
 
 

ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

เรื่อง  ประกาศใชข้อ้บญัญตัิต  าบล  เรื่อง งบประมาณรายจา่ย  ประจ  าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

************************* 

  ตาม ท่ี  อ งค์ก า รบ ริห ารส่ วนต า บลหัว ทุ่ ง   ไ ด้จั ดท า ร่ า ง ข ้อบัญญั ติ ต า บล                  

เร่ือง  งบประมาณรายจ่าย   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ขึ้ น  ซ่ึงสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล  
หวัทุ่งไดพิ้จารณาใหค้วามเห็นชอบในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง  สมยัสามญั  

สมยัท่ี ๓  ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐  เมื่อวนัท่ี  ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๖๐  และนายอ าเภอพลไดพิ้จารณาอนุมติัให้

ประกาศใชแ้ลว้  เมื่อวนัท่ี  ๗   เดือนกนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ดัง น้ัน องค์การบริหารส่วนต าบลหัว ทุ่ง   จึงขอประกาศใช้ข ้อบัญญัติต าบล             

เร่ือง  งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ. ๒๕๖๑  ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง  
โดยใหม้ีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี  ๑  เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็นตน้ไป  

จึงประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั 

ประกาศ   ณ  วนัท่ี  ๗  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

                                    

 (นายไพโรจน์    ภศูรี) 
                                          นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทุ่ง

อําเภอพล  จังหวัดขอนแก่น



สถานะการเงนิ ดังนี้

จ านวน           47,053.55

จ านวน           95,361.60

จ านวน         235,126.35

จ านวน  0.00

จ านวน         118,730.00

จ านวน  0.00

จ านวน    10,291,454.13

จ านวน      8,032,608.00

จ านวน 4,880,968.06

จ านวน 5,444,864.00

จ านวน 2,158,190.00

จ านวน 1,716,828.04

จ านวน 0.00

จ านวน 355,000.00

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภาฯ และสมาชกิสภาองค์การบรหิารสว่นต าบลหวัทุ่ง

              บดัน้ีถงึเวลาทีค่ณะผูบ้รหิารขององค์การบรหิารสว่นต าบลหวัทุง่ จะไดเ้สนอรา่งขอ้บญัญตั ิงบประมาณ

รายจา่ยประจ าปีตอ่สภาองค์การบรหิารสว่นต าบลหวัทุง่อกีคร ัง้หนึ่ง ฉะนัน้ ในโอกาสน้ี คณะผูบ้รหิารองค์การ

บรหิารสว่นต าบลหวัทุง่จงึขอช้ีแจงใหท้า่นประธานและสมาชกิทุกทา่นไดท้ราบถงึสถานะการคลงัตลอดจน

หลกัการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดงัตอ่ไปน้ี

1. สถานะการคลงั

1.1 งบประมาณรายจา่ยท ั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ณ วนัที ่30   มถิุนายน พ.ศ. 2560 องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่มี

1.1.1 เงนิฝากธนาคาร   จ านวน   33,803,408.22   บาท

1.1.2 เงนิสะสม   จ านวน  20,709,839.30   บาท

1.1.3 เงนิทุนส ารองเงนิสะสม   จ านวน   9,081,390.22   บาท

1.1.4 รายการทีไ่ดก้นัเงนิไวแ้บบกอ่หน้ีผกูพนัและยงัไมไ่ดเ้บกิจา่ย  จ านวน - โครงการ

1.1.5 รายการทีไ่ดก้นัเงนิไวโ้ดยยงัไมไ่ดก้อ่หน้ีผกูพนั จ านวน -  โครงการ

1.2 เงนิกูค้งคา้ง จ านวน 0.00 บาท

2. การบรหิารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560  ณ วนัที ่30  มถิุนายน พ.ศ.2560

(1) รายรบัจรงิ จ านวน   18,820,333.63   บาท ประกอบดว้ย

หมวดภาษีอากร บาท

หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต บาท

หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ บาท

หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ บาท

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด บาท

หมวดรายไดจ้ากทุน บาท

หมวดภาษีจดัสรร บาท

(3) รายจา่ยจรงิ จ านวน 14,555,850.10    ประกอบดว้ย

งบกลาง บาท

หมวดเงนิอดุหนุนท ั่วไป บาท

(2) เงนิอดุหนุนทีร่ฐับาลใหโ้ดยระบวุตัถุประสงค์ จ านวน   8,243,860.00 บาท

งบบคุลากร บาท

งบด าเนินงาน บาท

งบลงทุน บาท

งบรายจา่ยอืน่ บาท

(5) รายจา่ยทีจ่า่ยจากเงนิสะสม จ านวน 704,000.00 บาท

(6) รายจา่ยทีจ่า่ยจากเงนิทุนส ารองเงนิสะสม 0.00 บาท

งบเงนิอดุหนุน บาท

(4) รายจา่ยทีจ่า่ยจากเงนิอดุหนุนทีร่ฐับาลใหโ้ดยระบวุตัถุประสงค์ จ านวน 14,555,850.23 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทุ่ง
อําเภอพล  จังหวัดขอนแก่น

รายรับจริง ปี  2559 ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 55,071.99 56,000.00 54,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 99,925.00 100,700.00 98,900.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 224,862.83 272,400.00 230,400.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 0.00 0.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 103,100.00 84,500.00 104,500.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 2,000.00 2,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 482,959.82 515,600.00 489,800.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 13,517,234.96 13,038,800.00 13,536,500.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 13,517,234.96 13,038,800.00 13,536,500.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 3,564,347.00 10,149,400.00 11,082,300.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 3,564,347.00 10,149,400.00 11,082,300.00

รวม 17,564,541.78 23,703,800.00 25,108,600.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2559 ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 450,723.26 6,726,080.00 6,921,320.00

งบบุคลากร 6,536,452.00 7,886,220.00 8,214,000.00

งบดําเนินงาน 2,694,573.47 5,441,900.00 6,084,980.00

งบลงทุน 694,397.00 2,683,600.00 2,718,300.00

งบรายจ่ายอืน 0.00 20,000.00 20,000.00

งบเงินอุดหนุน 630,400.00 946,000.00 1,150,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 11,006,545.73 23,703,800.00 25,108,600.00

รวม 11,006,545.73 23,703,800.00 25,108,600.00



ส่วนที 2

ข้อบัญญัติ

เรือง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทุ่ง

อําเภอพล  จังหวัดขอนแก่น





บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทุ่ง
อําเภอพล  จังหวัดขอนแก่น

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 9,638,420

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 280,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 2,082,740

แผนงานสาธารณสุข 426,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 75,000

แผนงานเคหะและชุมชน 5,220,120

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 270,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 160,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 35,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 6,921,320

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 25,108,600





แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 5,472,840 1,402,980 6,875,820

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,052,480 0 2,052,480

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,420,360 1,402,980 4,823,340

งบดําเนินงาน 1,839,000 698,000 2,537,000

    ค่าตอบแทน 455,600 408,000 863,600

    ค่าใช้สอย 801,000 200,000 1,001,000

    ค่าวัสดุ 410,000 85,000 495,000

    ค่าสาธารณูปโภค 172,400 5,000 177,400

งบลงทุน 109,900 74,700 184,600

    ค่าครุภัณฑ์ 109,900 74,700 184,600

งบรายจ่ายอืน 20,000 0 20,000

    รายจ่ายอืน 20,000 0 20,000

งบเงินอุดหนุน 21,000 0 21,000

    เงินอุดหนุน 21,000 0 21,000

                                             รวม 7,462,740 2,175,680 9,638,420

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบดําเนินงาน 100,000 180,000 280,000

    ค่าตอบแทน 0 15,000 15,000

    ค่าใช้สอย 100,000 135,000 235,000

    ค่าวัสดุ 0 30,000 30,000

                                             รวม 100,000 180,000 280,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทุ่ง
อําเภอพล  จังหวัดขอนแก่น



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม

งบบุคลากร 341,760 380,700 0 722,460

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 341,760 380,700 0 722,460

งบดําเนินงาน 166,000 660,280 150,000 976,280

    ค่าตอบแทน 66,000 43,200 0 109,200

    ค่าใช้สอย 50,000 273,000 150,000 473,000

    ค่าวัสดุ 50,000 318,080 0 368,080

    ค่าสาธารณูปโภค 0 26,000 0 26,000

งบเงินอุดหนุน 0 384,000 0 384,000

    เงินอุดหนุน 0 384,000 0 384,000

                                             รวม 507,760 1,424,980 150,000 2,082,740

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอืน รวม

งบดําเนินงาน 426,000 426,000

    ค่าใช้สอย 376,000 376,000

    ค่าวัสดุ 50,000 50,000

                                             รวม 426,000 426,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ รวม

งบดําเนินงาน 30,000 30,000

    ค่าใช้สอย 30,000 30,000

งบเงินอุดหนุน 45,000 45,000

    เงินอุดหนุน 45,000 45,000

                                             รวม 75,000 75,000



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง

ปฏิกูล รวม

งบบุคลากร 615,720 0 0 615,720

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 615,720 0 0 615,720

งบดําเนินงาน 225,200 863,500 322,000 1,410,700

    ค่าตอบแทน 110,200 0 0 110,200

    ค่าใช้สอย 75,000 753,500 308,000 1,136,500

    ค่าวัสดุ 40,000 110,000 14,000 164,000

งบลงทุน 0 2,533,700 0 2,533,700

    ค่าครุภัณฑ์ 0 21,000 0 21,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 2,512,700 0 2,512,700

งบเงินอุดหนุน 0 600,000 60,000 660,000

    เงินอุดหนุน 0 600,000 60,000 660,000

                                             รวม 840,920 3,997,200 382,000 5,220,120

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 230,000 230,000

    ค่าใช้สอย 230,000 230,000

งบเงินอุดหนุน 40,000 40,000

    เงินอุดหนุน 40,000 40,000

                                             รวม 270,000 270,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน รวม

งบดําเนินงาน 120,000 40,000 160,000

    ค่าใช้สอย 100,000 40,000 140,000

    ค่าวัสดุ 20,000 0 20,000

                                             รวม 120,000 40,000 160,000



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนําและ
ป่าไม้ รวม

งบดําเนินงาน 10,000 25,000 35,000

    ค่าใช้สอย 10,000 25,000 35,000

                                             รวม 10,000 25,000 35,000

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 6,921,320 6,921,320

    งบกลาง 6,921,320 6,921,320

                                             รวม 6,921,320 6,921,320



เป็นจ านวนทั้งส้ิน 25,108,600 บาท   โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดด้งัน้ี

ยอดรวม

9,638,420

280,000

2,082,740

426,000

75,000

                  5,220,120

270,000

160,000

35,000

                  6,921,320

25,108,600

ขอ้บญัญตัิ

งบประมาณรายจา่ย ประจ  าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง

อ  าเภอพล  จงัหวดัขอนแก่น

โดยท่ีเป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  อาศยัอ านาจตามความใน

ขอ้ 3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 25,108,600 บาท

ขอ้ 4. งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป จ่ายจากรายไดจ้ดัเก็บเอง หมวดภาษีจดัสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป

แผนงาน

 สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง และโดยอนุมติัของและโดยอนุมติัของนายอ าเภอพล

ขอ้ 1. ขอ้บญัญติั น้ีเรียกว่า ขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ขอ้ 2. ขอ้บญัญติั น้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานสงัคมสงเคราะห์

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

ดา้นบริหารทัว่ไป

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

ดา้นบริการชุมชนและสงัคม

แผนงานการศึกษา

ดา้นการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร

ดา้นการด าเนินงานอ่ืน

แผนงานงบกลาง

งบประมาณรายจา่ยทั้งส้ิน

 พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล  มาตรา 87   จึงตราข้ึนไวโ้ดยความเห็นชอบของ



ระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององคก์ารบริหารส่วนต าบล

ขอ้ 5. ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่งปฏบิติัการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีไดร้บัอนุมติัใหเ้ป็นไปตาม

ประกาศ ณ วนัท่ี .........07..ก.ย......2560....................................................

ขอ้ 6. ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่งมีหนา้ท่ีรกัษาการใหเ้ป็นไปตามบญัญติัน้ี

ต าแหน่ง   นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง

(ลงนาม)..................................................

อนุมติั

    (นายไพโรจน์   ภศูรี)

(นายศิริวฒัน์  พินิจพานิชย)์

ต าแหน่ง นายอ าเภอพล

(ลงนาม)..................................................



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทุ่ง
อําเภอ พล  จังหวัดขอนแก่น

 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 0.00 0.00 27,625.00 28,000.00 -3.57 % 27,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที 0.00 0.00 26,246.99 26,000.00 0.00 % 26,000.00

     ภาษีป้าย 0.00 0.00 1,200.00 2,000.00 -50.00 % 1,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 0.00 55,071.99 56,000.00 54,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 0.00 0.00 200.00 -100.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 5,444.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 0.00 0.00 75,490.00 75,000.00 0.00 % 75,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิงปฏิกูล 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ 0.00 0.00 270.00 200.00 0.00 % 200.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 0.00 3,821.00 4,600.00 -34.78 % 3,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 0.00 0.00 9,300.00 9,300.00 0.00 % 9,300.00

     ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ 0.00 0.00 600.00 400.00 0.00 % 400.00

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

     ค่าใบอนุญาตอืนๆ 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 0.00 99,925.00 100,700.00 98,900.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ค่าเช่าหรือบริการสถานที 0.00 0.00 0.00 400.00 0.00 % 400.00

     ดอกเบีย 0.00 0.00 224,262.83 272,000.00 -15.44 % 230,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

     รายได้จากทรัพย์สินอืน ๆ 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 0.00 224,862.83 272,400.00 230,400.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าขายแบบแปลน 0.00 0.00 50,400.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 0.00 0.00 52,700.00 34,500.00 57.97 % 54,500.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 0.00 103,100.00 84,500.00 104,500.00

หมวดรายได้จากทุน

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 0.00 0.00 338,668.85 250,000.00 40.00 % 350,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 0.00 0.00 8,720,753.76 8,640,000.00 1.85 % 8,800,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 0.00 0.00 1,660,367.82 1,675,300.00 0.16 % 1,678,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 0.00 76,470.35 80,000.00 -2.50 % 78,000.00

     ภาษีสุรา 0.00 0.00 690,039.34 700,000.00 -1.43 % 690,000.00

     ภาษีสรรพสามิต 0.00 0.00 1,484,504.30 1,210,000.00 23.97 % 1,500,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 0.00 0.00 22,498.74 20,500.00 9.76 % 22,500.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 0.00 117,983.80 168,000.00 -29.76 % 118,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 0.00 0.00 405,948.00 295,000.00 1.69 % 300,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 0.00 13,517,234.96 13,038,800.00 13,536,500.00

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 0.00 0.00 3,564,347.00 10,149,400.00 9.19 % 11,082,300.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 0.00 0.00 3,564,347.00 10,149,400.00 11,082,300.00

รวมทุกหมวด 0.00 0.00 17,564,541.78 23,703,800.00 25,108,600.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทุ่ง

อําเภอพล  จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 25,108,600   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 54,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 27,000 บาท
ตังประมาณการรายรับไว้น้อยกว่าปีทีผ่านมา
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 26,000 บาท
ตังประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีทีผ่านมา
ภาษีป้าย จํานวน 1,000 บาท
ตังประมาณการรายรับไว้น้อยกว่าปีทีผ่านมา
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 98,900 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 75,000 บาท
ตังประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิงปฏิกูล จํานวน 5,000 บาท
ตังประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 200 บาท
ตังประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีทีผ่านมา
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 3,000 บาท
ตังประมาณการรายรับไว้น้อยกว่าปีทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 9,300 บาท
ตังประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ จํานวน 400 บาท
ตังประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 5,000 บาท
ตังประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตอืนๆ จํานวน 1,000 บาท
ตังประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีทีผ่านมา
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 230,400 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที จํานวน 400 บาท
ตังประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีท่ผ่านมา
ดอกเบีย จํานวน 230,000 บาท
ตังประมาณการรายรับไว้น้อยกว่าปีทีผ่านมา
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 104,500 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 50,000 บาท
ตังประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีทีผ่านมา
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รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 54,500 บาท
ตังประมาณการรายรับไว้มากกว่าปีทีผ่านมา 
หมายเหตุ  ประกอบด้วย
-  รายได้จากค่าบริการหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จํานวน  
54,000.-  บาท
-  รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ  จํานวน  500.-  บาท
หมวดรายได้จากทุน รวม 2,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 2,000 บาท
ตังประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีทีผ่านมา

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 13,536,500 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 350,000 บาท
ตังประมาณการรายรับไว้มากกว่าปีทีผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,800,000 บาท
ตังประมาณการรายรับไว้มากกว่าปีทีผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 1,678,000 บาท
ตังประมาณการรายรับไว้มากกว่าปีทีผ่านมา
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 78,000 บาท
ภาษีสุรา จํานวน 690,000 บาท
ตังประมาณการรายรับไว้น้อยกว่าปีทีผ่านมา
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 1,500,000 บาท
ตังประมาณการรายรับไว้มากกว่าปีทีผ่านมา
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 22,500 บาท
ตังประมาณการรายรับไว้มากกว่าปีทีผ่านมา
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 118,000 บาท
ตังประมาณการรายรับไว้น้อยกว่าปีทีผ่านมา

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 300,000 บาท
ตังประมาณการรายรับไว้มากกว่าปีทีผ่านมา
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รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 11,082,300 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 11,082,300 บาท

ตังประมาณการรายรับไว้มากกว่าปีทีผ่านมา  ตามรายละเอียดดังนี
1.  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
จํานวน 430,600.- บาท
2.  เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้
แก่ผู้สูงอายุ  จํานวน  4,890,000.-  บาท
3.  เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนการสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้
พิการหรือทุพพลภาพ  จํานวน  1,356,000.-  บาท
4.  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) และเงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน  สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตําบลหัวทุ่งและโรงเรียนในเขตพืนทีทัง 
3 โรง  จํานวน  781,300.-  บาท
5. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ จํานวน  60,000.-  บาท
6. เงินอุดหนุนทัวไปทีรัฐบาลอุดหนุนให้  3,564,400.-  บาท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทุ่ง
อําเภอ พล   จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 25,108,600 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 7,462,740 บาท
งบบุคลากร รวม 5,472,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,052,480 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

(1)  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  
จํานวน 1  อัตรา  โดยจ่ายในอัตราเดือนละ 20,400.- บาท  ตัง
ไว้  จํานวน  244,800.- บาท 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล    พ.ศ.  2554  รวมถึงทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557

(2)  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนรองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล             จํานวน 2 อัตรา โดยจ่ายในอัตราเดือนละ 11,220
.- บาท /คน  ตังไว้   จํานวน  269,280.-  บาท  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล    พ.ศ.  2554  รวมถึงทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน (ฉบับที 2) 
พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)
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เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
(1)  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  จํานวน  1  อัตรา  โดยตังจ่ายในอัตราเดือนละ  1,750.-  บาท  ตัง
ไว้    จํานวน  21,000.-  บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล    
พ.ศ. 2554  รวมถึงทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน (ฉบับที 2) 
พ.ศ. 2557

(2)  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  จํานวน  2  อัตรา ในอัตราเดือนละ  880.- บาท/คน  ตัง
ไว้  จํานวน  21,120.-  บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล    พ.ศ.   2554  รวมถึงทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน (ฉบับที 2)            
พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
(1)  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  จํานวน  1  อัตรา  โดยตังจ่ายในอัตราเดือนละ  1,750
.-  บาท    ตังไว้  จํานวน  21,000.-  บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล    พ.ศ.  2554  รวมถึงทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2557

(2)  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  จํานวน  2 อัตรา  ในอัตราเดือนละ  880.- บาท/คน  ตัง
ไว้  จํานวน  21,120.-  บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล    พ.ศ. 2554  รวมถึงทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  จํานวน  1  อัตรา  โดยตังจ่ายในอัตราเดือนละ  7,200.-  บาท  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล     พ.ศ.  2554  รวมถึงทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,367,760 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนดังนี
-  ประธานสภาฯ  จํานวน  1  อัตรา  ในอัตราเดือนละ  11,200.-  บาท
-  รองประธานสภาฯ   จํานวน  1  อัตรา  ในอัตราเดือนละ 9,180.- บาท
-  เลขานุการสภาฯ  จํานวน  1  อัตรา  ในอัตราเดือนละ  7,200.- บาท
-  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  12  อัตรา  ในอัตรา
เดือนละ  7,200.-  บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.
2554  รวมถึงทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,420,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,768,340 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลประจําปีและเงินปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานส่วนตําบลประจําปี   กรณีมีการปรับอัตราเงินเดือน  การ
เลือนระดับต่างๆ  ให้พนักงานส่วนตําบล  จํานวน   9   อัตรา  ดังนี
ตําแหน่ง    ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล    จํานวน    1    อัตรา
ตําแหน่ง    รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล    จํานวน    1    อัตรา
ตําแหน่ง    หัวหน้าสํานักงานปลัด    จํานวน    1    อัตรา
ตําแหน่ง    นักทรัพยากรบุคคล    จํานวน    1    อัตรา
ตําแหน่ง    นักบริหารงานทัวไป    จํานวน    1    อัตรา
ตําแหน่ง    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    จํานวน    1    อัตรา
ตําแหน่ง    นักพัฒนาชุมชน    จํานวน    1    อัตรา
ตําแหน่ง    เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน    จํานวน    1    อัตรา
ตําแหน่ง    เจ้าพนักงานธุรการ    จํานวน    1    อัตรา
(สํานักปลัด)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 252,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้กับพนักงานส่วนตําบล  จํานวน  3
 อัตรา
ดังนี
ตําแหน่ง    ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล    จํานวน    1    อัตรา
ตําแหน่ง    รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล    จํานวน    1    อัตรา
ตําแหน่ง    หัวหน้าสํานักปลัด    จํานวน    1    อัตรา
(สํานักปลัด)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 362,520 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง  จํานวน  3  อัตรา  ดังนี
    ตําแหน่ง    นักการภารโรง  จํานวน    1    อัตรา
    ตําแหน่ง    ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ    จํานวน    1    อัตรา
    ตําแหน่ง    พนักงานขับรถยนต์    จํานวน    1    อัตรา
(สํานักปลัด)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 37,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้าง จํานวน  3
  อัตรา  ดังนี
    ตําแหน่ง    นักการภารโรง  จํานวน    1    อัตรา
    ตําแหน่ง    ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ    จํานวน    1    อัตรา
    ตําแหน่ง    พนักงานขับรถยนต์    จํานวน    1    อัตรา
(สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 1,839,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 455,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 270,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล  พนักงานจ้าง ของกองคลัง ตามหลักเกณฑ์วิธีการกําหนดประโยชน์
ตอนแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ เมือปฏิบัติราชการบรรลุวัตถุประสงค์การปรับ
ปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของราชการ  ตามทีมิติตัวชีวัดกําหนด
ตามระเบียบและหนังสือสังการทีเกียวข้อง ดังนี
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนอันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
2.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที  มท 0808.2/ว 859  ลง
วันที  29  พฤษภาคม  2557  เรือง  การดําเนินการระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนอันเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็น
รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
3.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที  มท  0808.2/ว 3072   ลง
วันที   29  กันยายน  2557  เรือง  แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์
ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
4.  หนังสือสํานักงาน  ก.จ. ,ก.ท. , และ  ก.อบต.  ด่วนทีสุด  ที  มท
. 0809.3/ว  380  ลงวันที   26  กุมภาพันธ์  2558  เรือง  ประกาศ  ก.จ
., ก.ท., และ  ก.อบต.  เรือง  กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลัก
เกณฑ์  เงือนไข  และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้อง
ถิน  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 
2558  
(สํานักปลัด)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 165,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2548 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
(สํานักปลัด)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิ
เบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบ  
ตามระเบียบ  ดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับ
ที 3) พ.ศ. 2549
2. หนังสือกรมบัญชีกลาง  ด่วนทีสุด ที กค 0422.3/ว 257 ลงวันที  28
  มิถุนายน 2559 เรือง  ประเภทและอัตราเงินเดือนบํารุงการศึกษาและค่า
เล่าเรียน
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท.  0809.3 / ว 1013 ลงวันที 18
  กุมภาพันธ์  2559  เรือง  การเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร
4.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท. 0809.3/ว 4522  ลงวันที  9
 สิงหาคม  2559  เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน
(สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 801,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 244,000 บาท

(1)  ค่าจ้างเหมาบริการเพือให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึงอย่างใดซึงอยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง   จํานวน   50,000.-  บาท  
        เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาในการจัดทําเอกสารหรือวารสารโฆษณา
และเผยแพร่หรือการจ้างเหมาบริการต่างๆ  เช่น  ค่าจ้างเหมาสือโฆษณา
และเผยแพร่ผลการดําเนินงานของ อบต. ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ  ค่าป้ายไวนิล  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ฯลฯ
(สํานักปลัด)

(2)  ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพือปฏิบัติหน้าทียามรักษาความปลอดภัย
สํานักงาน อบต. หัวทุ่ง  จํานวน  72,000.-  บาท 
        เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้กับยามรักษาความปลอดภัยอาคาร
ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวทุ่ง  จํานวน  1
  อัตรา  ในอัตราเดือนละ  6,000.-  บาท
(สํานักปลัด)

(3)  ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพือปฏิบัติหน้าทีแม่บ้าน  ภายในสํานัก
งาน อบต.หัวทุ่ง  จํานวน  72,000.-  บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้กับแม่บ้าน ทีปฏิบัติหน้าทีรักษา
ความสะอาดภายในสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลหัวทุ่ง  จํานวน  1
  อัตรา  ในอัตราเดือนละ  6,000.-  บาท
(สํานักปลัด)

(4)  ค่าจ้างเหมาจัดทําซุ้มเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา
ลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที 10  จํานวน  50,000.-  บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทําซุ้มเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระเจ้าอยู่
หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  รัชกาลที 10  จํานวน 1 ซุ้ม 
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 17,000 บาท
(1)  ค่ารับรอง  จํานวน  7,000.-  บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม  ค่าของขวัญ  ค่าพิมพ์
เอกสาร  ค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องในการเลียงรับรองรวมทังค่าบริการและค่า
ใช้จ่ายอืนซึงจําเป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการรับรองเพือจ่ายเป็นค่ารับรองใน
การต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีไปนิเทศงาน  ตรวจงาน  หรือเยียม
ชม  ทัศนศึกษาดูงาน  และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องซึงร่วมต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคล
(สํานักปลัด)

(2)  ค่าเลียงรับรอง   จํานวน  10,000.-  บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร  ค่าเครืองดืมต่างๆ   เครืองใช้ในการเลียง
รับรองและค่าบริการอืนๆ  ซึงจําเป็นต้องจ่าย  ทีเกียวกับการเลียงรับรอง
ในการประชุมสภาท้องถิน  หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการทีได้
รับแต่งตังตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสังการของกระทรวง
มหาดไทย หรือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
(สํานักปลัด)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่า
ลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ
ตามระเบียบดังนี
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555  และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับ
ที 3) พ.ศ. 2559
2.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)
โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  อบต.สัญจรพบประชาชน  เช่น  ค่า
ป้ายโครงการ  ค่าถ่ายเอกสารในการเผยแพร่ผลการดําเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทุ่ง  ค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีจําเป็นในการจัด
โครงการ ฯลฯ  
ตามระเบียบดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา  เข้าร่วมการแข่งกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(สํานักปลัด)
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โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนตําบลหัวทุ่ง

จํานวน 250,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลหัวทุ่ง  โดยจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
และปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิงพิมพ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ในการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดู
งาน  ค่าอารหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ  ค่าป้าย
โครงการ  ค่าใช่จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการ ฯลฯ 
ตามระเบียบดังนี
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555  และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับ
ที 3) พ.ศ. 2559
2.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
ตําบลหัวทุ่งให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ
(สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 410,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์และสิงของเครืองใช้
ต่างๆ เช่น  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ นําดืม และอืนๆ  ทีเข้าประเภท
รายจ่ายนี ฯลฯ
(สํานักปลัด)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุทีใช้ในสํานักงานองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหัวทุ่ง และอืนๆ  ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี  (สํานักปลัด)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัวใช้ในสํานักงานองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหัวทุ่ง เช่น  ไม้กวาด  นํายาสุขภัณฑ์  แก้วนํา  จาน
รอง  ถ้วย  จาน ช้อน ฯลฯ  (สํานักปลัด)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์อะไหล่ต่างๆ  ของยานพาหนะ  เช่น  ยาง
นอก  ยางใน  อะไหล่รถยนต์  แบตเตอรี หัวเทียนและอืนๆ ทีเข้าประเภท
รายจ่ายนี (สํานักปลัด)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนสําหรับรถยนต์ส่วนกลาง รถกู้
ชีพ  รถจักรยานยนต์ ขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวทุ่ง  รวมถึงเครือง
มือเครืองใช้ทีต้องใช้นํามันเชือเพลิง  ประกอบด้วยนํามันเบนซิน  แก๊สโซ
ฮอล์ 95 
(สํานักปลัด)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์  พู่กัน  ฟิล์ม  การล้างอัดขยายฟิล์ม  และป้ายประชาสัมพันธ์
ต่างๆ  ฯลฯ 
(สํานักปลัด)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น เมาส์  กระดาษต่อ
เนือง  แป้มพิมพ์  ตลับผงหมึกสําหรับเครืองคอมพิวเตอร์  ปรินเตอร์
เลเซอร์ ฯลฯ
(สํานักปลัด)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 172,400 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสํานักงาน/ในทีสาธารณะ  หรืออาคารสถานทีทีอยู่
ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวทุ่ง
(สํานักปลัด)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาในสํานักงาน/ในทีสาธารณะ หรืออาคารสถานทีที
อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวทุ่ง
(สํานักปลัด)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลือนทีและโทรศัพท์ประจําสํานักงาน
องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทุ่ง
(สํานักปลัด)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 1,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าซือดวงตราไปรษณีย์ยากร  ค่า
ธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็ค
ทรอนิกส์ 
(สํานักปลัด)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 53,900 บาท
(1)    ค่าเช่าคู่สายโทรศัพท์    จํานวน    50,400.-  บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าบริการ  internet  แบบ  Lead  Line  หรือ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงแบบวงจรเช่า  ระบบรายเดือนๆ  4,200
.-  บาท  จํานวน  12  เดือน
(สํานักปลัด)

(2)    ค่าดูแลเว็บไซต์  อบต. หัวทุ่ง    จํานวน  3,500.-  บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าออกแบบเว็บไซต์  พร้อมเพิมจํานวนเว็บเพจ   ไม่
จํากัดหน้าเอกสาร  และค่าปรับปรุงเพิมเติมข้อมูลแบบไม่จํากัดจํานวน
ครัง  ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม  ค่าเช่าพืนทีจัดเก็บข้อมูลไม่จํากัดหน้า
เอกสาร ฯลฯ
(สํานักปลัด)

วันทีพิมพ์ : 2/10/2560  10:48:35 หน้า : 8/44



งบลงทุน รวม 109,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 109,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
(   )   จัดซือเครืองปรับอากาศ  จํานวน  1  เครือง จํานวน 36,200 บาท
เพือจัดซือเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน  ชนิดตังพืนหรือชนิด
แขวน  (มีระบบฟอกอากาศ)  ขนาด  26,000  บีทียู   จํานวน 1
 เครือง  พร้อมติดตัง
ราคา  36,200.-  บาท
คุณลักษณะ ดังนี
1. ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดไม่ตํากว่า  26,000.-  บีทียู
2.ราคาทีกําหนดเป็นราคาทีรวมค่าติดตัง
3.เครืองปรับอากาศทีมีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม่
เกิน 40,000  บีทียู  ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์  5
4.ต้องเป็นเครืองปรับอากาศทีประกอบสําเร็จรูปทังชุด  ทังหน่วยส่งความ
เย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5. เครืองปรับอากาศทีมีระบบฟอกอากาศ  สามารถดักจับอนุภาคฝุ่น
ละออง  และสามารถล้างทําความสะอาดได้
 - ชนิดตังพืนหรือแขวน
 - ชนิดติดผนัง
 สําหรับชนิดตู้ตังพืน  เป็นเครืองปรับอากาศทีไม่มีระบบฟอกอากาศ
6. มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
7. การจัดซือเครืองปรับอากาศขนาดอืนๆ ให้เป็นไปตามมติคณะ
กรรม   การนโยบายพลังงานแห่งชาติ  ครังที 3/2559 (ครังที 57)  เมือ
วันที  14 มิถุนายน  2539  เกียวกับการประหยัดพลังงาน  โดยให้
พิจารณาจัดซือเครืองปรับอากาศทีมีประสิทธิภาพสูง  (EER) นอกเหนือ
จากการพิจารณาด้านราคา  โดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ  คือ
 - ถ้าจํานวนบีทียูเท่ากัน  ให้พิจารณาเปรียบเทียบจํานวนวัตต์ทีน้อยกว่า
 - ถ้าจํานวนบีทียูไม่เท่ากัน  ให้นําจํานวนบีทียูหารด้วยจํานวนวัตต์ (บีทียู
ต่อวัตต์) ผลทีได้คือค่า  EER  ถ้าค่าของ EER สูง ถือว่าเครืองปรับ
อากาศมีประสิทธิภาพสูงสามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า
8. การตังตังเครืองปรับอากาศ
 1. แบบแยกส่วน  ประกอบด้วยอุปกรณ์  ดังนี  สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดง
ไปกลับหุ้มฉนวนยาว  4 เมตร  สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
9. ค่าติดตังเครืองปรับอากาศ  (กรณีต้องการแสดงค่าติดตังแยกจากราคา
เครืองปรับอากาศ)
 1. ชนิดตังพืนหรือชนิดแขวน
  ขนาดไม่ตํากว่า 13,000  บีทียู  4,000.- บาท
  ขนาดไม่ตํากว่า  40,000 บีทียู  5,500.-  บาท
(ตังตามราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  สํานักงบประมาณ  2560)
(สํานักปลัด)

(1)  จัดซือชันเก็บเอกสาร  ชนิดไม้  ขนาด   12 ช่อง จํานวน 2,700 บาท
เพือจัดซือชันเก็บเอกสาร  ชนิดไม้  ขนาด  12  ช่อง  รายละเอียดดังนี
1. กว้างไม่น้อยกว่า  120  เซนติเมตร
2. ลึกไม่น้อยกว่า  30  เซนติเมตร
3. สูงไม่น้อยกว่า  175  เซนติเมตร(จัดหาทัวไปและสํารวจราคาตามท้อง
ตลาด  เนืองจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงานงบ
ประมาณ)
(สํานักปลัด)
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(1)  จัดซือพัดลมติดผนังแบบโคจร  ขนาด  20  นิว  จํานวน   3  เครือง จํานวน 6,000 บาท
เพือจัดซือพัดลมติดผนังแบบโคจรพร้อมติดตัง  โดยจัดซือพัดลมติดผนัง
แบบโคจร  ขนาด  20  นิว  จํานวน 3  ตัว ราคาตัวละ  2,000
.- บาท  เป็นเงิน  6,000.-  บาท  
(จัดหาทัวไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด  เนืองจากไม่มีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงานงบประมาณ)
(สํานักปลัด)
(2)  จัดซือชันเก็บเอกสาร ชนิดไม้  ขนาด  9  ช่อง จํานวน 2,000 บาท
เพือจัดซือชันเก็บเอกสาร  ชนิดไม้  ขนาด  9  ช่อง  จํานวน  1  ตัว  ราคา
ตัวละ  2,000.-  บาท  รายละเอียดดังนี
1.  กว้างไม่น้อยกว่า  120  เซนติเมตร
2.  ลึกไม่น้อยกว่า  30  เซนติเมตร
3.  สูงไม่น้อยกว่า  120 เซนติเมตร
(จัดหาทัวไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด  เนืองจากไม่มีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงานงบประมาณ)
(สํานักปลัด)
(2)  จัดซือโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี  จํานวน  1  ชุด จํานวน 5,500 บาท
เพือจัดซือโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี  จํานวน  1  ชุด  ราคาชุดละ  5,500
.-  บาท
 รายละเอียดดังนี
1.  โต๊ะทํางาน  2  ลินชักซ้าย  3  ลินชักขวา  ขนาดไม่น้อยกว่า  5  ฟุต  
2.  เก้าอีสํานักงานโช๊คแก๊สปรับประดับได้
(จัดหาทัวไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด  เนืองจากไม่มีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงานงบประมาณ)
(สํานักปลัด)
(3)  จัดซือตู้เก็บเอกสาร  2  บานประตู  จํานวน  1  หลัง จํานวน 6,500 บาท
เพือจัดซือตู้เก็บเอกสาร  2  บานประตู  จํานวน  1  หลัง  ราคาหลัง
ละ 6,500.-  บาท  รายละเอียดดังนี
-  ขนาดไม่น้อยกว่า  91.4  x  45.7  x  182.9  ซม.
(จัดหาทัวไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด  เนืองจากไม่มีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงานงบประมาณ)
(สํานักปลัด)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1. เพือจัดซือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  สําหรับประมวลผล* จํานวน  2 เครือง จํานวน 21,000 บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟฟิก (Graphics Processing Unit) 
ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ
2) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz 
และมีเทคโนโลยีเพิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีทีต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
จํานวน 1 หน่วยหรือ ชนิด  Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB  จํานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
- มี  DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth ได้เป็นอย่าง
น้อย
(จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2560  ณ วันที 21 เมษายน 2560
(สํานักปลัด)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
อืนๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวทุ่งเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ
(สํานักปลัด)

งบรายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 20,000 บาท
-    เงินวิจัยและประเมินผล    จํานวน    20,000.-  บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าวิจัยและประเมินผลสําหรับการสํารวจความพึงพอใจ
ของประชาชนในเขตพืนทีองค์การบริหารส่วนตําบลหัวทุ่ง ฯลฯ
(สํานักปลัด)
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งบเงินอุดหนุน รวม 21,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 21,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 16,000 บาท

(1)  อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลโจดหนองแกตามโครงการจัด
หา ครุภัณฑ์  และค่าใช้จ่ายในการอํานวยการของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
การซือหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับอําเภอ  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561  จํานวน  16,000.-  บาท
        เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน อบต.โจดหนองแก  ตามโครงการจัด
หา ครุภัณฑ์  และค่าใช้จ่ายในการอํานวยการของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
การซือหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับอําเภอ  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
(สํานักปลัด)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 5,000 บาท
(1)  อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอพล  ตามโครงการ/แผนงานการจัด
งานรัฐพิธีประจําปีงบประมาณ  2561 จํานวน  5,000.-  บาท
        เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอพล  ตาม
โครงการ/แผนงานการจัดงานรัฐพิธีประจําปีงบประมาณ  2561 
(สํานักปลัด)

งานบริหารงานคลัง รวม 2,175,680 บาท
งบบุคลากร รวม 1,402,980 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,402,980 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,181,580 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลประจําปีและเงินปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานส่วนตําบลประจําปี   กรณีมีการปรับอัตราเงินเดือน  การ
เลือนระดับต่างๆ  ให้พนักงานส่วนตําบล  ตามตําแหน่งและอัตรา
ต่างๆ  รวม   5  อัตรา  ดังนี
    ตําแหน่ง    ผู้อํานวยการกองคลัง    จํานวน    1    อัตรา
    ตําแหน่ง    นักวิชาการคลัง            จํานวน    1    อัตรา
    ตําแหน่ง    นักวิชาการจัดเก็บรายได้    จํานวน    1    อัตรา
    ตําแหน่ง    เจ้าพนักงานพัสดุ    จํานวน    1    อัตรา    
    ตําแหน่ง    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี    จํานวน    1    อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 17,040 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพให้แก่พนักงานส่วนตําบล  ตําแหน่ง  เจ้า
พนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน  1   อัตรา  โดยจ่ายในอัตราเดือน
ละ 1,175.- บาท    ในระยะเวลา 6  เดือน  และจําวน  1,065.- บาท  ใน
ระยะเวลา  6 เดือน
(กองคลัง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ผู้อํานวยการกอง
คลัง  จํานวน  1 อัตรา  โดยจ่ายในอัตราเดือนละ  3,500.-  บาท 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 162,360 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 698,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 408,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล  พนักงานจ้าง ของกองคลัง ตามหลักเกณฑ์วิธีการกําหนดประโยชน์
ตอนแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ เมือปฏิบัติราชการบรรลุวัตถุประสงค์การปรับ
ปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของราชการ  ตามทีมิติตัวชีวัดกําหนด
ตามระเบียบและหนังสือสังการทีเกียวข้อง ดังนี
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนอันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
2.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที  มท 0808.2/ว 859  ลง
วันที  29  พฤษภาคม  2557  เรือง  การดําเนินการระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนอันเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็น
รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
3.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที  มท  0808.2/ว 3072   ลง
วันที   29  กันยายน  2557  เรือง  แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์
ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
4.  หนังสือสํานักงาน  ก.จ. ,ก.ท. , และ  ก.อบต.  ด่วนทีสุด  ที  มท
. 0809.3/ว  380  ลงวันที   26  กุมภาพันธ์  2558  เรือง  ประกาศ  ก.จ
., ก.ท., และ  ก.อบต.  เรือง  กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลัก
เกณฑ์  เงือนไข  และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้อง
ถิน  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 
2558 
(กองคลัง)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างทีมาปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ
ตามระเบียบ  ดังนี
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(กองคลัง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบ
ตามระเบียบ  ดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2548  และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
(กองคลัง)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิ
เบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบ  
ตามระเบียบ  ดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับ
ที 3) พ.ศ. 2549
2. หนังสือกรมบัญชีกลาง  ด่วนทีสุด ที กค 0422.3/ว 257 ลงวันที  28
  มิถุนายน 2559 เรือง  ประเภทและอัตราเงินเดือนบํารุงการศึกษาและค่า
เล่าเรียน
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท.  0809.3 / ว 1013 ลงวันที 18
  กุมภาพันธ์  2559  เรือง  การเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร
4.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท. 0809.3/ว 4522  ลงวันที  9
 สิงหาคม  2559  เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซัก
ฟอก  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่า
บ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบียประกัน  ค่าใช้
จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าจ้างแรง
งาน ฯลฯ
(กองคลัง)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่า
ลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ
ตามระเบียบดังนี
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555  และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับ
ที 3) พ.ศ. 2559
2.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
(กองคลัง)
โครงการปรับปรุงระบบแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการปรับปรุงระบบแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน  เช่น  การจัดทําหรือปรับปรุงข้อมูลแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน  การจัดทําฐานข้อมูลทีดินและสิงปลูกสร้าง  ค่าวัสดุและ
อุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการจัด
ทําโครงการ ฯลฯ 
ตามระเบียบดังนี
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2550 
(กองคลัง)
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โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การ
จัดเก็บภาษี  เช่น  ค่าวัสดุและอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าป้าย
โครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการจัดทําโครงการ  ฯลฯ 
ตามระเบียบดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา  เข้าร่วมการแข่งกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(กองคลัง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ (กองคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 85,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์และสิงของเครืองใช้
ต่างๆ เช่น  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ  และอืนๆ  ทีเข้าประเภทราย
จ่ายนี  ฯลฯ
(กองคลัง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  กระดาษเขียนโพส
เตอร์  สี  พุ่กัน การล้างอัดขยายฟิล์ม  และป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ  ฯลฯ 
(กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  เมาส์  กระดาษต่อ
เนือง  แป้มพิมพ์   ตลับผงหมึกสําหรับเครืองคอมพิวเตอร์  ปรินเตอร์
เลเซอร์  ฯลฯ
(กองคลัง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าซือดวงตราไปรษณีย์ยากร  ค่า
ธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็ค
ทรอนิกส์ (GFMIS)
(กองคลัง)

งบลงทุน รวม 74,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 74,700 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
(1)  จัดซือตู้เก็บเอกสาร  2  บานประตู  จํานวน  3 หลัง จํานวน 19,500 บาท
เพือจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร  2  บานประตู  จํานวน  3  หลัง  ราคาหลัง
ละ 6,500.-  บาท  รวมเป็นเงิน  19,500.-  บาท  รายละเอียดดังนี
- ขนาดไม่น้อยกว่า  91.4 x 45.7 x  182.9 ซม. 
(จัดหาทัวไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด  เนืองจากไม่มีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงานงบประมาณ)
(กองคลัง)
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(2)  จัดซือเก้าอี  จํานวน  1  ตัว จํานวน 1,800 บาท
เพือจัดซือเก้าอีสํานักงาน  จํานวน  1  ตัว  ราคาตัวละ  1,800
.-  บาท  เป็นเงิน  1,800.-  บาท  รายละเอียด  ดังนี
- เก้าอีสํานักงานโช๊คแก้สปรับระดับได้  ขนาดกลาง
(จัดหาทัวไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด  เนืองจากไม่มีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ)
(กองคลัง)
(3)  จัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร  3  ลินชัก  จํานวน  3  หลัง จํานวน 11,400 บาท
เพือจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร  3  ลินชัก  จํานวน  3  หลัง  ราคาหลัง
ละ         3 ,800.-  บาท  รวมเป็นเงิน  11,400.-  บาท  รายละเอียดดังนี
-  ขนาดกว้าง  464  x  616 x  1050 ซม.
(จัดหาทัวไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด  เนืองจากไม่มีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ)
(กองคลัง)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับประมวลผล* จํานวน 2 เครือง จํานวน 42,000 บาท
เพือจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก  สําหรับประมวลผล *  จํานวน
2  เครือง  ราคาเครืองละ  21,000.- บาท   เป็นเงิน  42,000.- บาท 
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟฟิก (Graphics Processing Unit) 
ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ
2) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz 
และมีเทคโนโลยีเพิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีทีต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
จํานวน 1 หน่วยหรือ ชนิด  Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB  จํานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
- มี  DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth ได้เป็นอย่าง
น้อย
(จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2560  ณ วันที 21 เมษายน 2560
(กองคลัง)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนนช่วงเทศกาลสําคัญฯ 
ภายในเขตตําบลหัวทุ่ง

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทีจําเป็นในการจัดกิจกรรมตามโครงการรณรงค์
ป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนนช่วงเทศกาลสําคัญฯ ภายในเขต
ตําบลหัวทุ่ง  เช่น  ค่าเบียเลียงตอบแทนสมาชิก อปพร. อบต.หัวทุ่ง  และ
เจ้าหน้าทีฝ่ายต่างๆ ทีเกียวข้องในการปฏิบัติงานตังด่านสกัด  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ทีจําเป็นในการปฏิบัติงาน ฯลฯ  
ตามหนังสือสังการดังนี
        1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก  ที มท  0808.2/ว 2327
  ลงวันที  23  ธันวาคม  2557  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณ
และการเบิกค่าใช้จ่ายให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร)
(สํานักปลัด) 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 180,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 15,000 บาท
    ค่าตอบแทนสมาชิกศูนย์ อปพร.  อบต.หัวทุ่ง  กรณีได้รับคําสังเรียกใช้
มาปฏิบัติราชการ
        เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกศูนย์  อปพร. อบต.หัวทุ่ง  กรณีได้
รับคําสังเรียกใช้มาปฏิบัติราชการ  ตามระเบียบและหนังสือสังการดังนี
        1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก  ที มท  0808.2/ว 2327
  ลงวันที  23  ธันวาคม  2557  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณ
และการเบิกค่าใช้จ่ายให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร)
(สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 135,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
(1)  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของศูนย์  อปพร.อบต.หัวทุ่ง จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทีจําเป็นในการดําเนินงานของศูนย์  อปพร. อบต.หัว
ทุ่ง  ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ  เช่น  ค่าจัดกิจกรรม
เนืองในวัน อปพร.  ฯลฯ
ตามระเบียบดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(สํานักปลัด)
(2)  โครงการฝึกอบรมเพิมทักษะการปฏิบัติงานสมาชิก อปพร. จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพิมทักษะการปฏิบัติงาน
สมาชิก อปพร.  เช่น  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าป้าย
โครงการ  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าเครืองหมายเครือง
แต่งกาย ชุดปฏิบัติการ ฯลฯ   ตามระเบียบดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองดับเพลิง  เช่น  นํายาดับเพลิง  อุปกรณ์ดับ
เพลิง  ถังดับเพลิง  อุปกรณ์ดับเพลิง  ไฟเตือนภัย ฯลฯ
(สํานักปลัด)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 507,760 บาท
งบบุคลากร รวม 341,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 341,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 299,760 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลประจําปีและเงินปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานส่วนตําบลประจําปี   กรณีมีการปรับอัตราเงินเดือน  การ
เลือนระดับต่างๆ  ให้พนักงานส่วนตําบล  จํานวน 1 อัตรา  ดัง
นี  ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ
(กองการศึกษาฯ)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่  ผู้อํานวยการกองการ
ศึกษาฯ  จํานวน  1 อัตรา  โดยจ่ายในอัตราเดือนละ  3,500.-  บาท 
(กองการศึกษาฯ)

งบดําเนินงาน รวม 166,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 66,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล  พนักงานจ้าง ของกองคลัง ตามหลักเกณฑ์วิธีการกําหนดประโยชน์
ตอนแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ เมือปฏิบัติราชการบรรลุวัตถุประสงค์การปรับ
ปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของราชการ  ตามทีมิติตัวชีวัดกําหนด
ตามระเบียบและหนังสือสังการทีเกียวข้อง ดังนี
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนอันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
2.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที  มท 0808.2/ว 859  ลง
วันที  29  พฤษภาคม  2557  เรือง  การดําเนินการระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนอันเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็น
รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
3.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที  มท  0808.2/ว 3072   ลง
วันที   29  กันยายน  2557  เรือง  แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์
ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
4.  หนังสือสํานักงาน  ก.จ. ,ก.ท. , และ  ก.อบต.  ด่วนทีสุด  ที  มท
. 0809.3/ว  380  ลงวันที   26  กุมภาพันธ์  2558  เรือง  ประกาศ  ก.จ
., ก.ท., และ  ก.อบต.  เรือง  กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลัก
เกณฑ์  เงือนไข  และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้อง
ถิน  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 
2558 
(กองการศึกษาฯ)
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2548 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
(กองการศึกษาฯ)

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซัก
ฟอก  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่า
บ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบียประกัน  ค่าใช้
จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าจ้างแรง
งาน ฯลฯ
(กองการศึกษาฯ)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทังในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่า
ลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ
ตามระเบียบดังนี
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555  และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับ
ที 3) พ.ศ. 2559
2.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
(กองการศึกษาฯ)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
ตําบลหัวทุ่งให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ
(กองการศึกษาฯ)

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์และสิงของเครืองใช้
ต่างๆ เช่น  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ และอืนๆ  ทีเข้าประเภทราย
จ่ายนี ฯลฯ
(กองการศึกษาฯ)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์  พู่กัน  ฟิล์ม  การล้างอัดขยายฟิล์ม  และป้ายประชาสัมพันธ์
ต่างๆ  ฯลฯ 
(กองการศึกษาฯ)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น เมาส์  กระดาษต่อ
เนือง  แป้มพิมพ์  ตลับผงหมึกสําหรับเครืองคอมพิวเตอร์  ปรินเตอร์
เลเซอร์ ฯลฯ
(กองการศึกษาฯ)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,424,980 บาท
งบบุคลากร รวม 380,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 380,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 219,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  ให้แก่  ครูผู้ดูแล
เด็กจํานวน  1  อัตรา  ตามหนังสือสังการ ดังนี
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท. 0809.4/ว 1326  ลว  4
  กรกฎาคม  2560  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  รายการเงินเดือน  เงินสวัสดิการสําหรับข้าราชการครูผู้
ดูแลเด็ก  เงินค่าตอบแทน  เงินเพิมค่าครองชีพ  และเงินประกันสังคม
สําหรับพนักงานจ้าง
(กองการศึกษาฯ)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 153,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง ตําแหน่ง   ผู้ดูแลเด็ก   จํานวน   1  อัตรา  ตามหนังสือสัง
การ ดังนี
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท. 0809.4/ว 1326  ลว  4
  กรกฎาคม  2560  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  รายการเงินเดือน  เงินสวัสดิการสําหรับข้าราชการครูผู้
ดูแลเด็ก  เงินค่าตอบแทน  เงินเพิมค่าครองชีพ  และเงินประกันสังคม
สําหรับพนักงานจ้าง
(กองการศึกษาฯ)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 7,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้าง ตําแหน่ง   ผู้ดูแล
เด็ก   จํานวน   1  อัตรา  ตามหนังสือสังการ ดังนี
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท. 0809.4/ว 1326  ลว  4
  กรกฎาคม  2560  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  รายการเงินเดือน  เงินสวัสดิการสําหรับข้าราชการครูผู้
ดูแลเด็ก  เงินค่าตอบแทน  เงินเพิมค่าครองชีพ  และเงินประกันสังคม
สําหรับพนักงานจ้าง
(กองการศึกษาฯ)
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งบดําเนินงาน รวม 660,280 บาท
ค่าตอบแทน รวม 43,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอนแทนอืนเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล  พนักงานจ้าง ของกองคลัง ตามหลักเกณฑ์วิธีการกําหนดประโยชน์
ตอนแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ เมือปฏิบัติราชการบรรลุวัตถุประสงค์การปรับ
ปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของราชการ  ตามทีมิติตัวชีวัดกําหนด
ตามระเบียบ  ดังนี
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอนแทนอืนเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล  พนักงานจ้าง ของกองคลัง ตามหลักเกณฑ์วิธีการกําหนดประโยชน์
ตอนแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ เมือปฏิบัติราชการบรรลุวัตถุประสงค์การปรับ
ปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของราชการ  ตามทีมิติตัวชีวัดกําหนด
ตามระเบียบและหนังสือสังการทีเกียวข้อง ดังนี
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอน
แทนอืนอันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
2.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที  มท 0808.2/ว 859  ลง
วันที  29  พฤษภาคม  2557  เรือง  การดําเนินการระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอนแทนอืนอันเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็น
รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
3.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที  มท  0808.2/ว 3072   ลง
วันที   29  กันยายน  2557  เรือง  แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์
ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
4.  หนังสือสํานักงาน  ก.จ. ,ก.ท. , และ  ก.อบต.  ด่วนทีสุด  ที  มท
. 0809.3/ว  380  ลงวันที   26  กุมภาพันธ์  2558  เรือง  ประกาศ  ก.จ
., ก.ท., และ  ก.อบต.  เรือง  กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลัก
เกณฑ์  เงือนไข  และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้อง
ถิน  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2558  
(กองการศึกษาฯ)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 3,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิ
เบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบ  
ตามระเบียบ  ดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับ
ที 3) พ.ศ. 2549
2. หนังสือกรมบัญชีกลาง  ด่วนทีสุด ที กค 0422.3/ว 257 ลงวันที  28
  มิถุนายน 2559 เรือง  ประเภทและอัตราเงินเดือนบํารุงการศึกษาและค่า
เล่าเรียน
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท.  0809.3 / ว 1013 ลงวันที 18
  กุมภาพันธ์  2559  เรือง  การเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร
4.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท. 0809.3/ว 4522  ลงวันที  9
 สิงหาคม  2559  เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน
(กองการศึกษาฯ)
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ค่าใช้สอย รวม 273,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาในการจัดทําเอกสารหรือวารสารโฆษณาและ
เผยแพร่หรือการจ้างเหมาบริการต่างๆ  เช่น  ค่าจ้างเหมาสือโฆษณาและ
เผยแพร่ผลการดําเนินงานของ อบต. ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ  ค่าป้ายไวนิล  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ฯลฯ
(กองการศึกษาฯ)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.หัวทุ่ง ( เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน)

จํานวน 51,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวทุ่ง ( เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่า
จัดการเรียนการสอน)  จัดสรรในอัตราคนละ  1,700.-  บาทต่อ
ปี  จํานวน  30  คน  เป็นเงิน  51,000.-  บาท
ตามหนังสือสังการดังนี
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0816.2 /ว 3301  ลงวันที   14
  มิถุนายน  2560  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
(กองการศึกษาฯ)
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.หัวทุ่ง ( เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน)

จํานวน 147,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวทุ่ง ( เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวัน)  จัดสรรในอัตราคนละ  20.-  บาทต่อคน  เป็นเวลา  245
  วัน   จํานวน  เด็ก  30  คน  เป็นเงินจํานวน  147,000.-บาท
ตามหนังสือสังการดังนี
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0816.2 /ว 3301  ลงวันที   14
  มิถุนายน  2560  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
(กองการศึกษาฯ)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทังในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่า
ลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ
ตามระเบียบดังนี
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555  และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับ
ที 3) พ.ศ. 2559
2.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
(กองการศึกษาฯ)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทํากิจกรรมตามโครงการจัดกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และตกแต่งสถานที
ในการจัดกิจกรรม  ค่าใบประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าป้าย
โครงการ  ฯลฯ  
ตามระเบียบดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา  เข้าร่วมการแข่งกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(กองการศึกษาฯ)
ค่าใช้จ่ายในโครงการเด็กไทยฟันดีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวทุ่ง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเด็กไทยฟันดีของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.หัวทุ่ง  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และตกแต่งสถาน
ที ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าวัสดุ
และอุปกรณ์ทีจําเป็นในการจัดทําโครงการ ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ 
ตามระเบียบดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา  เข้าร่วมการแข่งกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(กองการศึกษาฯ)
ค่าใช้จ่ายในโครงการมอบวุฒิบัตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวทุ่ง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการมอบวุฒิบัตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบ
ต.หัวทุ่ง  โดยจ่ายเป็นค่าใช้เกียวกับการตกแต่งสถานที  ค่าวัสดุอุปกรณ์ที
ใช้ในการจัดกิจกรรม ค่าป้าย ฯลฯ
ตามระเบียบดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา  เข้าร่วมการแข่งกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(กองการศึกษาฯ)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
ตําบลหัวทุ่งให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ
(กองการศึกษาฯ)

ค่าวัสดุ รวม 318,080 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์และสิงของเครืองใช้
ต่างๆ เช่น  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ และอืนๆ  ทีเข้าประเภทราย
จ่ายนี ฯลฯ
(กองการศึกษาฯ)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุทีใช้ในสํานักงานองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหัวทุ่ง และอืนๆ  ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี 
(กองการศึกษาฯ)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัวใช้ในสํานักงานองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหัวทุ่ง เช่น  ไม้กวาด  นํายาสุขภัณฑ์  แก้วนํา  จาน
รอง  ถ้วย  จาน ช้อน ฯลฯ  
(กองการศึกษาฯ)
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ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 262,080 บาท
(1)  อาหารเสริม (นม)  สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตําบลหัวทุ่ง  จํานวน  62,400.-  บาท 
        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซืออาหารเสริม (นม)  ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลหัวทุ่ง  จํานวน  260  วัน  เด็กนัก
เรียน  30  คนๆ  8 บาท  (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม))

(2)  อาหารเสริม  (นม)  สําหรับโรงเรียนในเขตพืนทีรับผิดชอบ  ทัง  3
  แห่ง  จํานวน  199,680.-  บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซืออาหารเสริม (นม)  ให้กับ
โรงเรียนสหราษฎร์อนุกูล  โรงเรียนหนองทุ่มหนองสะแบง  และโรงเรียน
หนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร  จํานวน  260  วัน  เด็กนักเรียน  96
  คนๆ  ละ  8  บาท
ตามหนังสือสังการดังนี
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0816.2 /ว 3301  ลงวันที   14
  มิถุนายน  2560  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
(กองการศึกษาฯ)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์  พู่กัน  ฟิล์ม  การล้างอัดขยายฟิล์ม  และป้ายประชาสัมพันธ์
ต่างๆ  ฯลฯ 
(กองการศึกษาฯ)

วัสดุกีฬา จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุกีฬาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.หัว
ทุ่ง  เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล ฯลฯ
(กองการศึกษาฯ)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น เมาส์  กระดาษต่อ
เนือง  แป้มพิมพ์  ตลับผงหมึกสําหรับเครืองคอมพิวเตอร์  ปรินเตอร์
เลเซอร์ ฯลฯ
(กองการศึกษาฯ)

วัสดุการศึกษา จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุทางการศึกษาและสือสารเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวทุ่ง 
(กองการศึกษาฯ)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 26,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบล
หัวทุ่ง
(กองการศึกษาฯ)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตําบลหัวทุ่ง
(กองการศึกษาฯ)
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งบเงินอุดหนุน รวม 384,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 384,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 384,000 บาท
อุดหนุนอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.)   ชันอนุบาลถึงชันประถมศึกษาปีที 6
  รวม 3 โรงเรียน  ได้แก่  โรงเรียนสหราษฎร์อนุกูล  โรงเรียนหนองทุ่ม
หนองสะแบง  โรงเรียนหนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร  รวมทังสิน   96
   คน ๆ  ละ   20.-  บาท  จํานวน  200  วัน  เป็นเงิน  384,000.-  บาท
ตามหนังสือสังการดังนี
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0816.2 /ว 3301  ลงวันที   14
  มิถุนายน  2560  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560
(กองการศึกษาฯ)

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างนักเรียน  นักศึกษา  ช่วงปิดภาค
เรียน  ตามโครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน
ตามระเบียบและหนังสือสังการทีเกียวข้อง ดังนี
1. ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  ว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบ
ครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ทีพึง  พ.ศ. 2552
2. หนังสือ มท 0313.4/ว 3050  ลว 22 ก.พ. 2543  เรือง หลักเกณฑ์ว่า
ด้วยการตังงบประมาณเพือการช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที
ของ อปท 2543
(กองการศึกษาฯ)
โครงการฝึกอบรมพุทธธรรมนําใจป้องกันภัยเด็กและเยาวชน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมพุทธธรรมนําใจป้องกันภัย
เด็กและเยาวชน    เพือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  โรคเอดส์  การ
ท้องก่อนวัยอันควร  โรคการเสพติดสังคมออนไลน์  เช่น  ค่าป้าย
โครงการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าถ่าย
เอกสาร ฯลฯ
ตามระเบียบดังนี
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
(กองการศึกษาฯ)
โครงการฝึกอบรมเพือพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตําบลหัวทุ่ง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพือพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชนตําบลหัวทุ่ง   เช่น  ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่า
อาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ฯลฯ
ตามระเบียบดังนี
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
(กองการศึกษาฯ)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 426,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 426,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 376,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 336,000 บาท

(1)  ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพือปฏิบัติงานประจํารถกู้ชีพ  ใน
การรับ - ส่ง  ผู้ป่วยฉุกเฉินไปโรงพยาบาล   จํานวน  336,000.-  บาท 
        เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพือปฏิบัติงานประจํา
รถกู้ชีพ  ในการรับ - ส่ง  ผู้ป่วยฉุกเฉินไปโรงพยาบาล ในอัตราเดือน
ละ  7,000.-  บาท  จํานวน  4  คน
(สํานักปลัด)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
(1)  โครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับ ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการ
จัดทําโครงการ  ค่าป้าย  ค่าเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสาร  ฯลฯ
(สํานักปลัด)
ตามหนังสือสังการดังนี
1.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน  ที  มท. 0891.3/ว
 1203  ลงวันที   15  มิถุนายน  2558   เรือง  การดําเนินงานการป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(สํานักปลัด)
(3)  โครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือด
ออก  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และตกแต่งสถานที  ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม  ค่าอาหาร  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าป้ายโครงการ  ฯลฯ
ตามระเบียบดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  นํายาล้างแผล  ผ้าพัน
แผล  ถุงมือ  แอลกอฮอล์  สําลี  ฯลฯ
(สํานักปลัด)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 75,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ยากไร้  ผู้ด้อยโอกาส ผู้มีรายได้
น้อย
ตามโครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส
ตามระเบียบ ดังนี
1.  ระเบียบกรมการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  ว่าด้วยการสงเคราะห์
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ พ.ศ. 2552 
(สํานักปลัด)

งบเงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 30,000 บาท

(1)  อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอพล  ตามโครงการ "แผนงานของ
ศูนย์เฉลิมพระเกียรติช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ติดเชือ HIV อําเภอ
พล  ประจําปีงบประมาณ  2561"
        เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอพล  ตาม
โครงการ "แผนงานของศูนย์เฉลิมพระเกียรติช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์
และผู้ติดเชือ HIV อําเภอพล "  ประจําปีงบประมาณ  2561
   จํานวน  30,000.-  บาท  
ตามระเบียบ ดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559 
(สํานักปลัด)

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 15,000 บาท
(1) อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอพล  (สมาชิกกาชาดอําเภอพล)  ตาม
โครงการ/แผนงานของสมาชิกกาชาดอําเภอพล  ประจําปีงบ
ประมาณ  2561 จํานวน  15,000.-  บาท 
        เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอพล  (สมาชิกกาชาด
อําเภอพล)  ตามโครงการ/แผนงานของสมาชิกกาชาดอําเภอพล  ประจําปี
งบประมาณ  2561  จํานวน  15,000.-  บาท 
ตามระเบียบ ดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559 
(สํานักปลัด)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 840,920 บาท
งบบุคลากร รวม 615,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 615,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 573,720 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลประจําปีและเงินปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานส่วนตําบลประจําปี   กรณีมีการปรับอัตราเงินเดือน  การ
เลือนระดับต่างๆ  ให้พนักงานส่วนตําบล  จํานวน   2   อัตรา  ดังนี
ตําแหน่ง    ผู้อํานวยการกองช่าง    จํานวน    1    อัตรา
ตําแหน่ง    นายช่างโยธา    จํานวน    1    อัตรา
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้กับผู้อํานวยการกองช่าง   จํานวน    1
    อัตรา  โดยจ่ายในอัตราเดือนละ  3,500.-  บาท 
(กองช่าง)

งบดําเนินงาน รวม 225,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 110,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 60,000 บาท

(1)  เงินประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  จํานวน  10,000.-  บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์ตอบแทนแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  เช่น  ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจงานจ้าง  ค่าตอบแทนพนักงานส่วนท้องถินอืนทีได้รับ
คําสังแต่งตัง่ให้มาช่วยปฏิบัติราชการเป็นการชัวคราวในกองช่าง ฯลฯ
(กองช่าง)

(2)  เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่  พนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  จํานวน  50,000
.-  บาท
   เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล  พนักงานจ้าง ของกองคลัง ตามหลักเกณฑ์วิธีการกําหนด
ประโยชน์ตอนแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ เมือปฏิบัติราชการบรรลุวัตถุ
ประสงค์การปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของราชการ  ตามทีมิติ
ตัวชีวัดกําหนด
ตามระเบียบและหนังสือสังการทีเกียวข้อง ดังนี
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนอันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
2.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที  มท 0808.2/ว 859  ลง
วันที  29  พฤษภาคม  2557  เรือง  การดําเนินการระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนอันเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็น
รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
3.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที  มท  0808.2/ว 3072   ลง
วันที   29  กันยายน  2557  เรือง  แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์
ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
4.  หนังสือสํานักงาน  ก.จ. ,ก.ท. , และ  ก.อบต.  ด่วนทีสุด  ที  มท
. 0809.3/ว  380  ลงวันที   26  กุมภาพันธ์  2558  เรือง  ประกาศ  ก.จ
., ก.ท., และ  ก.อบต.  เรือง  กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลัก
เกณฑ์  เงือนไข  และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้อง
ถิน  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 
2558 
(กองช่าง)
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างทีมาปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ
ตามระเบียบ  ดังนี
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(กองช่าง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2548 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
(กองช่าง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิ
เบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบ  
ตามระเบียบ  ดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับ
ที 3) พ.ศ. 2549
2. หนังสือกรมบัญชีกลาง  ด่วนทีสุด ที กค 0422.3/ว 257 ลงวันที  28
  มิถุนายน 2559 เรือง  ประเภทและอัตราเงินเดือนบํารุงการศึกษาและค่า
เล่าเรียน
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท.  0809.3 / ว 1013 ลงวันที 18
  กุมภาพันธ์  2559  เรือง  การเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร
4.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท. 0809.3/ว 4522  ลงวันที  9
 สิงหาคม  2559  เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน
(กองช่าง)

ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 25,000 บาท

(1)  ค่าจ้างเหมาบริการเพือให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึงอย่างใดซึงอยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง   จํานวน   10,000.-  บาท  
        เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาในการจัดทําเอกสารหรือวารสารโฆษณา
และเผยแพร่หรือการจ้างเหมาบริการต่างๆ  เช่น  ค่าจ้างเหมาสือโฆษณา
และเผยแพร่ผลการดําเนินงานของ อบต. ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ  ค่าป้ายไวนิล  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ฯลฯ

(2)  ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพือตรวจสอบคุณภาพ
นํา  จํานวน  15,000.-  บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการตรวจสอบคุณภาพนํา
บาดาล นําเพือการอุปโภค บริโภค  ฯลฯ
(กองช่าง)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
-  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับเบียเลียง  เดินทาง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่า
ลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่า
ลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ
ตามระเบียบดังนี
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555  และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับ
ที 3) พ.ศ. 2559
2.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
(กองช่าง)

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์และสิงของเครืองใช้
ต่างๆ เช่น  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ และอืนๆ  ทีเข้าประเภทราย
จ่ายนี ฯลฯ
(กองช่าง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  เมาส์  กระดาษต่อเนือง  แป้น
พิมพ์  ตลับผงหมึกสําหรับเครืองคอมพิวเตอร์  ปรินเตอร์  เลเซอร์ ฯลฯ
(กองช่าง)

งานไฟฟ้าถนน รวม 3,997,200 บาท
งบดําเนินงาน รวม 863,500 บาท
ค่าใช้สอย รวม 753,500 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 72,000 บาท

(1)  ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบ
ไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้านต่างๆ  ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหัว
ทุ่ง  จํานวน  72,000.-  บาท  
    เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพือปฏิบัติงานในการบํารุงรักษา
หรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้านต่างๆ  ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลหัวทุ่ง  จํานวน  1   อัตรา  ในอัตราเดือนละ  6,000
.-  บาท
(กองช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 681,500 บาท
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(1)  ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม    จํานวน    30,000.-  บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลหัวทุ่งให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ
(กองช่าง)
(2)  ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมถนนภายในตําบลหัวท่◌ุง
  จํานวน  651,500.- บาท  ดังนี
หมู่ที  1  บ้านหัวทุ่ง
(1) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  (จากนานางศรีนวล  แสนจู ถึงทีนานาง
สมจี  ชลบุญ)   จํานวน  109,400.-  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนตามโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  (จากนา
นางศรีนวล  แสนจู ถึงทีนานางสมจี  ชลบุญ) ปริมาณงาน  ลงลูกรังซ่อม
แซมผิวจราจรกว้าง 4 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 600  ม. หรือมีปริมาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า  360 ลบ.ม. รายละเอียดตามรูปแบบองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหัวทุ่งกําหนด      

หมู่ที  2  บ้านหัวคู
(2)  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (สายบ่อนําตืน)   จํานวน  2,200
.-  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนตามโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (สายบ่อ
นําตืน)   ปริมาณงาน  ลงลูกรังผิวจราจรกว้าง 2.5 ม. ความยาวไม่น้อย
กว่า 20  ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า  7.50 ลบ.ม. รายละเอียด
ตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตําบลหัวทุ่งกําหนด

(3) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (จากร้านอาหารแพริมทุ่ง  ถึงแยกนา
นายลี  สอนเหง้า)   จํานวน  145,900.-  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนตามโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (จากร้าน
อาหารแพริมทุ่ง  ถึงแยกนานายลี  สอนเหง้า) ปริมาณงาน  ลงลูกรังซ่อม
แซมผิวจราจรกว้าง 4 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 800  ม. หรือมีปริมาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า  480 ลบ.ม. รายละเอียดตามรูปแบบองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหัวทุ่งกําหนด      

หมู่ที 3  บ้านป่าติว
(4)  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (จากนานายเจริญ  พามอก  ถึงนานาย
เสงียม  มิสา)   จํานวน   72,900.-  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนตามโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (จากนา
นายเจริญ  พามอก  ถึงนานายเสงียม  มิสา)   ปริมาณงาน  ลงลูกรังซ่อม
แซมผิวจราจรกว้าง 2 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 800  ม. หรือมีปริมาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า  240 ลบ.ม. รายละเอียดตามรูปแบบองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหัวทุ่งกําหนด   

(5)  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (จากนานายสมฤทธิ  ขันแข็ง  ถึงนา
นายบัญชา  เศธไธสง)  จํานวน  27,300.-  บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนตามโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (จากนา
นายสมฤทธิ  ขันแข็ง  ถึงนานายบัญชา  เศธไธสง) ปริมาณงาน  ลงลูกรัง
ซ่อมแซมผิวจราจรกว้าง 2 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 300  ม. หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า  90 ลบ.ม. รายละเอียดตามรูปแบบองค์การ
บริหารส่วนตําบลหัวทุ่งกําหนด   

หมู่ที  4  บ้านหนองทุ่ม  
(6)  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (ข้างโรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนอง
สะแบงด้านตะวันออก ถึงนานายค้าย บังใบ) จํานวน  18,200.-  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนตามโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (ข้าง
โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองสะแบงด้านตะวันออก ถึงนานายค้าย บังใบ) 
ปริมาณงาน  ลงลูกรังซ่อมแซมผิวจราจรกว้าง 2 ม. ยาว 200 ม. หรือมี
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ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า  60 ลบ.ม. รายละเอียดตามรูปแบบองค์การ
บริหารส่วนตําบลหัวทุ่งกําหนด

(7)  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (สายนานายวาด  ศรีสุบาล  ถึงนานาย
บัวผัน  วงค์ษาสุข)   จํานวน  59,200.-  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนตามโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (สายนา
นายวาด  ศรีสุบาล  ถึงนานายบัวผัน  วงค์ษาสุข)
ปริมาณงาน    ช่วงที 1 ลงลูกรังซ่อมแซมผิวจราจรกว้าง  3 ม. ความยาว
ไม่น้อยกว่า 300 ม.  และช่วงที 2  ลงลูกรังซ่อมแซมผิวจราจรกว้าง  4 ม
.  ความยาวไม่น้อยกว่า 100 ม.  
หรือช่วงที  1-2  มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า  195 ลบ.ม.   รายละเอียด
ตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตําบลหัวทุ่งกําหนด   

(8) โ ครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (จากนานางสมมาตย์  นามมูล  ถึงนา
นายสมศรี  ทบหลง)   จํานวน  20,500.-  บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (จากนานางสม
มาตย์  นามมูล  ถึงนานายสมศรี  ทบหลง)   ปริมาณงาน  ลงลูกรังซ่อม
แซมผิวจราจรกว้าง 3 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 150  ม. หรือมีปริมาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า  67.50 ลบ.ม. รายละเอียดตามรูปแบบองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหัวทุ่งกําหนด   

หมู่ที  5  บ้านโนนตะหนิน
(9) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (จากนานายเคน  ไสบาน  ถึงนานาย
จอมสวรรค์  นาสังข์)   จํานวน  91,100.-  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนตามโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (จากนา
นายเคน  ไสบาน  ถึงนานายจอมสวรรค์  นาสังข์)  ปริมาณงาน  ลงลูกรัง
ซ่อมแซมผิวจราจรกว้าง 4 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 500  ม. หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า  300 ลบ.ม. รายละเอียดตามรูปแบบองค์การ
บริหารส่วนตําบลหัวทุ่งกําหนด   

หมู่ที  6
(10) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (จากบ้านหนองฉันเพล ไปถึงตําบลเก่า
งิว)   จํานวน  68,400.-  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนตามโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  (จากบ้าน
หนองฉันเพล ไปถึงตําบลเก่างิว) ปริมาณงาน  ช่วงที 1 ลงลูกรังซ่อมแซม
ผิวจราจรกว้าง 2.50 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 400 ม.  
และช่วงที 2 ลงลูกรังซ่อมแซมผิวจราจรกว้าง 2 ม. ความยาวไม่น้อย
กว่า 250 ม.  หรือช่วงที 1-2  มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า  225 ลบ.ม. 

หมู่ที  8
(11) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (จากนานายบุญกว้าง  กุลสวรรค์  ถึง
นานายเสงียม  คําไขสอน)   จํานวน  36,400.-  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนตามโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (จากนา
นายบุญกว้าง  กุลสวรรค์  ถึงนานายเสงียม  คําไขสอน)   ปริมาณงาน  ลง
ลูกรังซ่อมแซมผิวจราจรกว้าง 2 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 400 ม. หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า  120 ลบ.ม. รายละเอียดตามรูปแบบองค์การ
บริหารส่วนตําบลหัวทุ่งกําหนด
(กองช่าง)

ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุทีใช้ในสํานักงานองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหัวทุ่ง และอืนๆ  ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี  (กองช่าง)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง  เช่น  ไม้ต่างๆ  ปูนซีเมนต์  ปูน
ขาว  จอบ  เสียม  ตะปู  ท่อนําบาดาล  ตลับเมตร  ฯลฯ 
(กองช่าง)

งบลงทุน รวม 2,533,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 21,000 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
(1)   จัดซือเครืองตบดิน  จํานวน  1  เครือง จํานวน 21,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองตบดิน  จํานวน  1  เครือง  ราคาเครือง
ละ  21,000.-  บาท  คุณลักษณะ ดังนี
1.  ใช้เครืองยนต์เบนซิน
2.  นําหนักของเครืองตบดินไม่น้อยกว่า  80  กิโลกรัม
3.  แรงบดอัดไม่น้อยกว่า   5  ตัน
4.  ความเร็วในการตบไม่น้อยกว่า  5,000.-  บาท  ครัง/นาที
(ตังตามราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  สํานักงบประมาณ  2560)
(กองช่าง)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,512,700 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
หมู่ที  6  บ้านหนองฉันเพล
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (จากบ้านหนองฉันเพล ไปบ้านโนนตะหิน)

จํานวน 17,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (จากบ้านหนอง
ฉันเพล ไปบ้านโนนตะหิน)   ปริมาณงาน  
จุดที 1 (สายไปนานางราตรี  คํามะบาล)   ก่อสร้างถนนลูกรัง  ผิวจราจร
กว้าง 2 ม. ยาว 55 ม. หรือพืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า  110  ตร.ม. หนา
เฉลีย  0.15 ม. 
จุดที 2 (สายไปนานายทองม้วน  ขวากุดแข้)   ก่อสร้างถนนลูกรัง  ผิว
จราจรกว้าง 2.50 ม. ยาว 100 ม. หรือพืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า  250
  ตร.ม. หนาเฉลีย  0.15 ม.                
จุดที 1-2 รายละเอียดตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตําบลหัวทุ่งกําหนด
(กองช่าง)
หมู่ที 1 บ้านหัวทุ่ง
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล.  ภายในหมู่บ้านหัวทุ่ง  (บริเวณ
หน้าวัดมาลัยจันทร์)

จํานวน 77,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล
.  ภายในหมู่บ้านหัวทุ่ง  (บริเวณหน้าวัดมาลัยจันทร์)  ปริมาณงาน ขยาย
ผิวจราจรถนน คสล.  พืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า  56 ตร.ม.  หนา  0.15
  ม.   และวางท่อระบายนํา คสล.  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  0.40 ม
. พร้อมบ่อพัก   รายละเอียดตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตําบลหัวทุ่ง
กําหนด      
(กองช่าง)
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หมู่ที 1 บ้านหัวทุ่ง
โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล.  ภายในหมู่บ้าน  (ซอยบ้านนางกนกพร 
 บุญเกิด ถึง บ้านนางไหม  คําหมู  ทังสองฝังถนน  (บริเวณศาลากลางบ้าน  
ถึงบ้านนางกนกพร  บุญเกิด)

จํานวน 210,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล.  ภายในหมู่
บ้าน  (ซอยบ้านนางกนกพร  บุญเกิด ถึง บ้านนางไหม  คําหมู  ทังสองฝัง
ถนน  (บริเวณศาลากลางบ้าน  ถึงบ้านนางกนกพร บูญเกิด  ปริมาณ
งาน  ก่อสร้างรางระบายนํา คสล.  รูปตัวยูขนาดภายในกว้าง 0.30 ม. ภาย
นอกกว้าง  0.50  ม. ลึกเฉลีย 0.30 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า  151   ม
. รายละเอียดตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตําบลหัวทุ่งกําหนด     
(กองช่าง)

หมู่ที 1 บ้านหัวทุ่ง
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํา   คสล.  ภายในหมู่บ้าน  (ซอยบ้านนางวัน  
นามมูล  ถึง บ้านทองคูณ  เมืองนําเทียงทังสองฝังถนน)

จํานวน 230,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํา   คสล.  ภาย
ในหมู่บ้าน  (ซอยบ้านนางวัน  นามมูล  ถึง บ้านทองคูณ  เมืองนําเทียงทัง
สองฝังถนน)   ปริมาณงาน  วางท่อระบายนํา คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์
กลาง  0.40 ม.  พร้อมบ่อพัก  รางวีกว้างเฉลีย  0.60 ม.   ความยาวไม่
น้อยกว่า 114 ม.  รายละเอียดตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตําบลหัวทุ่ง
กําหนด      
(กองช่าง)
หมู่ที 2 บ้านหัวคู
โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์

จํานวน 240,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ 
ปริมาณงาน  ก่อสร้างลาน คสล.  ขนาดกว้าง  20 ม. ยาว 30  ม
. หนา 0.10  ม. หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. รายละเอียดตามรูป
แบบองค์การบริหารส่วนตําบลหัวทุ่งกําหนด
(กองช่าง)
หมู่ที 3 บ้านป่าติว
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (เชือมถนนเส้นเดิมจากนานายนุ้ย  ถึงนานาง
ปรีดา)

จํานวน 70,300 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (เชือมถนนเส้น
เดิมจากนานายนุ้ย  ถึงนานางปรีดา)   ปริมาณงาน  ก่อสร้างถนนลูกรัง ผิว
จราจรกว้าง 2.50 ม. ยาว 290 ม. หรือพืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 725 ตร
.ม. หนาเฉลีย 0.15 ม. รายละเอียดตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตําบล
หัวทุ่ง กําหนด
(กองช่าง)
หมู่ที 3 บ้านป่าติว
โครงการติดตังยางชะลอความเร็วถนนภายในหมู่บ้าน

จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตามโครงการติดตังยางชะลอความเร็วถนนภายใน
หมู่บ้าน   ปริมาณงาน  ติดตังยางชะลอความเร็วจํานวน  4 จุด  ราย
ละเอียดตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตําบลหัวทุ่งกําหนด    
(กองช่าง)  
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หมู่ที 4 บ้านหนองทุ่ม 
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล.  พร้อมรางระบายนํารูปตัวยู  
(สายกลางบ้านจากบ้านนายกุศล  สุโพธิ ถึงบ้านนางประกาย  พรมไพรสณ)

จํานวน 138,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล
.  พร้อมรางระบายนํารูปตัวยู  (สายกลางบ้านจากบ้านนายกุศล  สุโพธิ ถึง
บ้านนางประกาย  พรมไพรสณ)  ปริมาณงาน ก่อสร้างขยายผิวจราจร
ถนน คสล.  กว้างเฉลีย 0.60 ม. ยาว 78 ม. หรือพืนทีก่อสร้างไม่น้อย
กว่า  46.80  ตร.ม.  หนา  0.15  เมตร   พร้อมรางระบายนํารูปตัว
ยู ขนาดภายในกว้าง 0.30 ม. ภายนอกกว้าง 0.50 ม.  ลึกเฉลีย 0.30 ม
.  รายละเอียดตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตําบลหัวทุ่งกําหนด      
(กองช่าง)

หมู่ที 4 บ้านหนองทุ่ม
โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  (จากบ้านนางพิมพา  ทาระวัฒน์  ถึงถนนเส้น
รอบบ้าน ไปบ้านโนนสวรรค์)

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนน  คสล.  (จากบ้านนาง
พิมพา  ทาระวัฒน์  ถึงถนนเส้นรอบบ้าน ไปบ้านโนนสวรรค์)   ปริมาณ
งาน  ผิวจราจรกว้าง 2.5 ม.  ยาว 46  ม.  หนา  0.15 ม.  หรือพืนทีไม่
น้อยกว่า 115  ตร.ม.  รายละเอียดตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตําบล
หัวทุ่งกําหนด      
(กองช่าง)
หมู่ที 7 บ้านฮ่องแซง
โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางผิวจราจรถนน  (จากหน้าโรงสีชุมชน  ถึงบ้าน
นายสมร  โภชนกิจ และด้านตะวันตก)

จํานวน 700,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางผิวจราจร
ถนน  (จากหน้าโรงสีชุมชน  ถึงบ้านนายสมร  โภชนกิจ และด้านตะวัน
ตก)  
ปริมาณงาน ก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล.  กว้างเฉลีย 1.00 - 1.50
 ม. พืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า  827  ตร.ม.  หนา  0.15  เมตร   ราย
ละเอียดตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตําบลหัวทุ่งกําหนด   
(กองช่าง)
หมู่ที 8  บ้านหนองสะแบง 
โครงการก่อสร้างฝาปิดร่องระบายนํา (จากบ้านนางเย็นใจ  ยาบ้านทุ่ม  ถึง
บ้านนายจําเริญ  เพียรคํา)

จํานวน 236,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างฝาปิดร่องระบายนํา (จาก
บ้านนางเย็นใจ  ยาบ้านทุ่ม  ถึงบ้านนายจําเริญ  เพียรคํา)   
ปริมาณงาน  ก่อสร้างฝาปิดร่องระบายนํา ขนาดกว้างเฉลีย 0.60 ม. ความ
ยาวไม่น้อยกว่า 123 ม.   รายละเอียดตามรูปแบบองค์การบริหารส่วน
ตําบลหัวทุ่งกําหนด
(กองช่าง)
หมู่ที 8 บ้านหนองสะแบง
โครงการก่อสร้างทางระบายนําลอดถนนในหมู่บ้าน

จํานวน 26,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างทางระบายนําลอดถนนในหมู่
บ้าน   ปริมาณงาน  ก่อสร้างทางระบายนําลอดถนน จํานวน 2
 จุด  ท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. จํานวนท่อไม่น้อยกว่า 12
 ท่อน   รายละเอียดตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตําบลหัวทุ่งกําหนด
(กองช่าง)
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
หมู่ที  1  บ้านหัวทุ่ง
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (จากทีนานายสุดที  สอนเหง้า  ถึงทีนานายเกษม 
 ศรีบูพิมพ์)

จํานวน 273,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนตามโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (จากทีนา
นายสุดที  สอนเหง้า  ถึงทีนานายเกษม  ศรีบูพิมพ์)   ปริมาณงาน  ลงลูกรัง
ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 1,500  ม. หรือมีปริมาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า 900  ลบ.ม. รายละเอียดตามรูปแบบองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหัวทุ่งกําหนด      
(กองช่าง)
หมู่ที  6  บ้านหนองฉันเพล
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก (จากนานายบุญหลาย  ถึง บ้านนายโสม  
พินิจกิจ)

จํานวน 17,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนตามโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก (จากนา
นายบุญหลาย ถึง บ้านนายโสม  พินิจกิจ)  ปริมาณงาน   ลงหินคลุกผิว
จราจรกว้าง 2.50 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 100 ม. หรือมีปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า  25 ลบ.ม.   รายละเอียดตามรูปแบบองค์การบริหารส่วน
ตําบลหัวทุ่งกําหนด
(กองช่าง)
หมู่ที 2 บ้านหัวคู
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก (สายข้างริมคลองห้วยหนองเอียน  ไปนานาง
ปรียาภรณ์  บุเกตุ)

จํานวน 35,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนตามโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก (สายข้าง
ริมคลองห้วยหนองเอียน  ไปนานางปรียาภรณ์  บุเกตุ)   ปริมาณงาน  ลง
หินคลุกผิวจราจรกว้าง 2.50 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า  200  ม. หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  50 ลบ.ม. รายละเอียดตามรูปแบบองค์การ
บริหารส่วนตําบลหัวทุ่งกําหนด
(กองช่าง)
หมู่ที 2 บ้านหัวคู
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก (สายเข้าถังประปาหมู่บ้าน)

จํานวน 28,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนตามโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก (สายเข้า
ถังประปาหมู่บ้าน)   ปริมาณงาน  ลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง 4 ม. ความ
ยาวไม่น้อยกว่า 100  ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า  40 ลบ.ม. ราย
ละเอียดตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตําบลหัวทุ่งกําหนด      
(กองช่าง)
หมู่ที 2 บ้านหัวคู
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก (สายหลังบ้านนางเข็มรัตน์  มูลลาด)

จํานวน 70,100 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนตามโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก (สายหลัง
บ้านนางเข็มรัตน์  มูลลาด)   ปริมาณงาน  ลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง 2.50
 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 400  ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า  100 ลบ.ม.  รายละเอียดตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตําบลหัวทุ่ง
กําหนด
(กองช่าง)
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หมู่ที 2 บ้านหัวคู
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก (สายหลังบ้านนายบุญธรรม  อนันตภูมิ)

จํานวน 28,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนตามโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก (สายหลัง
บ้านนายบุญธรรม  อนันตภูมิ)   ปริมาณงาน  ลงหินคลุกผิวจราจร
กว้าง 2.50 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 160  ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า  40 ลบ.ม. รายละเอียดตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตําบลหัว
ทุ่งกําหนด     
(กองช่าง) 

งบเงินอุดหนุน รวม 600,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 600,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 600,000 บาท
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอพล  จํานวน  600,000.-  บาท
        เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอพล  เพือขยาย
เขตไฟ้ฟ้าแรงตําให้กับครัวเรือน  รายละเอียดตามแผนผังที อบต.หัวทุ่ง
กําหนด  
ตามระเบียบดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559
(กองช่าง)

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 382,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 322,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 308,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 288,000 บาท
    ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอย  จํานวน  288,000.-  บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเก็บขนขยะมูลฝอย
ภายในเขตพืนทีองค์การบริหารส่วนตําบลหัวทุ่ง  ในอัตราเดือน
ละ  24,000.-  บาท
(สํานักปลัด)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรืองการคัดแยกขยะครัวเรือน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรืองการ
คัดแยกขยะครัวเรือน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานทีฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ  ในการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณวิทยากร  ค่าอารหารว่างและ
เครืองดืม ค่าอาหาร   ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช่จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึก
อบรมสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ 
ตามระเบียบดังนี
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 14,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 14,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือถังขยะยางรถยนต์แบบมีฝาปิดและขาตัง  ขนาดความ
จุไม่ตํากว่า  60 ลิตร จํานวน  60  ใบๆ ละ  230 .-  บาท  
(สํานักปลัด)
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งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 60,000 บาท
    อุดหนุนสํานักงานเทศบาลเมืองเมืองพล  จํานวน  60,000.-  บาท    
        เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานเทศบาลเมืองเมืองพล  เพือเป็นค่า
ใช้สถานทีและค่าใช้จ่ายในการกําจัดขยะมูลฝอย  
ตามระเบียบดังนี
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559  
(สํานักปลัด)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 270,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 230,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
ตําบลหัวทุ่ง

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการพลังงานแผ่น
ดินเอาชนะยาเสพติดตําบลหัวทุ่ง 
ตามระเบียบดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(สํานักปลัด)
โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถินสีปีและสนับสนุนการขับเคลือนแผนชุมชน
แบบบูรณาการ

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถินสีปี
และสนับสนุนการขับเคลือนแผนชุมชนแบบบูรณาการ  เพือทบทวนแผน
พัฒนาท้องถินสีปีและส่งเสริม  สนับสนุน การจัดทําแผนชุมชน  การจัด
ประชุมประชาคมหมู่บ้าน  ประชุมประชาคมระดับตําบล เพือนําข้อมูลมา
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิน  โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการฝึก
อบรม  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าป้าย
โครงการ ฯลฯ  
ตามระเบียบดังนี
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ . 2548  และทีแก้ไขเพิมเติมถึง  (ฉบับที 2) พ
.ศ. 2559
2.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา  เข้าร่วมการแข่งกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(สํานักปลัด)
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โครงการฝึกอบรม สร้างสุข เพิมรายได้ ตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอ
เพียง

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างสุข  เพิมรายได้  ตามแนวพระ
ราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และ
ตกแต่งสถานทีอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการอบรม  ค่าวัสดุและ
อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าป้ายโครงการน  ฯลฯ
ตามระเบียบดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด ตําบลหัวทุ่ง

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะ
กรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตําบลหัวทุ่ง  โดยจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายเกียวกับการใช้และตกแต่งสถานทีอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด
การอบรม  ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าป้ายโครงการน  ฯลฯ
ตามระเบียบดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)
โครงการฝึกอบรมเพือพัฒนาศักยภาพผู้นํา  กลุ่มสตรีตําบลหัวทุ่ง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพือพัฒนาศักยภาพผู้นํา กลุ่ม
สตรีตําบลหัวทุ่ง  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และตกแต่งสถานที
อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการอบรม  ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่า
ป้ายโครงการ  ฯลฯ
ตามระเบียบดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)
โครงการฝึกอบรมเพือส่งเสริมอาชีพการทําขนมถัวตัด จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพือส่งเสริมอาชีพการทําขนม
ถัวตัด  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และตกแต่งสถานทีอบรม ค่า
ใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการอบรม  ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่า
ป้ายโครงการ  ฯลฯ
ตามระเบียบดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)

วันทีพิมพ์ : 2/10/2560  10:48:35 หน้า : 39/44



โครงการฝึกอบรมเพือส่งเสริมอาชีพการทําดอกไม้จากผ้า
และริบบิน

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพือส่งเสริมอาชีพการทํา
ดอกไม้จากผ้า และริบบิน   โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และ
ตกแต่งสถานทีอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการอบรม  ค่าวัสดุและ
อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าป้ายโครงการ  ฯลฯ
ตามระเบียบดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)
โครงการฝึกอบรมเพือส่งเสริมอาชีพการทําสิงประดิษฐ์จากหลอดกาแฟ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพือส่งเสริมอาชีพการทําสิง
ประดิษฐ์จากหลอดกาแฟ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และตกแต่ง
สถานทีอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการอบรม  ค่าวัสดุและ
อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าป้ายโครงการ  ฯลฯ
ตามระเบียบดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)
โครงการฝึกอบรมเพือส่งเสริมอาชีพการเพาะพันธ์ปลา จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพือส่งเสริมอาชีพการเพาะ
พันธ์ปลา   โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และตกแต่งสถานที
อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการอบรม  ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่า
ป้ายโครงการ  ฯลฯ
ตามระเบียบดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการทีดีแก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินและเสริมสร้างความรู้เกียวกับประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (ประชุมเวทีสาธารณะ)

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมสนับสนุนการบริหาร
จัดการทีดีแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินและเสริมสร้างความรู้เกียวกับ
ประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมของประชาชน (ประชุมเวทีสาธารณะ)  โดย
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และตกแต่งสถานทีอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิดและปิดการอบรม  ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าอาหาร  ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าป้ายโครงการน  ฯลฯ
ตามระเบียบดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)
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โครงการฝึกอบรมสร้างสรรค์สิงประดิษฐ์จากขยะเพือพัฒนาต่อยอดเชิง
พาณิชย์

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมสร้างสรรค์สิงประดิษฐจาก
ขยะเพือพัฒนาต่อยอดเชิงพานิชย์ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้
และตกแต่งสถานทีอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการอบรม  ค่าวัสดุ
และอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าป้ายโครงการน  ฯลฯ
ตามระเบียบดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)

งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 40,000 บาท

(1)  อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอพลตามโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ประจําปีงบประมาณ  2561 จํานวน  20,000.-  บาท
        เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอพลตามโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจําปีงบประมาณ  2561 เพือ
ดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพืนที 
ตามระเบียบดังนี
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  พ.ศ.  2559
(สํานักปลัด)

(2)  อุดหนุนทีทําการปกครองจังหวัดขอนแก่นตามโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น   ประจําปี 2561
  จํานวน  20,000.-  บาท
        เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีทําการปกครองจังหวัดขอนแก่นตาม
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด
ขอนแก่น   ประจําปี 2561  เพือแปลงนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดไปสู่การปฏิบัติในพืนทีจังหวัดขอนแก่น 
ตามระเบียบดังนี
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  พ.ศ.  2559
(สํานักปลัด)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและกีฬาอืน ๆ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและกีฬา
อืนๆ  เช่น  เงินรางวัล  ค่าถ้วยรางวัล  ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน  ค่า
บํารุงทีม  ค่านําดืม  นําแข็ง  ค่าสถานที  ค่ารับรองและพิธีกร ค่าวง
ดุริยางค์  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทีเกียวข้องกับการแข่งขันกีฬา  เช่น  ลูก
ฟุตบอล  วอลเลย์บอล  ตะกร้อ  ฯลฯ
ตามระเบียบดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(กองการศึกษาฯ)
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โครงการแข่งขันกีฬาเปตองให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทัวไป จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาเปตองให้กับเด็ก เยาวชน 
 และประชาชนทัวไป  เช่น  เงินรางวัล  ค่าถ้วยรางวัล  ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสิน  ฯลฯ
ตามระเบียบดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(กองการศึกษาฯ)

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุกีฬา เช่น  ลูก
ฟุตบอล  วอลเลย์บอล ตะกร้อ ตาข่าย ฯลฯ เพือสนับสนุนการเล่นกีฬาให้
แก่เยาวชนและประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหัวทุ่ง
(กองการศึกษาฯ)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีต่างๆ และการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางพระ
พุทธศาสนา

จํานวน 40,000 บาท

(1)  โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันกตัญ ูผู้สูง
อายุ  จํานวน  20,000.-  บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และ
วันกตัญ ูผู้สูงอายุ  เช่น  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าป้าย
โครงการ   ฯลฯ
ตามระเบียบดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(กองการศึกษาฯ)

(2)  โครงการถวายเทียนพรรษา  จํานวน  20,000.-  บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการถวายเทียนพรรษา เช่น  ค่าป้าย
โครงการ ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ฯลฯ 
ตามระเบียบดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(กองการศึกษาฯ)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลหัวทุ่ง

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารศูนย์
บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลหัวทุ่ง
(สํานักปลัด)

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 25,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ 
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ  เช่น   
ค่าจัดซือพันธุ์กล้าไม้ ค่าจ้างเหมาดูแลบํารุงรักษาต้นไม้ทีปลูกแล้ว  ฯลฯ ราย
ละเอียดค่าใช้จ่ายตามโครงการที อบต.กําหนด

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรติฯ เช่น ค่าจัดซือพันธุ์กล้าไม้  ค่าจ้างเหมาดูแลบํารุงรักษาต้นไม้ที
ปลูก   ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ
ตามระเบียบดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(สํานักปลัด)
โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก  (กิจกรรมอนุรักษ์ดินและนําอันเนืองมากจาก
พระราชดําริ เฉลิมพระเกียรติ  วันพ่อแห่งชาติและวันแม่แห่งชาติ)

จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก  (กิจกรรม
อนุรักษ์ดินและนําอันเนืองมาจากพระราชดําริ  เฉลิมพระเกียรติ วันพ่อ
แห่งชาติและวันแม่แห่งชาติ  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าวัสดุ  ค่า
ป้ายโครงการ ฯลฯ
ตามระเบียบดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(สํานักปลัด)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 6,921,320 บาท
งบกลาง รวม 6,921,320 บาท
งบกลาง รวม 6,921,320 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 37,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจ้าง  จํานวน  5
 อัตรา  ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างรายเดือน   โดยสมทบจ่ายสํานักงาน
ประกันสังคม
(สํานักปลัด)
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เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 4,890,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเบียยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ  จํานวน   612  คน   โดยจ่าย
ตามระเบียบและหนังสือสังการทีเกียวข้อง
ตามระเบียบดังนี
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้
สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน. พ.ศ. 2552

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,488,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเบียยังชีพให้แก่ผู้พิการ จํานวน   155  คน   โดยจ่ายตาม
ระเบียบและหนังสือสังการทีเกียวข้อง
ตามระเบียบดังนี
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียความ
พิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553 และที
แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559
(สํานักปลัด)

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  จํานวน   10  คน   โดยจ่ายตาม
ระเบียบและหนังสือสังการทีเกียวข้อง
ตามระเบียบดังนี
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยัง
ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548
(สํานักปลัด)

สํารองจ่าย จํานวน 216,057 บาท
เพือจ่ายในกรณีจําเป็นเร่งด่วนและเพือบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในกรณีทีประสบภัยธรรมชาติและสาธารณภัยต่างๆ  เช่น  นํา
ท่วม  ภัยแล้ง  ภัยหนาว  วาตภัย  ฯลฯ
(สํานักปลัด)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 90,000 บาท
(1)  เงินสมทบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือ
พืนที  จํานวน  60,000.-  บาท  
        เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพตําบลหัว
ทุ่ง  เพือจัดบริการด้านสุขภาพของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ตําบลหัวทุ่ง

(2)  เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน  จํานวน  30,000.-  บาท
        เพือจ่ายเป็นเงินสมทบให้แก่กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหัว
ทุ่ง  เพือสนับสนุนและพัฒนาการดําเนินงานของกองทุน  โดยยึดหลักการ
เป็นหุ้นส่วนการพัฒนา  ประชาชนออม 1 ส่วน  องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถินสมทบ  1  ส่วน  และรัฐบาลสมทบ  1  ส่วน  โดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถินสามารถสมทบงบประมาณเท่าจํานวนประชาชนทีจ่ายเงินเข้ากอง
ทุนและไม่เกิน  365 บาท  ต่อคนต่อปี 
(สํานักปลัด)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 140,263 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ( กบ
ท.)  ในอัตราร้อยละ  1  ของประมาณการรายได้ทีไม่รวมเงินอุดหนุน เงิน
กู้
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