
สุพรรณ)   ที่พิกัด N1698717,E483518            ใช้ปริมาตร
ลูกรัง  จํานวน  285  ลบ.ม.   รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหัวเรือ  กําหนด  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537   และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6  พ
.ศ. 2552 เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น   4   ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 3 หน้าที่ 11   ลําดับที่ 6,8
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2.4  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านหนองจอก หมู่ที่ 4 จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงลูกรังพร้อมเกรดบดอัด  (ซอยบ้านพ่อบุญเหลือ เพิ่ม
พูน)  ที่พิกัด N1698714,E483520  ใช้ปริมาตร
ลูกรัง  จํานวน  143  ลบ.ม.    รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหัวเรือ  กําหนด เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537   และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6  พ
.ศ. 2552  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น   4   ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 3 หน้าที่ 11    ลําดับที่ 9

2.5  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านหนองยาง หมู่ที่ 5 จํานวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาลงลูกรังพร้อมเกรดบดอัด แบ่งเป็น  5 ช่วง ดัง
นี้    ช่วงที่ 1  ลงลูกรังพร้อมเกรดบดอัด (ซอยวัดเก่า)  ที่
พิกัด N1698400,E484087  ใช้ปริมาตรลูกรัง  จํานวน 70 ลบ.ม. เป็น
ไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   4   ปี (พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2564) หน้าที่ 85  ลําดับที่ 31
ช่วงที่ 2  ลงลูกรังพร้อมเกรดบดอัด (ถนนสันลําห้วยบัวบั่ว)  ที่
พิกัด N1698400, E484087  ใช้ปริมาตรลูกรัง  จํานวน  70  ลบ.ม
. เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   4   ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้าที่ 85  ลําดับที่ 32
ช่วงที่ 3  ลงลูกรังพร้อมเกรดบดอัด (ซอยคอกวัว)  ที่
พิกัด N1698515,E484998  ใช้ปริมาตรลูกรัง  จํานวน  100 ลบ.ม
.เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   4   ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 12  ลําดับที่ 11    
ช่วงที่ 4  ลงลูกรังพร้อมเกรดบดอัด   (ซอยหนองแคนเชื่อมทุ่งขาม
เหนือ)   ที่พิกัดN1698817, E484633    ใช้ปริมาตร
ลูกรัง  จํานวน 100 ลบ.ม.เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   4   ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2
 หน้าที่ 3  ลําดับที่ 1
ช่วงที่ 5  ลงลูกรังพร้อมเกรดบดอัด (ซอยบ้านแม่จ่อยเชื่อมบ้านแม่ไพ
ทูรย์) ที่พิกัด N1698594,E483827 ใช้ปริมาตรลูกรัง จํานวน 100
 ลบ.ม. เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   4   ปี (พ
.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)หน้าที่ 86  ลําดับที่ 35 
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหาร ส่วนตําบลหัว
เรือ  กําหนด     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537   และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552      

2.6 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเม็ก  หมู่ที่ 6 จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาลงลูกรังพร้อมเกรดบดอัด (ซอยพรมทา) ที่
พิกัด  N1695964,E482074   ใช้ปริมาตรลูกรัง  จํานวน 107 ลบ.ม
.   รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตําบลหัว
เรือ  กําหนด เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537   และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552  เป็น
ไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   4   ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 หน้าที่ 4   ลําดับที่ 2
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2.7  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านสําราญ  หมู่ที่ 7 จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาลงลูกรังพร้อมเกรดบดอัด แบ่งเป็น  2 ช่วง  ดัง
นี้    ช่วงที่ 1 ลงลูกรังพร้อมเกรดบดอัด (ซอยสายลมเลียบฝังชล
ประทาน)   ที่พิกัด  N1702820, E486906     ใช้ปริมาตร
ลูกรัง  จํานวน  250  ลบ.ม.  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  4  ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2
  หน้าที่ 5   ลําดับที่ 3
ช่วงที่  2  ลงลูกรังพร้อมเกรดบดอัด (ซอยบ้านแม่บุญมี กําทอง)  ที่
พิกัด N1702974, E 480941   ใช้ปริมาตรลูกรัง จํานวน  35  ลบ.ม
. เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  4  ปี  (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2  หน้าที่ 6   ลําดับที่ 4
 รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตําบลหัว
เรือ กําหนด    เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552  

2.8  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านหนองจํานัก  หมู่ที่ 8 จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาลงลูกรังพร้อมเกรดบดอัด (ซอย 8) ที่
พิกัด  N1697203,E486307  ใช้ปริมาตรลูกรัง  จํานวน 179  ลบ.ม
.   รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตําบลหัว
เรือ  กําหนด    เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552   เป็น
ไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   4   ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 3หน้าที่  12 ลําดับที่ 13

2.9  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านหนองจิก  หมู่ที่14 จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาลงลูกรังพร้อมเกรดบดอัดถนนภายในหมู่บ้าน ใช้
ปริมาตรลูกรัง   จํานวน 179 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนตําบลหัวเรือ  กําหนด     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537   และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 6  พ.ศ. 2552  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น   4   ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)เปลี่ยนแปลงฉบับ
ที่ 2 หน้าที่ 14 ลําดับที่ 14

3.1  โครงการวางท่อระบายนํ้าภายในหมู่บ้าน  บ้านหัวเรือ  หมู่ที่ 1 จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาวางท่อระบายนํ้า คสล. ขนาด เส้นผ่านศูนย์
กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก (ฝาตะแกรง
เหล็ก)(บริเวณหน้าบ้านแม่ดาราไปห้วยวังยาง)   ระยะทาง
รวม   130   เมตร  ที่พิกัด   N1698404, E481844  รายละเอียดตาม
แบบแปลนองค์การบริหารส่วนตําบลหัวเรือกําหนด  เป็นไปตามพระราช
บัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537   และแก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552       เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   4   ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 3  หน้าที่ 10 ลําดับที่ 2

3.2  โครงการวางท่อระบายนํ้าภายในหมู่บ้าน  บ้านหัวเรือ  หมู่ที่ 3 จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาวางท่อระบายนํ้า คสล
. ขนาด ? 0.40 เมตร    พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก   (ฝาตะแกรง
เหล็ก)(บริเวณสามแยกโรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือเชื่อม ท่อระบายนํ้า เส้น
ทางหลวงชนบท หมายเลข 3002)ระยะทางรวม 195 เมตร  ที่
พิกัด N169905,E482065  รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหัวเรือกําหนด  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537   และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6  พ
.ศ. 2552  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 11 ลําดับ
ที่ 5

วันที่พิมพ์ : 26/2/2562  14:13:37 หน้า : 41/54



3.3  โครงการวางท่อระบายนํ้าภายในหมู่บ้าน   บ้านสําราญ  หมู่ที่ 7 จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาวางท่อระบายนํ้า คสล.  ขนาด เส้นผ่านศูนย์
กลาง 0.40 เมตร  พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก (ฝาตะแกรง
เหล็ก) (บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านสําราญ)  ระยะทางรวม 91 เมตร   ที่
พิกัด N1702121,E480839    รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนตําบลหัวเรือกําหนด  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537   และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 6  พ.ศ. 2552     เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น   4   ปี (พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าที่ 88   ลําดับที่ 48

3.4  โครงการวางท่อระบายนํ้าภายในหมู่บ้าน  บ้านบ้านค้อ   หมู่ที่  9 จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาวางท่อระบายนํ้า คสล. ขนาด เส้นผ่านศูนย์
กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก (ฝาตะแกรง
เหล็ก)(บริเวณซอยบ้านนายพิน  เชื้อชัย  เชื่อม  ทางหลวงหมาย
เลข 212 กม.14) ระยะทางรวม  34  เมตร    ที่
พิกัด N1697942,E481163         รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนตําบลหัวเรือ  กําหนด  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537   และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 6  พ.ศ. 2552  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้อง
ถิ่น   4   ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 3 หน้าที่ 12   ลําดับที่ 14

3.5  โครงการวางท่อระบายนํ้าภายในหมู่บ้าน บ้านอ้น  หมู่ที่ 10 จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาวางท่อระบายนํ้า คสล.  ขนาดเส้นผ่านศูนย์
กลาง 0.60  เมตร    พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก (ฝาตะแกรง
เหล็ก)(บริเวณซอยศรีบู เชื่อม คลองชลประทานหนองช้างใหญ่)  ระยะทาง
รวม 60 เมตร   ที่พิกัด N1700618, E484359  รายละเอียดตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนตําบลหัวเรือกําหนด  เป็นไปตามพระราช
บัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537   และแก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552    เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   4   ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 2 หน้าที่  8   ลําดับที่ 6

3.6  โครงการวางท่อระบายนํ้าภายในหมู่บ้าน  บ้านหัวเรือ  หมู่ที่ 11 จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาวางท่อระบายนํ้า  คสล.  ขนาดเส้นผ่านศูนย์
กลาง 0.40 เมตร   ชนิดผาซีก   ระยะทางรวม 180 เมตรที่
พิกัด N1699563, E481836  รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนตําบลหัวเรือกําหนด  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537   และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 6  พ.ศ. 2552     เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น   4   ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าที่ 96    ลําดับที่ 87

3.7  โครงการวางท่อระบายนํ้าภายในหมู่บ้าน  บ้านหนองก่าน หมู่ที่ 12 จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาวางท่อระบายนํ้า คสล.   ขนาดเส้นผ่านศูนย์
กลาง 0.60  เมตร   พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก (ฝาตะแกรง
เหล็ก)(บริเวณถนนชลประทาน) ระยะทางรวม  34  เมตร ที่
พิกัด N1698463,E480081  รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนตําบลหัวเรือกําหนด  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537   และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 6  พ.ศ. 2552   เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  4  ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เปลี่ยนแปลงฉบับ
ที่ 2 หน้าที่ 12  ลําดับที่ 10
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3.8  โครงการวางท่อระบายนํ้าภายในหมู่บ้าน    บ้านทุ่งหนองพอก  หมู่ที่   
13

จํานวน 228,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาวางท่อระบายนํ้า คสล. ขนาด เส้นผ่านศูนย์
กลาง 0.40 เมตร  แบ่งเป็น  2  ช่วง  ดังนี้  
ช่วงที่ 1  วางท่อระบายนํ้า คสล. ขนาด   เส้นผ่านศูนย์กลาง0.40
 เมตร      พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก (ฝาตะแกรงเหล็ก)(บริเวณทาง
หลวงชนบทเชื่อมบ้านทุ่งหนองพอก) ระยะทางรวม 139 เมตร   ที่
พิกัด N1696717,E487147   รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนตําบลหัวเรือกําหนด  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537   และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 6  พ.ศ. 2552   เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2  หน้าที่ 13
  ลําดับที่ 11
ช่วงที่ 2  วางท่อระบายนํ้า  คสล.  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40
  เมตร   พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก (ฝาตะแกรงเหล็ก)(บริเวณกลาง
หมู่บ้านทุ่งหนองพอก) ระยะทางรวม 177 เมตร ที่
พิกัด N1696486,E486640  รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนตําบลหัวเรือกําหนด   เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537   และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 6  พ.ศ. 2552        เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   4   ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2
  หน้าที่ 13   ลําดับที่ 12

3.9  โครงการวางท่อระบายนํ้าภายในหมู่บ้าน บ้านหัวเรือทอง หมู่ที่ 16 จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาวางท่อระบายนํ้า คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์
กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก (ฝาตะแกรง
เหล็ก)(บริเวณซอยบ้านแม่จันมี สุหงษาถึงสี่แยกศูนย์ถ่ายทอดฯ)     ระยะ
ทางรวม  110  เมตร    ที่พิกัด N1700092, E485175  รายละเอียด
ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตําบลหัวเรือกําหนด  เป็นไปตามพระ
ราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537   และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552    เป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   4   ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เปลี่ยน
แปลงฉบับที่ 2 หน้าที่ 16   ลําดับที่ 16

งบเงินอุดหนุน รวม 742,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 742,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

1.อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนิน
การในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรงตํ่า บ้านหัวเรือ   หมู่ที่  3

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรงตํ่า บ้านหัว
เรือ   หมู่ที่  3    บริเวณบ้านอาจารย์พิชัยพรที่
พิกัดN1699489,E481920     และบริเวณสี่แยกประปาหมู่บ้าน บ้านหัว
เรือ หมู่ที่ 3 ที่พิกัด N1699497,E482257   เป็นไปตามแผนพัฒนา 4
 ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้า 21 ลําดับที่ 1

10.  อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อจ่ายเป็นค่า
ดําเนินการในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรงตํ่า  บ้านอ้น   หมู่ที่ 10

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรงตํ่า  บ้าน
อ้น   หมู่ที่ 10   (บริเวณซอยในคุ้ม อส.)    ที่
พิกัด N1700640,E483398  เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
.2561-2564)เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 หน้า 22 ลําดับที่ 3
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11.  อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อจ่ายเป็นค่า
ดําเนินการในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรงตํ่า  บ้านทุ่งหนองพอก  หมู่ที่ 
13

จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรงตํ่า  บ้านทุ่ง
หนองพอก  หมู่ที่ 13   (บริเวณที่ติดตั้งมิเตอร์เดิมของหมู่บ้าน) ที่
พิกัด N1696361,E486985    เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
.2561-2564)เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้า 21 ลําดับที่ 7

12.  อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อจ่ายเป็นค่า
ดําเนินการในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรงตํ่า   บ้านหนองจิก   หมู่ที่  
14

จํานวน 50,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรงตํ่า   บ้าน
หนองจิก   หมู่ที่  14    (บริเวณบ้านนายประครอง กุลบุตร)     ที่
พิกัด N1697294,E485125  เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
.2561-2564)เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 หน้า 23 ลําดับที่ 4     

13.  อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี  เพื่อจ่ายเป็นค่า
ดําเนินการในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเดินสายดับ    เพื่อไฟฟ้าแสง
สว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน  บ้านหนองจิก หมู่ที่ 14

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเดินสาย
ดับ    เพื่อไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน  บ้านหนองจิก หมู่
ที่ 14  (บริเวณบ้านนายประครอง กุลบุตร และแยกบ้านนาย
ศักดิ์สิทธิ์ ไป หนองจิก) ที่พิกัด N1699294,E485125   เป็นไปตาม
แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 122 ลําดับที่ 25  

14.  อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี  เพื่อจ่ายเป็นค่า
ดําเนินการในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรงตํ่า  บ้านทุ่งขามเหนือ   หมู่ที่  
15

จํานวน 80,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรงตํ่า  บ้าน
ทุ่งขามเหนือ   หมู่ที่  15    (บริเวณทางหลวงชนบท อบ 3002 หนองยาง
ทุ่งขามเหนือ) ที่พิกัด N1698513,E485526    เป็นไปตามแผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 หน้า 24 ลําดับที่ 5

15.  อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี  เพื่อจ่ายเป็นค่า
ดําเนินการในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเดินสายดับ    เพื่อไฟฟ้าแสง
สว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน  บ้านหัวเรือทอง หมู่ที่ 16

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเดินสาย
ดับ    เพื่อไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน  บ้านหัวเรือทอง หมู่
ที่ 16  (บริเวณบ้านผู้ใหญ่บ้าน,บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน,บ้านแม่นารี พันธ์
หงษ์)  ที่พิกัด N1701386 ,E482081   เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ
.ศ.2561-2564)เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 หน้า 25 ลําดับที่ 6      

16.  อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี  เพื่อจ่ายเป็นค่า
ดําเนินการในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรงตํ่า  บ้านอ้น   หมู่ที่ 10

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรงตํ่า  บ้าน
อ้น   หมู่ที่ 10 (บริเวณคลองส่งนํ้าชลประทาน)   ที่
พิกัด N1701731,E484083   เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 120 ลําดับที่ 17    

2.  อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี  เพื่อจ่ายเป็นค่า
ดําเนินการในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเดินสายดับ      เพื่อไฟฟ้าแสง
สว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน บ้านหัวเรือ    หมู่ที่  3

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเดินสาย
ดับ   เพื่อไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน บ้านหัวเรือ    หมู่
ที่  3    N1698993,E482348  เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 117 ลําดับที่ 3
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3.  อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนิน
การในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเดินสายดับ    เพื่อไฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณะภายในหมู่บ้าน บ้านหนองจอก    หมู่ที่  4

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเดินสาย
ดับ      เพื่อไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน บ้านหนองจอก    หมู่
ที่  4   (บริเวณ ซอย 1 บ้านหนองจอก ถึง บ้าน
อ้น)  N1699497,E482258  เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
.2561-2564)เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้า 21 ลําดับที่ 3

4.  อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนิน
การในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรงตํ่า  บ้านหนองจอก   หมู่ที่  4

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรงตํ่า  บ้าน
หนองจอก   หมู่ที่  4   (บริเวณศาลากลางบ้าน) ที่
พิกัด N1699205,E482566 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
.2561-2564)เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้า 21 ลําดับที่ 4   

5.  อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี  เพื่อจ่ายเป็นค่า
ดําเนินการในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเดินสายดับ      เพื่อไฟฟ้าแสง
สว่างสาธารณะภายในหมู่บ้านบ้านหนองจอก  หมู่ที่  4

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเดินสาย
ดับ      เพื่อไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้านบ้านหนองจอก  หมู่
ที่  4  (บริเวณ ซอย 5) ที่พิกัด N1695320,E482296   เป็นไปตามแผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้า 21 ลําดับที่ 5 

6.  อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี   เพื่อจ่ายเป็น ค่า
ดําเนิน การในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเดินสายดับ  เพื่อไฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณะภายในหมู่บ้าน  บ้านหนองเม็ก    หมู่ที่  6

จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็น ค่าดําเนิน การในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเดินสาย
ดับ         เพื่อไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน  บ้านหนอง
เม็ก    หมู่ที่  6  (บริเวณซอยหน้าวัดบ้านหนองเม็ก) ที่
พิกัด N1695987,E482809เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
.2561-2564)เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 หน้า 20 ลําดับที่ 1

7.  อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี  เพื่อจ่ายเป็นค่า
ดําเนินการในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรงตํ่า บ้านหนองจํานัก หมู่ที่ 8

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรงตํ่า บ้าน
หนองจํานัก หมู่ที่ 8 (บริเวณซอย 1 บ้านหนองจํานัก) ที่
พิกัดN1695987,E482809  เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 119 ลําดับที่ 12

8.  อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี  เพื่อจ่ายเป็นค่า
ดําเนิน การในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเดินสายดับ    เพื่อไฟฟ้าแสง
สว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน  บ้านหนองจํานัก    หมู่ที่  8

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนิน การในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเดินสาย
ดับ         เพื่อไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน  บ้านหนองจํา
นัก    หมู่ที่  8  (บริเวณซอยบ้านแม่ชู) ที่
พิกัด N1696622,E486464     เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
.2561-2564)เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 หน้า 21 ลําดับที่ 2

9.  อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี  เพื่อจ่ายเป็นค่า
ดําเนินการในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรงตํ่า  บ้านหนองจํานัก   หมู่ที่ 
8

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรงตํ่า  บ้าน
หนองจํานัก   หมู่ที่ 8 (ซอยทุ่งขามใต้) ที่พิกัด N1697419,E486993   
เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 3 หน้า 21 ลําดับที่ 6
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 963,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 963,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 626,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1.ค่าธรรมเนียมในการทิ้งขยะมูลฝอยชุมชน จํานวน 250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการทิ้งขยะมูลฝอยชุมชนให้กับเทศบาลเมือง
วารินชําราบ  ในการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยชุมชน  และเพื่อจ่ายเป็นค่า
ธรรมเนียมในการกําจัดขยะอันตรายชุมชนให้กับองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุบลราชธานี  

2. ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 336,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างเหมาคนงานประจํารถ
ยนต์บรรทุกขยะองค์การบริหารส่วนตําบลหัว
เรือ  จํานวน  4  คน จํานวน  12  เดือน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1.โครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมประชาชนกําจัดขยะต้นทาง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมประชาชน
กําจัดขยะต้นทาง   โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่า
อาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  เป็นต้น
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ
. 2537  และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  6  พ.ศ. 2552
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวเรือสี่ปี (พ.ศ
.2561 ถึงพ.ศ.2564 ) หน้าที่  67  ลําดับที่  11

ค่าวัสดุ รวม 337,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุประเภทคงทนและวัสดุประเภทสิ้นเปลือง  ในงาน
กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุประเภทวัสดุสิ้นเปลืองและประเภทวัสดุอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล่ของรถยนต์บรรทุกขยะที่ต้องเปลี่ยนตามห้วงระยะ
เวลาหรือกรณีที่ชํารุด

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 262,000 บาท
1.วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  จํานวนเงิน  240,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุประเภทสิ้นเปลืองของรถยนต์บรรทุกขยะขององค์การบริหารส่วน
ตําบลหัวเรือ
2.วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  จํานวนเงิน  22,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุประเภทสิ้นเปลืองตามโครงการหมู่บ้าน  ชุมชน  ตําบลหัวเรือน่าอยู่

วัสดุการเกษตร จํานวน 7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุประเภทคงทนและวัสดุประเภทสิ้นเปลือง  ในงาน
กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 325,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 325,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 325,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.โครงการจัดเวทีประชาคมตําบลเพื่อปรับปรุงเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเวทีประชาคมตําบลเพื่อปรับปรุงเพิ่ม
เติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบล
หัวเรือ  และเป็นกรอบในการจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าจ้างเหมาจัดทําป้าย
โครงการ   ค่าจัดทําเอกสาร  เป็นต้น
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่  2  พ
.ศ. 2559
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวเรือสี่ปี (พ.ศ
.2561 ถึง พ.ศ.2564 ) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 17 ลําดับที่ 4

2.โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้นําตําบลหัวเรือในการจัดการแหล่งนํ้า
สาธารณะและการป้องกันปัญหานํ้าท่วมขัง

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าจ่ายใช้ตามโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้นําตําบลหัวเรือ
ในการจัดการแหล่งนํ้าสาธารณะและการป้องกันปัญหานํ้าท่วมขัง  โดย
การอบรมให้ความรู้ และศึกษาดูงานจากพื้นที่ต้นแบบด้านการจัดการนํ้า
ใต้ดิน  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าสมนาคุณวิทยากร  อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าอาหารกลางวัน  ค่าของที่ระลึกในการศึกษาดูงานและค่ายาน
พาหนะ เป็นต้น
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวเรือสี่ปี (พ.ศ
.2561 ถึง พ.ศ.2564 )เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้าที่  9  ลําดับที่  3

3.โครงการประกวดหมู่บ้านสะอาด  ครัวเรือนน่ามอง  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2562

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการประกวดหมู่บ้าน
สะอาด  ครัวเรือน   น่ามอง  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน  ค่ารับรอง และเงินหรือ
รางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวด  เป็นต้น
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวเรือสี่ปี(พ.ศ
.2561 ถึง พ.ศ.2564 )เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้าที่  9  ลําดับที่  4
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4.โครงการวันกตัญญูผู้สูงอายุ จํานวน 40,000 บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานหรือกิจกรรมโครงการวันกตัญญูผู้
สูงอายุ  เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน  และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจํา
เป็นในการดําเนินงาน
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ
. 2561 – 2564)  หน้าที่  111 ลําดับที่ 1 

5.โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับประชาชนตําบลหัวเรือ จํานวน 50,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น
ให้กับประชาชนตําบล    หัวเรือเช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม  ค่า
ตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  และค่าใช้จ่าย
อื่นๆที่เกี่ยวข้องและจําเป็นในการดําเนินงาน
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ
. 2561 – 2564)  หน้าที่ 62 ลําดับที่ 4  

6.โครงการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรี จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนา
บทบาทสตรี  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม  ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยว
ข้องและจําเป็นในการดําเนินงาน
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
   - เป็นไปตามเพิ่มเติมแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่
ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่ม้เติม ฉบับที่ 3 หน้าที่  4  ลําดับที่ 1

7.โครงการพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าชุมชน จํานวน 20,000 บาท
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการพัฒนาการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์สินค้าชุมชน  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม  ค่าตอบ
แทนวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวข้องและจําเป็นในการดําเนินงาน
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
  - เป็นไปตามเพิ่มเติมแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี  (พ
.ศ. 2561 – 2564)  ฉบับที่  1  หน้าที่ 4  ลําดับที่ 1

8.โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเด็กและเยาวชนตําบลหัวเรือ จํานวน 20,000 บาท
      - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมเด็กและเยาวชนตําบลหัวเรือ  เช่น   ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
ฝึกอบรม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม  และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจําเป็นในการดําเนินงาน  
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
  - เป็นไปตามเพิ่มเติมแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี  (พ
.ศ. 2561 – 2564)  ฉบับที่  1 หน้าที่ 16  ลําดับที่ 1
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 201,240 บาท

งบบุคลากร รวม 201,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 201,240 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 201,240 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้าง จํานวน 1 อัตรา คือ
 พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยสันทนาการ จํานวน 1 อัตรา

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 245,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 245,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 245,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.โครงการแข่งขันกีฬาตําบลหัวเรือ จํานวน 230,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าในการแข่งขันกีฬาตําบลหัวเรือ  ตามพระราช
บัญญัติ   และระเบียบ ดังนี้    
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
          - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561 – 2564  เปลี่ยน
แปลงฉบับที่ 2 หน้า 19 ลําดับที่ 1   

2.โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬานอกพื้นที่ จํานวน 15,000 บาท
 เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าในโครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬานอก
พื้นที่    ตามพระราชบัญญัติ   และระเบียบ ดังนี้    
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
          - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561 – 2564  ลําดับ
ที่  4  หน้า 114
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 305,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 305,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 305,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมิ
นทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  รัชกาลที่ 9 วันที่ 5 ธันวาคม

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระ
บาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร  รัชกาลที่ 9 
ตามพระราชบัญญัติ   และระเบียบ ดังนี้    
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่ม
เติม  ฉบับที่ 1  ลําดับที่ 1 หน้า 8    

2.โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกร
ณบดินทร เทพยวรางกูร รัชการที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา วันที่ 28  กรกฎาคม

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้า
อยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  
ตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้    
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
          - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่ม
เติม  ฉบับที่ 1/2560  ลําดับที่ 2 หน้า 8    
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3.โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัช
การที่ 9  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12  สิงหาคม

จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชการที่ 9 ตามพระราชบัญญัติ   และ
ระเบียบ ดังนี้    
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
          - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561 – 2564  ลําดับ
ที่ 6 หน้า 74    

4.โครงการเฉลิมพระเกียรติและประเพณีต่างๆ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติและประเพณีต่าง ๆ  
ตามพระราชบัญญัติ   และระเบียบ ดังนี้    
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561 – 2564  ลําดับที่  7
  หน้า 74 

5.โครงการประกวดร้องสรภัญญะของตําบลหัวเรือ จํานวน 25,000 บาท
6.โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทงตําบลหัวเรือ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานส่งเสริมประเพณีลอยกระทงตําบลหัวเรือ
ตามพระราชบัญญัติ   และระเบียบ ดังนี้    
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561 – 2564  ลําดับที่ 3
 หน้า 73    
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7.โครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟตําบลหัวเรือ จํานวน 160,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ประเพณีบุญบั้งไฟตําบลหัวเรือ             
ตามพระราชบัญญัติ   และระเบียบ ดังนี้    
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561 – 2564  ลําดับที่  4
 หน้า 73

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 295,200 บาท

งบบุคลากร รวม 187,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 187,200 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 187,200 บาท

ค่าจ้างพนักงานจ้าง  ตําแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิชาการ
เกษตร  จํานวน  1  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  187,200.-บาท

งบดําเนินงาน รวม 108,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 103,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 100,000 บาท

1.เงินค่าตอบแทนเจ้าพนักงานรังวัดที่ดิน  จํานวน  100,000
.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าพนักงานรังวัดที่ดิน  ในการรังวัด
แนวเขตที่สาธารณประโยชน์ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลหัว
เรือ  เพื่อคุ้มครองที่สาธารณประโยชน์มิให้มีการบุกรุกทําลายป่าไม้หรือ
ครอบครองที่สาธารณะ
 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท
  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
จ้าง
     -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ
.ศ. 2559

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุการเกษตร    เช่น  ปุ๋ย  พันธุ์พืช  สารกําจัดศัตรู
พืช    ฯลฯ
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งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.โครงการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งนํ้าสาธารณะ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งนํ้า
สาธารณะในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลหัวเรือ  โดยมีค่าใช้
จ่าย  เช่น  ค่าจ้างแรงงาน หรือค่าจ้างเหมาเครื่องจักรดําเนินการ
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวเรือสี่ปี(พ.ศ
.2561 ถึง พ.ศ.2564 ) และเพิ่มเติมฉบับที่ 3  หน้าที่ 7 ลําดับที่ 1

2.โครงการสร้างจิตสํานึกให้แก่ประชาชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตามโครงการสร้างจิตสํานึกให้แก่ประชาชนใน
การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยมีค่าใช้จ่าย  ประกอบ
ด้วย ค่าจ้างเหมาจัดทําป้าย  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นค้น
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวเรือสี่ปี(พ.ศ
.2561 ถึง พ.ศ.2564 ) หน้าที่  68  ลําดับที่ 4

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 17,333,451 บาท

งบกลาง รวม 17,333,451 บาท
งบกลาง รวม 17,333,451 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 286,051 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม   
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 11,586,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วน
ตําบลหัวเรือ ที่มีสิทธิและคุณสมบัติครบถ้วน(ประมาณการจากข้อมูลระบบ
สารสนเทศเพื่อจัการเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ตามหลัก
เกณฑ์ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2552  ถึงฉบับที่ 3 พ
.ศ.2561เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 78 ลําดับ 1

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 4,599,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยความพิการให้คนพิการในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลหัวเรือ  ที่มีสิทธิและคุณสมบัติครบถ้วน(ประมาณการ
จากข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น)ตามหลักเกณฑ์ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ
.ศ. 2553  ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 78 ลําดับที่ 2

วันที่พิมพ์ : 26/2/2562  14:13:38 หน้า : 53/54



เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ที่ีแพทย์รับรองและได้
ทําการวินิจฉัยแล้ว จํานวน  8  ราย  ที่มีสิทธิและคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  เป็นไปตามแผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 78 ลําดับที่ 3

สํารองจ่าย จํานวน 200,000 บาท
รายจ่ายตามข้อผูกพัน

1.โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหัวเรือ จํานวน 100,000 บาท
      เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบแก่สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหัว
เรือ  เพื่อช่วยเหลือการจัดการสวัสดิการให้กับสมาชิกและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนตําบลหัวเรือ เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว 560  ลงวันที่  27  กุมภาพันธ์ 2561  เป็น
ไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 78 ลําดับที่ 4

2.เงินสมทบเข้าร่วมการจัดตั้งระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่

จํานวน 270,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้าร่วมการจัดตั้งระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ 
   -     เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ เรื่องการกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้อง
ถิ่นหรือพื้นที่ พศ.2557
   -     เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมฉบับที่ 1
 หน้า 10 ลําดับที่ 1

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 244,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบ
ท.)
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