
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทุ่ง
อําเภอ พล   จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 24,427,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 7,235,420 บาท
งบบุคลากร รวม 5,678,220 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,052,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

(1)   เพือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน 1
 อัตรา  โดยจ่ายในอัตราเดือนละ   20,400.- บาท   ตัง
ไว้  จํานวน  224,800.- บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์บริหาร
ส่วนตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554
 รวมถึงทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน  (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2557

(2)  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  2
  อัตรา  โดยจ่ายในอัตราเดือนละ  11,220.-  บาท / คน  ตัง
ไว้  269,280.- บาท  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์บริหาร
ส่วนตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554
 รวมถึงทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน  (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2557

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
(1)  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  จํานวน  1  อัตรา  โดยตังจ่ายในอัตรา  เดือนละ  1,750
.-  บาท   ตังไว้  จํานวน  21,000.-  บาท  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์บริหาร
ส่วนตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 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  ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์บริหาร
ส่วนตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554
 รวมถึงทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน  (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2557
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เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
(1)  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  จํานวน  1  อัตรา  โดยตังจ่ายในอัตราเดือนละ  1,750.-  บาท  ตัง
ไว้  จํานวน  21,000.-  บาท  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์บริหาร
ส่วนตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554
 รวมถึงทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน  (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2557

(2)   เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  จํานวน  2  อัตรา  โดยตังจ่ายในอัตราเดือนละ  880
.-  บาท  ตังไว้  จํานวน  21,120.-  บาท 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์บริหาร
ส่วนตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554
 รวมถึงทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน  (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2557

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  จํานวน  1  อัตรา   โดยตังจ่ายในอัตราเดือนละ  7,200.-  บาท 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์บริหาร
ส่วนตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554
 รวมถึงทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน  (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2557

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,368,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนดังนี
-  ประธานสภาฯ  จํานวน  1  อัตรา  ในอัตราเดือนละ  11,220.-  บาท
-  รองประธานสภาฯ  จํานวน  1  อัตรา  ในอัตราเดือนละ  9,180.-  บาท
-  เลขานุการสภาฯ  จํานวน  1  อัตรา  ในอัตราเดือนละ  7,200.-  บาท
-  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  12  อัตรา  ในอัตราเดือน
ละ  7,200.- บาท 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์บริหาร
ส่วนตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554
 รวมถึงทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน  (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2557

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,625,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,974,080 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   นักจัดการงานทัวไป  จํานวน   1  อัตรา
ตําแหน่ง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จํานวน   1  อัตรา
ตําแหน่ง   นักพัฒนาชุมชน  จํานวน   1  อัตรา
ตําแหน่ง   เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน  จํานวน   1  อัตรา
ตําแหน่ง   เจ้าพนักงานธุรการ   จํานวน   1  อัตรา
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 252,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับพนักงานส่วนตําบล  จํานวน  3
  อัตรา  ดังนี
ตําแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล    จํานวน  1  อัตรา  
ตําแหน่ง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล    จํานวน  1  อัตรา  
ตําแหน่ง  หัวหน้าสํานักงานปลัด  จํานวน  1  อัตรา  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 368,160 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง  จํานวน  3  อัตรา  ดังนี
ตําแหน่ง  นักการภารโรง   จํานวน  1 อัตรา
ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ  จํานวน  1 อัตรา
ตําแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์  จํานวน  1 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 31,260 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้าง จํานวน 3
 อัตรา  ดังนี
ตําแหน่ง  นักการภารโรง   จํานวน  1 อัตรา
ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ  จํานวน  1 อัตรา
ตําแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์  จํานวน  1 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 1,452,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 535,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 304,000 บาท

(1)  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน  ตังไว้  285,000.-  บาท
       เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล  พนักงานจ้าง ของกองคลัง ตามหลักเกณฑ์วิธีการกําหนด
ประโยชน์ตอนแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ เมือปฏิบัติราชการบรรลุวัตถุ
ประสงค์การปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของราชการ  ตามทีมิติ
ตัวชีวัดกําหนด
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสังการทีเกียวข้อง 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 

(2)  ค่าเบียประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด  ตังไว้  19,000.-  บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิด ทีได้รับคําสังให้เป็นคณะกรรมการสอบละเมิด สอบวินัย ของ
เจ้าหน้าทีท้องถิน
เป็นไปตาม หนังสือสังการ ดังนี 
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที  มท. 0804.4/ว 2158   ลว
  20  เม.ย. 2559  เรือง  หารือการเบิกจ่ายค่าเบียประชุมคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
   

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 211,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2548  และทีแก้ไขเพิมเติมถึง  (ฉบับที 3 ) พ.ศ. 2559  

วันทีพิมพ์ : 30/8/2561  15:09:54 หน้า : 4/44



เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิ
เบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2541 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน (ฉบับที  3 )  พ.ศ.  2549
2.  หนังสือกรมบัญชีกลาง  ด่วนทีสุด  ที กค  0422.3/ ว  257   ลงวัน
ที  28  มิถุนายน  2559   เรือง  ประเภทและอัตราเงินเดือนบํารุงการ
ศึกษาและค่าเล่าเรียน
3.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท. 0809.3/ ว 1013  ลงวันที 18
  กุมภาพันธ์  2559  เรือง  การเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร
4.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท. 0809/ ว 4522  ลงวันที  9
 สิงหาคม    2559  เรือง  ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน

ค่าใช้สอย รวม 503,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
(1)  ค่าจ้างเหมาบริการเพือให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึงซึงอยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการต่างๆ   เช่น   ค่าจ้างเหมาสือ
โฆษณาและเผยแพร่ผลการดําเนินงานของ อบต.  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บ
เอกสารพร้อมเข้าปกหนังสือ  ค่าป้ายไวนิล  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
(2)  ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพือปฏิบัติหน้าทียามรักษาความ
ปลอดภัยสํานักงาน  อบต. หัวทุ่ง

จํานวน 84,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพือปฏิบัติ
หน้าทียามรักษาความปลอดภัยสํานักงาน อบต. หัวทุ่ง  จํานวน  1
  อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,000.- บาท
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง (ฉบับที 2) หน้าที  24 ลําดับที  5
(3)   ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพือปฏิบัติหน้าทีแม่บ้านภายในสํานัก
งาน อบต. หัวทุ่ง

จํานวน 84,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการให้กับแม่บ้านทีปฏิบัติหน้าที
รักษาความสะอาดภายในสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลหัว
ทุ่ง  จํานวน  1 อัตรา  ในอัตราเดือนละ  7,000.-  บาท
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง (ฉบับที 2) หน้าที  24 ลําดับที  5
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 15,000 บาท
(1)  ค่าเลียงรับรอง  จํานวน  10,000.-  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร  ค่าเครืองดืมต่าง ๆ  เครืองใช้ในการเลียงรับรอง
และค่าบริการอืนๆ  ซึงจําเป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการเลียงรับรองในการ
ประชุมสภาสภาท้องถิน  หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการทีได้รับ
แต่งตังตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสังการของกระทรวง
มหาดไทย  หรือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

(2)  ค่ารับรอง   จํานวน  5,000.-  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร  ค่าเครืองดืมต่าง ๆ  ค่าของขวัญ  ค่าพิมพ์
เอกสาร  ค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องในการเลียงรับรองรวมทังค่าบริการและค่า
ใช้จ่ายอืนซึงจําเป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการรับรองเพือจ่ายเป็นค่ารับรองใน
การต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีไปนิเทศงาน  ตรวจงาน  หรือเยียม
ชม ทัศนศึกษาดูงาน  และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องซึงร่วมร้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคล
ตามหนังสือทีเกียวข้อง  ดังนี
1.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.4/ว 2381  ลว  28 ก.ค
. 2548  เรือง การตังงบประมาณและการเบิกจ่ายค่ารับรองหรือค่าเลียง
รับรอง

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 150,000 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
    

โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ  อบต.สัญจรพบ
ประชาชน  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย   ค่าป้ายโครงการ  ค่าถ่าย
เอกสารในการเผยแพร่ผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลหัว
ทุ่ง  ค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีจําเป็นในการจัดโครงการ ฯลฯ  
ตามระเบียบดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา  เข้าร่วมการแข่งกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2. เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  หน้า  90
  ลําดับที  1
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โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพือพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลหัวทุ่ง

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพือ
พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลหัว
ทุ่ง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของสมนาคุณในการดู
งาน  ค่าอารหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าจ้าง
เหมารถโดยสารไม่ประจําทาง  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรม
สําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ 
ตามระเบียบดังนี
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555  และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับ
ที 3) พ.ศ. 2559
2.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
3.  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง (ฉบับที 2) หน้าที  23  ลําดับที 4

โครงการอบรมเพือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับบุคลากรในองค์กร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมเพือเสริมสร้างความ
สัมพันธ์อันดีให้กับบุคลากรในองค์กร โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอารหารว่างและเครือง
ดืม ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช่จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรม
สําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ 
ตามระเบียบดังนี
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555  และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับ
ที 3) พ.ศ. 2559
2.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
3.  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง (ฉบับที 2) หน้าที  25  ลําดับที 8

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
ตําบลหัวทุ่งให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ

ค่าวัสดุ รวม 245,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์และสิงของเครืองใช้ต่างๆ ทีใช้ในการ
ปฏิบัติราชการ  เช่น  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ  กรรไกร  เก้าอี
พลาสติก เครืองคิดเลข  สมุด  ลวดเย็บกระดาษ นําดืมสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุทีใช้ในสํานักงานองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหัวทุ่งและอืนๆ  เช่น  ไมโครโฟน  ขาตังไมโครโฟน  ฟิวส์  สาย
ไฟฟ้า  เทปพันสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า  ปลักไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า แผง
วงจร ฯลฯ

วันทีพิมพ์ : 30/8/2561  15:09:54 หน้า : 7/44



วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัวใช้ในสํานักงานองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหัวทุ่ง  เช่น ไม้กวาด  นํายาสุขภัณฑ์  แก้วนํา  จาน
รอง  ถ้วย  จาน  ช้อน  มีด  แปรง  ฯลฯ  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์อะไหล่ต่างๆ  ของยานพาหนะ  เช่น  ยาง
นอก  ยางใน  อะไหล่รถยนต์ แบตเตอรี  ไขควง  ประแจ  นํามันเบรก  หัว
เทียน ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนสําหรับรถยนต์ส่วน
กลาง  รถกู้ชีพ  รถจักรยานยนต์  ขององค์การบริหารส่วนตําบลหัว
ทุ่ง  รวมถึงเครืองมือใช้ทีต้องใช้นํามันเชือเพลิง  ประกอบด้วยนํามัน
เบนซิน  แก๊สโซฮอล์  95 ฯลฯ

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

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  เมาส์  กระดาษต่อเนือง  แป้น
พิมม์  ตลับผงหมึกสําหรับเครืองปรินเตอร์เลเซอร์ ฯลฯ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 168,900 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสํานักงาน / ในทีสาธารณะ  หรืออาคารสถานทีทีอยู่
ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวทุ่ง 

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาในสํานักงาน/ ในทีสาธารณะ  หรืออาคารสถานที
ทีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวทุ่ง

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์เคลือนทีและโทรศัพท์ประจําสํานักงาน
องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทุ่ง

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าซือดวงตราไปรษณีย์ยากร  ค่า
ธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็ค
ทรอนิกส์

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 53,900 บาท
(1)  ค่าเช่าคู่สายโทรศัพท์   จํานวน  50,400.-  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการ  Internet  แบบ  Lead Line  หรืออินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงแบบวงจรเช่า  ระบบรายเดือนๆ  ละ  4,200
.-  บาท  จํานวน  12  เดือน

(2)  ค่าดูแลเว็บไซต์   อบต.หัวทุ่ง   จํานวน  3,500.-  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าออกแบบเว็บไซต์  พร้อมเพิมจํานวนเว็บเพจ  ไม่จํากัดหน้า
เอกสาร และค่าปรับปรุงเพิมเติมข้อมูลแบบไม่จํากัดจํานวนครัง  ค่าจด
ทะเบียนโดเมนเนม  ค่าเช่าพืนทีจัดเก็บข้อมูลไม่จํากัดหน้าเอกสาร ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 63,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 63,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือตู้เก็บเอกสารบานเลือนผสม   จํานวน  1  หลัง จํานวน 6,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารบานเลือนผสม  จํานวน  1  หลัง
เนืองจากตู้เก็บเอกสารเดิมไม่เพียงพอต่อการใช้งาน โดยมีคุณลักษณะ ดัง
นี
1. ขนาดไม่น้อยกว่า  120 x 45.7 x 183  ซม.
(จัดหาทัวไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด เนืองจากไม่มีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงานงบประมาณ) 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง (ฉบับที 2)  หน้าที  47  ลําดับที  4

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1. เพือจัดซือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  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.  2561  ณ  วันที 23  พฤษภาคม  2561)
เป็นไปตามหนังสือสังการ ดังนี
1.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2559
2.  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง (ฉบับที 2)  หน้าที  46 ลําดับที  1
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
อืนๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวทุ่งเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ
    

งบรายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน
ค่าวิจัยและประเมินผล จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวิจัยและประเมินผลสําหรับการสํารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนในเขตพืนทีองค์การบริหารส่วนตําบลหัวทุ่ง ในการให้บริการ
และคุณภาพการให้บริการ  ตามโครงการสํารวจความพึงพอใจในการให้
บริการและคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวทุ่ง

งบเงินอุดหนุน รวม 21,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 21,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลโจดหนองแกตามโครงการศูนย์ปฎิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององกรปกครองส่วนท้องถิน  อําเภอพล

จํานวน 16,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลโจดหนองแกตามโครง
การศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององกรปกครองส่วน
ท้องถิน  อําเภอพล  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตามระเบียบดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559  
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ 2560 
3. มท 0808.2/ว 516 ลว 22 ก.พ. 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ตังศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน
4.  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง (ฉบับที 2)  หน้าที  45  ลําดับที  1
        

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
(1)  อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอพล ตามโครงการขอรับสนับสนุนงบ
ประมาณตามแผนการดําเนินงานรัฐพิธี  ประจําปีงบประมาณ 2562

จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอพล  ตามโครงการขอรับ
สนับสนุนงบประมาณตามแผนการดําเนินงานรัฐพิธี  ประจําปีงบ
ประมาณ 2562  
ตามระเบียบดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559  
2. เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า  106
  ลําดับที  1
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,207,640 บาท
งบบุคลากร รวม 1,505,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,505,040 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,279,860 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลประจําปีและเงินปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานส่วนตําบลประจําปี  กรณีมีการปรับอัตราเงินเดือน  การ
เลือนระดับต่างๆ  ให้พนักงานส่วนตําบล  จํานวน  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 14,340 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพให้แก่พนักงานส่วนตําบล  ตําแหน่ง เจ้า
พนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน 1 อัตรา  

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

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 168,840 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการ
เงินและบัญชี  จํานวน  1  อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 656,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 368,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 180,000 บาท

(1)  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถินฯ ตังไว้ 130,000.-  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 
    
(2)  ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการทีรับผิดชอบการจัดซือจัดจ้าง
และบริหารงานพัสดุภาครัฐ ตาม พรบ.การจัดซือจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ตังไว้ 50,000.- บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการทีรับผิดชอบการจัด
ซือจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ ตาม พรบ.การจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ทีมีคําสังแต่งตังจากทางราชการ
ตามหนังสือทีเกียวข้องดังนี
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1966 ลว 26 ก.ย
. 2560 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการ

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

ค่าใช้สอย รวม 233,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซัก
ฟอก  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน  (ยกเว้นค่า
เช่า) ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าเบียประกัน   ค่าใช้
จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าจ้างแรง
งาน ฯลฯ 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 150,000 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
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โครงการปรับปรุงระบบแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปรับปรุงระบบแผนทีภาษี
และทรัพย์สิน  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประกอบด้วย การจัดทําหรือปรับปรุง
ข้อมูลแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน การจัดทําฐานข้อมูลทีดินและสิง
ปลูกสร้าง  ฯลฯ
ตามระเบียบดังนี
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2550
2.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.3/ว  67  ลว   9  กม.ค
. 2555  
3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที มท 0808.3/ ว 483  ลว
  19 กุมภาพันธ์  2561
4.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก  ที มท 0808.3 /ว
 462  ลว  29  กุมภาพันธ์  2551
5. เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง (ฉบับที 2) หน้าที  23  ลําดับที 1
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางการปฏิบัติของคณะกรรมการต่างๆ เกียว
กับการจัดซือจัดจ้าง

จํานวน 12,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรแนวทาง
การปฏิบัติของคณะกรรมการต่างๆ เกียวกับการจัดซือจัดจ้าง  ประจําปีงบ
ประมาณ 2562  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่า
อาหารว่างและเครืองดืมสําหรับผู้เข้าอบรม  ค่าอาหารสําหรับผู้เข้า
อบรม  ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ใน
การอบรม (ปากกา  สมุด  แฟ้มใส่เอกสาร) ฯลฯ
ตามระเบียบดังนี
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.  2557
2.  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง (ฉบับที 2) หน้าที  23  ลําดับที 3
โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์
การจัดเก็บภาษี  เพือประชาสัมพันธ์เชิญชวนหรืออํานวยความสะดวกให้
กับประชาชนชําระภาษีมากขึน  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าวัสดุและ
อุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นนการจัด
ทําโครงการ ฯลฯ
ตามระเบียบดังนี
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2.  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง (ฉบับที 2) หน้าที  23  ลําดับที 2

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
ตําบลหัวทุ่งให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์และสิงของเครืองใช้ต่างๆ ทีใช้ในการ
ปฏิบัติราชการ  เช่น  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ  กรรไกร  เก้าอี
พลาสติก เครืองคิดเลข  สมุด  ลวดเย็บกระดาษ นําดืมสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  เมาส์  กระดาษต่อเนือง  แป้น
พิมม์  ตลับผงหมึกสําหรับเครืองปรินเตอร์เลเซอร์ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าซือดวงตราไปรษณีย์ยากร  ค่า
ธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็ค
ทรอนิกส์

งบลงทุน รวม 46,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 46,600 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือคอมพิวเตอร์  สําหรับงานประมวลผล  แบบที 1* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิว)

จํานวน 44,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 1* (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว)  จํานวน  2  เครือง 
คุณลักษณะพืนฐาน  ดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  ไม่น้อยกว่า  4  แกนหลัก (4 Core) 
จํานวน  1 หน่วย มีหน่วยความจําแบบ Cache  Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า  6  MB  มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0  GHz
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ  โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
1. เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความ
จํา  ขนาดไม่น้อยกว่า  2 GB หรือ
2. มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยงานประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit  ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  หรือ
3. มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  2 GB
- มีหน่วยความจําหลัก  (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า  มีขนาดไม่น้อย
กว่า  4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล  ( Head Drive) ชนิด SATA  หรือ ดีกว่า  ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า  1 TB หรือชนิด Solid  State Drive   ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า  120  GB  จํานวน  1  หน่วย
- มี  DVD – RW  หรือดีกว่า  จํานวน  1  หน่วย
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย  ( Network   Interface) 
แบบ 10/100/100 Base – T หรือดีกว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า  1   ช่อง
-มีช่องเชือมต่อ  (Interface)  แบบ USB 2.0  หรือดีกว่า  ไม่น้อย
กว่า  3  ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์
-มีจอแบบ  LED หรือดีกว่า  มี Contrast  Ratio  ไม่น้อยกว่า  600 : 1
 และมีขนาดไม่น้อยกว่า  19 นิว  จํานวน  1 หน่วย
(จัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ วันที  23  พฤษภาคม 2561) 
เป็นไปตามหนังสือสังการ ดังนี
1.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที  ิ9
 มิถุนายน 2559
2.  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง (ฉบับที 2)  หน้าที  46  ลําดับที  2
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จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED  ขาวดํา ( 18  หน้า/นาที ) จํานวน 2,600 บาท
เพือจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา ( 18
 หน้า/นาที ) จํานวน 1 เครือง 
คุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า  18  หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจํา ( Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า  8 MB
- มีช่องเชือมต่อ ( Interface) แบบ USB 2.0  หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter, Legal และ Custom
(จัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ วันที  23  พฤษภาคม 2561) 
เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี
1.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที  ิ9
 มิถุนายน 2559
2.  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง (ฉบับที 2)  หน้าที  47  ลําดับที  3

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนนช่วงเทศกาลสําคัญฯ 
ภายในเขตตําบลหัวทุ่ง

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุจราจรทางถนนช่วงเทศกาลสําคัญฯ  (เทศกาลปีใหม่  เทศกาล
สงกรานต์) ภายในเขตตําบลหัวทุ่ง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ  ค่าป้ายประจําจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน  ค่า
วัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือทีเกียวข้อง  ดังนี
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2.  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง (ฉบับที 2) หน้าที  19  ลําดับที 1
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 245,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 245,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 90,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าป่วยการสมาชิกศูนย์  อปพร. อบต.หัวทุ่ง  กรณีได้รับคําสัง
เรียกใช้มาปฏิบัติราชการ  ตามระเบียบและหนังสือสังการดังนี
 1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก  ที มท  0808.2/ว 2327  ลงวัน
ที  23  ธันวาคม  2557  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณและ
การเบิกค่าใช้จ่ายให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร)
2. หนังสือ มท 0808.2/ว2721 ลงวันที 18 ธันวาคม 2558  เรือง ซัก
ซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) 
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ. 2560
    

ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (วัน อปพร.) จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (วัน อปพร.)  เช่น  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหาร  ค่าจัด
ทําป้ายไวนิล ฯลฯ  
ตามระเบียบดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2.  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง (ฉบับที 2) หน้าที  19  ลําดับที 3
โครงการฝึกอบรมเพือพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพือพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจําปีงบประมาณ 2562  เช่น  ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม  ค่าอาหาร  ค่าสัมนาคุณ ค่าอุปกรณ์การฝึก ค่าเติมเคมี
สําหรับถังดับเพลิง ค่าเติมแก๊สสําหรับใชัในการฝึกอบรม ค่าป้ายไว
นิล   ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ   ตามระเบียบดังนี
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555  และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับ
ที 3) พ.ศ. 2559
2.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
3.  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง (ฉบับที 2) หน้าที  19 ลําดับที 2

ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) ตําบลหัวทุ่ง

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองดับเพลิง  เช่น  นํายาดับเพลิง  อุปกรณ์ดับ
เพลิง  ถังดับเพลิง  อุปกรณ์ดับเพลิง  ไฟเตือนภัย ฯลฯ
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 515,700 บาท
งบบุคลากร รวม 359,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 359,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 317,700 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลประจําปีและเงินปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานส่วนตําบลประจําปี  กรณีมีการปรับอัตราเงินเดือน  การ
เลือนระดับต่างๆ  ให้พนักงานส่วนตําบล  จํานวน  1  อัตรา  ดังนี
ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกองการศึกษา    

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับพนักงานส่วนตําบล  จํานวน  1
  อัตรา  ดังนี
ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกองการศึกษา    จํานวน  1  อัตรา  

งบดําเนินงาน รวม 156,000 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 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2548  และทีแก้ไขเพิมเติมถึง  (ฉบับที 3 ) พ.ศ. 2559  
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ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ   เช่น   ค่าจ้างเหมาสือโฆษณา
และเผยแพร่ผลการดําเนินงานของ อบต.  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บเอกสาร
พร้อมเข้าปกหนังสือ  ค่าป้ายไวนิล  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

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
    

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
ตําบลหัวทุ่งให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์และสิงของเครืองใช้ต่างๆ ทีใช้ในการ
ปฏิบัติราชการ  เช่น  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ  กรรไกร  เก้าอี
พลาสติก เครืองคิดเลข  สมุด  ลวดเย็บกระดาษ นําดืมสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  เมาส์  กระดาษต่อเนือง  แป้น
พิมพ์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองปรินเตอร์เลเซอร์ ฯลฯ

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,602,300 บาท
งบบุคลากร รวม 392,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 392,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 226,740 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  ให้แก่  ครูผู้ดูแล
เด็ก  จํานวน  1  อัตรา  ตามหนังสือทีเกียวข้อง  ดังนี
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท. 0809.4/ ว
 1875  ลว  21  มิถุนายน  2561  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เงินอุดหนุนสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 159,480 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  ให้แก่  ครูผู้ดูแล
เด็ก  จํานวน  1  อัตรา  ตามหนังสือทีเกียวข้อง  ดังนี
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท. 0809.4/ ว
 1875  ลว  21  มิถุนายน  2561  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เงินอุดหนุนสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 6,180 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้าง  ตําแหน่ง  ผู้ดูและ
เด็ก  จํานวน 1  อัตรา  ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท. 0809.4/ ว
 1875  ลว  21  มิถุนายน  2561  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เงินอุดหนุนสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

งบดําเนินงาน รวม 789,900 บาท
ค่าตอบแทน รวม 38,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 35,000 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 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 3,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิ
เบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบ  ดังนี
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2541  และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับ
ที 3 ) พ.ศ. 2549
2. หนังสือกรมบัญชีกลาง  ด่วนทีสุด  ที  กค.  0422.3/ว 257  ลงวัน
ที 28  มิถุนายน  2559   เรือง  ประเภทและอัตราเงินเดือนบํารุงการ
ศึกษาและค่าเล่าเรียน 
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท. 0809.3 / ว 1013 ลงวันที  18
  กุมภาพันธ์  2559   เรือง  การเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร
4.   หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท.  0809.3 / ว 4522  ลงวัน
ที  สิงหาคม  2559  เรือง  ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่า
เล่าเรียน
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ค่าใช้สอย รวม 402,900 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ   เช่น   ค่าจ้างเหมาสือโฆษณา
และเผยแพร่ผลการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวทุ่ง  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าเย็บเอกสารพร้อมเข้าปกหนังสือ  ค่าป้ายไวนิล  ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.หัวทุ่ง ( เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน)

จํานวน 68,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวทุ่ง ( เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน รายหัว)  จัดสรรในอัตราคน
ละ  1,700.-  บาทต่อปี  จํานวน  40  คน  เป็นเงิน  68,000.-  บาท
ตามหนังสือสังการดังนี
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0816.2 /ว 3274  ลงวันที  19
  มิถุนายน  2561  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
2.  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที  55
  ลําดับที  3
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.หัวทุ่ง ( เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน)

จํานวน 196,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวทุ่ง ( เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน)  จัดสรรในอัตราคนละ  20.-  บาทต่อ
คน  เป็นเวลา  245  วัน   จํานวน  เด็ก  40  คน  เป็นเงิน
จํานวน  196,000.-บาท
ตามหนังสือสังการดังนี
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0816.2 /ว 3274  ลงวันที  19
  มิถุนายน  2561  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
2.  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที  56
  ลําดับที  6
    

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทังในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 20,000 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
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ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่ง
ชาติ  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และตกแต่ง
สถานทีในการจัดกิจกรรม  ค่าใบประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าป้าย
โครงการ  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหาร ค่าเวที  ค่าเครือง
เสียง และจัดสถานที  ฯลฯ  
ตามระเบียบดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา  เข้าร่วมการแข่งกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที  มท 0808.2/ว 2873  ลว
  20  ธันวาคม  2560 
3.  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง (ฉบับที 2) หน้าที  6 ลําดับที 1
    

โครงการศึกษาเรียนรู้แหล่งเรียนรู้นอกสถานที จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการศึกษาเรียนรู้แหล่งเรียนรู้นอก
สถานที   โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจํา
ทาง ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าป้ายโครงการ  ฯลฯ  
ตามระเบียบดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
2.  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง (ฉบับที 2) หน้าที  6  ลําดับที 3
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.หัวทุ่ง (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก )

จํานวน 33,900 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.หัวทุ่ง  โดยจ่ายให้สําหรับเด็กปฐมวัยทีมีอายุ  3 - 5 ปี ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวทุ่ง จํานวน 30 คน  ตามรายการดังนี
1. ค่าหนังสือเรียน  อัตราคนละ  200  บาท/ปี
2. ค่าอุปกรณ์การเรียน  อัตราคนละ  200  บาท/ปี
3. ค่าเครืองแบบนักเรียน  อัตราคนละ  300  บาท/ปี
4. ค่ากิจกรรมพัฒนานักเรียน  อัตราคนละ  430  บาท/ปี
ตามหนังสือทีเกียวข้องดังนี
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท. 0816.2 / ว 3274  ลว 19
 มิถุนายน 2561  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2562
2.  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง (ฉบับที 2) หน้าที  7 ลําดับที 4

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
ตําบลหัวทุ่งให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 322,800 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์และสิงของเครืองใช้ต่างๆ ทีใช้ในการ
ปฏิบัติราชการ  เช่น  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ  กรรไกร  เก้าอี
พลาสติก เครืองคิดเลข  สมุด  ลวดเย็บกระดาษ นําดืมสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุทีใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตําบลหัวทุ่ง เช่น  ไมโครโฟน  ขาตังไมโครโฟน  ฟิวส์  สาย
ไฟฟ้า  เทปพันสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า  ปลักไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า แผง
วงจร ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัวใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทุ่ง  เช่น ไม้กวาด  นํายาสุขภัณฑ์  แก้ว
นํา  จานรอง  ถ้วย  จาน  ช้อน  มีด  แปรง  ฯลฯ  

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 277,800 บาท
(1)  อาหารเสริม (นม)  สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตําบลหัวทุ่ง  จํานวน  76,700.-  บาท 
        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซืออาหารเสริม (นม)  ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลหัวทุ่ง  จํานวน  260  วัน  เด็กนัก
เรียน  40  คนๆ  7.37 บาท  (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม)

(2)  อาหารเสริม  (นม)  สําหรับโรงเรียนในเขตพืนทีรับผิดชอบ  ทัง  3
  แห่ง  จํานวน  201,000.-  บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซืออาหารเสริม (นม)  ให้กับ
โรงเรียนสหราษฎร์อนุกูล  โรงเรียนหนองทุ่มหนองสะแบง  และโรงเรียน
หนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร  จํานวน  260  วัน  เด็กนักเรียน  105
 คนๆ  ละ  7.37  บาท
ตามหนังสือสังการดังนี
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0816.2 /ว 3274  ลงวันที   19
  มิถุนายน  2561  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  เมาส์  กระดาษต่อเนือง  แป้น
พิมพ์  ตลับผงหมึกสําหรับเครืองปรินเตอร์เลเซอร์ ฯลฯ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 26,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวทุ่ง ซึงอยู่ในความรับ
ผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวทุ่ง

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวทุ่ง ซึงอยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวทุ่ง
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งบเงินอุดหนุน รวม 420,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 420,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการขัน
พืนฐาน (สพฐ.) ทัง 3 โรงเรียน

จํานวน 420,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนสังกัดสํานัก
งานคณะกรรมการขันพืนฐาน (สพฐ.)  ชันอนุบาลถึงชันประถมศึกษาปี
ที   6  รวมทัง 3  โรงเรียน  ได้แก่  โรงเรียนสหราษฎร์อนุกูล  โรงเรียน
บ้านหนองทุ่มหนองสะแบง  และโรงเรียนบ้านหนองฉันเพลฮ่องแซง
ประชาสรร  รวมทังสิน  105 คน ๆ  ละ  20  บาท  จํานวน  200
  วัน  เป็นเงิน  420,000.- บาท
ตามหนังสือทีเกียวข้องดังนี
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท. 0816.2 / ว 3274  ลว 19
 มิถุนายน 2561  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2562
2.  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที  94
  ลําดับที   2

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม  จริยธรรม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม
คุณธรรม จริยธรรม ประจําปีงบประมาณ  2562  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย  ค่าวัสดุและอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าป้ายโครงการ  ฯลฯ
ตามระเบียบดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
2.  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง (ฉบับที 2)  หน้าที  6  ลําดับที 2

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 662,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 502,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 482,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
(1)  ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพือปฏิบัติงานประจํารถกู้ชีพ  ในการ
รับ - ส่ง  ผู้ป่วยฉุกเฉินไปโรงพยาบาล

จํานวน 384,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพือปฏิบัติงานประจํารถกู้
ชีพ  ในการรับ - ส่ง  ผู้ป่วยฉุกเฉินไปโรงพยาบาล ในอัตราเดือน
ละ  8,000.-  บาท  จํานวน  4  คน
1.  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง (ฉบับที 2) หน้าที  8 ลําดับที  4
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
(3)  โครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรคไข้
เลือดออก  เช่น  นํายากําจัดยุงลาย  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่านํามันเชือเพลิง  ค่า
ป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
ตามระเบียบดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2.  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง (ฉบับที 2) หน้าที  8  ลําดับที 1
โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุใส่ใจรักสุขภาพ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมผู้สูงอายุใส่ใจรักสุขภาพ โดย
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และตกแต่งสถานทีอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิดและปิดการอบรม  ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าอาหาร  ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าป้ายโครงการ  ฯลฯ  
ตามระเบียบดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
2.  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง (ฉบับที 2) หน้าที  8  ลําดับที 3

โครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า "ภายใต้โครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า"  ตามพระปณิธานศาสตราจารย์  
ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์  อัคราชกุมารี

จํานวน 58,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า "ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า" ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี"  เช่น  ค่าจัดซือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า  ค่าเข็ม ไซริงค์ ค่าป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุทีจําเป็นในโครงการ ฯลฯ
ตามระเบียบดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
2.  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง (ฉบับที 2) หน้าที  8  ลําดับที 2

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  นํายาล้างแผล  ผ้าพัน
แผล  ถุงมือ  แอลกอฮอล์  สําลี  ฯลฯ

วันทีพิมพ์ : 30/8/2561  15:09:54 หน้า : 25/44



งบเงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
หมู่ที  3 
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านป่าติว หมู่ที 3 ตามโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านป่าติว  หมู่ที 3 
ตามโครงการดังนี
1.โครงการเพือควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาสยามบรมราชกุมารี
2.โครงการเพือควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี
3.โครงการเพือปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก
(เงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข)
ตามระเบียบและหนังสือทีเกียวข้อง  ดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559 
2.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท. 0810.5/ ว
 2072  ลงวันที  5  กรกฎาคม 2561
3.  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิมเติม
และเปลียนแปลง  (ฉบับที 2)  หน้า  32  ลําดับที  3 
หมู่ที  4
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านหนองทุ่ม  หมู่ที  4  ตามโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านหนองทุ่ม  หมู่ที 4
 ตามโครงการดังนี
1.โครงการเพือควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาสยามบรมราชกุมารี
2.โครงเพืออบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
3.โครงการเพือปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก
(เงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข)
ตามระเบียบและหนังสือทีเกียวข้อง  ดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559 
2.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท. 0810.5/ ว
 2072  ลงวันที  5  กรกฎาคม 2561
3.  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิมเติม
และเปลียนแปลง  (ฉบับที 2)  หน้า  33 ลําดับที  4     
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หมู่ที  5
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านโนนตะหนิน หมู่ที 5 ตามโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านโนนตะหนิน หมู่ที 5
 ตามโครงการดังนี
1.โครงการเพือควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาสยามบรมราชกุมารี
2.โครงเพืออบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
3.โครงการเพือควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี
4.โครงการเพือรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one
(เงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข)
ตามระเบียบและหนังสือทีเกียวข้อง  ดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559 
2.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท. 0810.5/ ว
 2072  ลงวันที  5  กรกฎาคม 2561
3.  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิมเติม
และเปลียนแปลง  (ฉบับที 2)  หน้า  34  ลําดับที  5    

หมู่ที  6 
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านหนองฉันเพล หมู่ที 6 ตามโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านหนองฉันเพล หมู่
ที  6  ตามโครงการดังนี
1.โครงการเพือควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาสยามบรมราชกุมารี
2.โครงเพืออบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
3.โครงการเพือปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก
(เงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข)
ตามระเบียบและหนังสือทีเกียวข้อง  ดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559 
2.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท. 0810.5/ ว
 2072  ลงวันที  5  กรกฎาคม 2561
3.  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิมเติม
และเปลียนแปลง  (ฉบับที 2)  หน้า  35  ลําดับที  6      
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หมู่ที  7
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านฮ่องแซง หมู่ที 7 ตามโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านฮ่องแซง หมู่ที 7 ตาม
โครงการดังนี
1.โครงการเพือควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาสยามบรมราชกุมารี
2.โครงเพืออบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
3.โครงการเพือปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก
(เงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข)
ตามระเบียบและหนังสือทีเกียวข้อง  ดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559 
2.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท. 0810.5/ ว
 2072  ลงวันที  5  กรกฎาคม 2561
3.  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิมเติม
และเปลียนแปลง  (ฉบับที 2)  หน้า  36  ลําดับที  7 
    
     

หมู่ที  8
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านหนองสะแบง หมู่ที 8 ตามโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านหนองสะแบง
หมู่ที 8 ตามโครงการดังนี
1.โครงการเพือควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาสยามบรมราชกุมารี
2.โครงเพืออบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
3.โครงการเพือปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก
4. โครงการเพือรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one
(เงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข)
ตามระเบียบและหนังสือทีเกียวข้อง  ดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559 
2.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท. 0810.5/ ว
 2072  ลงวันที  5  กรกฎาคม 2561
3.  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิมเติม
และเปลียนแปลง  (ฉบับที 2)  หน้า  37  ลําดับที  8 
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หมู่ที 1
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านหัวทุ่ง  หมู่ที 1 ตามโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านหัวทุ่ง หมู่ที 1
ตามโครงการดังนี
1.โครงการเพือควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาสยามบรมราชกุมารี
2.โครงการเพือควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี
3.โครงการเพือปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก
(เงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข)
ตามระเบียบและหนังสือทีเกียวข้อง  ดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559 
2.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท. 0810.5/ ว
 2072  ลงวันที  5  กรกฎาคม 2561
3.  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)  เพิมเติมและ
เปลียนแปลง (ฉบับที 2) หน้าที  30  ลําดับที  1   

หมู่ที 2
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านหัวคู หมู่ที 2 ตามโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านหัวคู หมู่ที 2
ตามโครงการดังนี
1.โครงการเพือควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาสยามบรมราชกุมารี
2.โครงเพืออบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
3.โครงการเพือปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก
(เงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข)
ตามระเบียบและหนังสือทีเกียวข้อง  ดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559 
2.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท. 0810.5/ ว
 2072  ลงวันที  5  กรกฎาคม 2561
3.  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิมเติม
และเปลียนแปลง  (ฉบับที 2)  หน้า  31 ลําดับที  2 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 35,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ยากไร้  ผู้ด้อยโอกาส ผู้มีรายได้
น้อยตามโครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส
ตามระเบียบและหนังสือสังการทีเกียวข้อง ดังนี
1.  ระเบียบกรมการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  ว่าด้วยการสงเคราะห์
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ พ.ศ. 2552 
2.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560
3. หนังสือ มท 0313.4/ว 3050 ลว 22 ก.พ. 2543 เรือง หลักเกณฑ์ว่า
ด้วยการตังงบประมาณเพือการช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าทีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2543
4.  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง (ฉบับที 2) หน้าที  10 ลําดับที 1

งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
(1) อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอพล (สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น 
อําเภอพล) ตามโครงการขอรับสนับสนุนงบประมาณตามแผนการดําเนินงาน
ของสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น อําเภอพล ประจําปีงบประมาณ 
2562

จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอพล (สมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดขอนแก่น อําเภอพล) ตามโครงการขอรับสนับสนุนงบประมาณ
ตามแผนการดําเนินงานของสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น อําเภอ
พล ประจําปีงบประมาณ  2562  
ตามระเบียบ ดังนี
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559 
2.  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)   หน้า  95
  ลําดับที  1 

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 894,780 บาท
งบบุคลากร รวม 668,580 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 668,580 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 626,580 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลประจําปีและเงินปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานส่วนตําบลประจําปี  กรณีมีการปรับอัตราเงินเดือน  การ
เลือนระดับต่างๆ  ให้พนักงานส่วนตําบล  จํานวน  2  อัตรา  ดังนี
ตําแหน่ง   ผู้อํานวยการกองช่าง  จํานวน  1   อัตรา
ตําแหน่ง   นายช่างโยธา   จํานวน   1  อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับผู้อํานวยการกอง
ช่าง  จํานวน  1  อัตรา  โดยจ่ายในอัตราเดือนละ   3,500.-  บาท  (กอง
ช่าง)
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งบดําเนินงาน รวม 226,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 131,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 55,000 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 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2548 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3)  พ.ศ. 2559 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิ
เบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2541 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน (ฉบับที  3 )  พ.ศ.  2549
2.  หนังสือกรมบัญชีกลาง  ด่วนทีสุด  ที กค  0422.3/ ว  257   ลงวัน
ที  28  มิถุนายน  2559   เรือง  ประเภทและอัตราเงินเดือนบํารุงการ
ศึกษาและค่าเล่าเรียน
3.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท. 0809.3/ ว 1013  ลงวันที 18
  กุมภาพันธ์  2559  เรือง  การเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร
4.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท. 0809/ ว 4522  ลงวันที  9
 สิงหาคม    2559  เรือง  ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน
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ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
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
    

โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการและบํารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการและบํารุง
รักษาระบบประปาหมู่บ้าน ประจําปีงบประมาณ 2562  เช่น  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืมสําหรับผู้เข้าอบรม  ค่าอาหารสําหรับ
ผู้เข้าอบรม  ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ใน
การอบรม (ปากกา  สมุด  แฟ้มใส่เอกสาร) 
ตามระเบียบดังนี
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.  2557
2.  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง (ฉบับที 2) หน้าที  28  ลําดับที 5

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
ตําบลหัวทุ่งให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ

ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์และสิงของเครืองใช้
ต่างๆ  เช่น  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอและอืนๆ  ทีเข้าประเภทราย
จ่ายนี ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  เมาส์  กระดาษต่อเนือง  แป้น
พิมม์  ตลับผงหมึกสําหรับเครืองปรินเตอร์เลเซอร์ ฯลฯ

งานไฟฟ้าถนน รวม 2,937,280 บาท
งบดําเนินงาน รวม 344,500 บาท
ค่าใช้สอย รวม 254,500 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบ
ไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหัวทุ่ง

จํานวน 84,000 บาท

เพือจ่ายค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ระบบไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหัว
ทุ่ง  จํานวน  1  อัตรา  ในอัตราเดือนละ  7,000.-  บาท
1. เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิมเติมและ
เปลียนแปลง  (ฉบับที 2)  หน้า  24  ลําดับที  6 
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จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกขุดลอกร่องระบายนําอุดตันภายในตําบลหัวุท่ง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกขุดลอกร่องระบายนําอุดตัน
ภายในตําบลหัวุท่ง
1.  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิมเติม
และเปลียนแปลง  (ฉบับที 2)  หน้า  17  ลําดับที  19 
จ้างเหมาบริการออกแบบหรือควบคุมงาน งานก่อสร้าง/งานปรับปรุง/ซ่อม
แซม ของงานทีมิใช่งานอาคาร

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน งานก่อสร้าง/งานปรับ
ปรุง/ซ่อมแซม ของงานทีมิใช่งานอาคาร งานสํารวจออกแบบและควบคุม
การก่อสร้าง งานตรวจสอบและรับรองมาตรฐานและงานเทคนิคต่างๆ ที
เอกชนมีความชํานาญมากกว่า ฯลฯ
ตามหนังสือทีเกียวข้อง  ดังนี
1.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 7120 ลว  9
  ธันวาคม 2559  เรือง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,500 บาท
โครงการซ่อมแซมถนน  สายจากบ้านโนนตะหนิน ถึงบ้านหนองฉัน
เพล  (บ้านโนนตะหนิน  หมู่ที  5 )
เพือจ่ายเป็นค่าปรับเกรดถนนกว้าง 5 ม.  ยาว 1,750 ม.  หรือพืนทีไม่
น้อยกว่า  8,750  ตร.ม.  รายละเอียดตามรูปแบบองค์การบริหารส่วน
ตําบลหัวทุ่งกําหนด    
1. เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิมเติมและ
เปลียนแปลง  (ฉบับที 2)  หน้า  14  ลําดับที  9 

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุทีใช้ในสํานักงานองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหัวทุ่งและอืนๆ  เช่น  ไมโครโฟน  ขาตังไมโครโฟน  ฟิวส์  สาย
ไฟฟ้า  เทปพันสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า  ปลักไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า แผง
วงจร ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง  เช่น  ไม้ต่างๆ  ปูนซีเมนต์  ปูน
ขาว  จอบ  เสียม  ตะปู ท่อนําบาดาล  ตลับ
เมตร  ทราย  สังกะสี  กระเบือง  ค้อน ฯลฯ

งบลงทุน รวม 2,532,780 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 49,000 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
จัดซือเครืองเจาะแผ่นคอนกรีต  จํานวน 1 เครือง จํานวน 49,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองเจาะแผ่นคอนกรีต จํานวน 1 เครือง  
เพือใช้ในการตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดย
คุณลักษณะดังนี
1. เครืองเจาะพร้อมอุปกรณ์การเจาะ 
2. ความสามารถในการเจาะ 1"-5" 
3. ความลึกในการเจาะไม่น้อยกว่า 400 มม.
(จัดหาทัวไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด เนืองจากไม่มีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงานงบประมาณ) 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิมเติมและ
เปลียนแปลง  (ฉบับที 2)  หน้า  47  ลําดับที  5 
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,483,780 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้  (k) จํานวน 40,780 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (k) 
หมู่ที  1
โครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยูในหมู่บ้าน  จากหน้าบ้านนายอุดม 
เทพมธี  ถึงบ้านนายพงษ์ศักดิ  ไกรวาปี  บ้านหัวทุ่ง  หมู่ที 1

จํานวน 230,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํา คสล. รูปตัวยู  ขนาดภายใน
กว้าง 0.30  ม. ภายนอกกว้าง 0.50  ม. ลึกเฉลีย 0.30 ม. 
ยาวรวมไม่น้อยกว่า 186 ม.  พร้อมฝาปิด   รายละเอียดตามรูปแบบ
องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทุ่งกําหนด
1. เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิมเติมและ
เปลียนแปลง  (ฉบับที 2)  หน้า  11  ลําดับที  2 
    

หมู่ที  1
โครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยูในหมู่บ้านจากหน้าบ้านนางนพศร  
มืดอิม  ถึงบ้านนางรัญดร  บ้านหัวทุ่ง หมู่ที 1

จํานวน 70,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํา คสล. รูปตัวยู  ขนาดภายใน
กว้าง 0.30  ม. ภายนอกกว้าง 0.50  ม. ลึกเฉลีย 0.30 ม. 
ยาวไม่น้อยกว่า 42.50 ม.  พร้อมฝาปิด   รายละเอียดตามรูปแบบองค์การ
บริหารส่วนตําบลหัวทุ่งกําหนด
1. เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิมเติมและ
เปลียนแปลง  (ฉบับที 2)  หน้า  11  ลําดับที  7      

หมู่ที  1
โครงการติดตังยางชะลอความเร็วถนนภายในหมู่บ้าน  บ้านหัวทุ่ง  หมู่ที  1

จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าติดตังยางชะลอความเร็วภายในหมู่บ้าน  จํานวน 2 จุด  ราย
ละเอียดตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตําบลหัวทุ่งกําหนด         
1. เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิมเติมและ
เปลียนแปลง  (ฉบับที 2)  หน้า  12  ลําดับที  3 
หมู่ที  2
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายบุญธรรม  อนันตภูมิ บ้านหัวคู  หมู่
ที 2

จํานวน 335,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ผิวจราจรกว้าง  3  ม.  ยาว  180  ม. 
หนา 0.15  ม. หรือพืนทีไม่น้อยกว่า  540  ตร.ม.  รายละเอียดตามรูป
แบบองค์การบริหารส่วนตําบลหัวทุ่งกําหนด         
1. เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิมเติมและ
เปลียนแปลง  (ฉบับที 2)  หน้า  12  ลําดับที  3
หมู่ที  2
โครงการติดตังยางชะลอความเร็วถนนภายในหมู่บ้าน บ้านหัวคู  หมู่ที 2

จํานวน 32,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าติดตังยางชะลอความเร็วภายในหมู่บ้าน  จํานวน 4 จุด  ราย
ละเอียดตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตําบลหัวทุ่ง  กําหนด         
1. เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิมเติมและ
เปลียนแปลง  (ฉบับที 2)  หน้า  12  ลําดับที  4
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หมู่ที  3
โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. จากหน้าบ้านนางสมุด  ศรีบูพิมพ์  ถึง
บ้านนางบานเย็น   กิงภูหิน  บ้านป่าติว  หมูู่ที 3

จํานวน 170,000 บาท

เพือจ่ายเป็นก่อสร้างรางระบายนํา คสล. รูปตัวยู ขนาดภายในกว้าง 0.30
 ม. ภายนอกกว้าง 0.50 ม. ลึก 0.20 - 0.30 ม. ความยาวรวมไม่น้อย
กว่า 101  ม. รายละเอียดตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตําบลหัวทุ่ง
กําหนด     
1. เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิมเติมและ
เปลียนแปลง  (ฉบับที 2)  หน้า  12  ลําดับที  6
หมู่ที  4
โครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู  พร้อมฝาปิด และขยายไหล่ทาง  จาก
หน้าบ้านนายบุญเหลือ  กุลสุวรรณ์  ถึงบ้านนายเทพบดินทร์ ทาอุตสาหะ  
บ้านหนองทุ่ม หมู่ที 4

จํานวน 260,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํา คสล. รูปตัวยู  ขนาดภายใน
กว้าง 0.30 ม. ภายนอกกว้าง 0.50 ม. ลึกเฉลีย 0.30 ม. ความ
ยาวไม่น้อยกว่า 166 ม. และขยายผิวจราจรถนน คสล.  กว้าง 0.20 -
 1.50 ม.  ยาวรวมไม่น้อยกว่า 131 ม. หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 83 ตร.ม
. หนา 0.15 ม. รายละเอียดตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตําบลหัวทุ่ง
กําหนด
1. เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิมเติมและ
เปลียนแปลง  (ฉบับที 2)  หน้า  13  ลําดับที  7
    

หมู่ที  4
โครงการติดตังยางชะลอความเร็วถนนภายในหมู่บ้าน  บ้านหนองทุ่ม  หมู่ที  
4

จํานวน 45,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าติดตังยางชะลอความเร็วภายในหมู่บ้าน  จํานวน 3 จุด  ราย
ละเอียดตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตําบลหัวทุ่งกําหนด         
1. เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิมเติมและ
เปลียนแปลง  (ฉบับที 2)  หน้า  14  ลําดับที  8
หมู่ที  5
โครงการขยายไหล่ทางถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  บ้านโนนตะหนิน  หมู่ที  
5

จํานวน 82,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล.    ช่วงที 1  ผิวจราจร
กว้าง 0.50 - 0.80  เมตร  ยาว 65.50 เมตร 
หนา 0.15 เมตร   
ช่วงที 2  ผิวจราจรกว้าง 0.50  เมตร  ยาว 25.50 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  หรือพืนทีไม่น้อยกว่า  130  ตารางเมตร  รายละเอียด
ตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตําบลหัวทุ่งกําหนด      
1. เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิมเติมและ
เปลียนแปลง  (ฉบับที 2)  หน้า  15  ลําดับที  11
หมู่ที  5
โครงการติดตังยางชะลอความเร็วภายในหมู่บ้าน  บ้านโนนตะหนิน  หมู่ที  5

จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าติดตังยางชะลอความเร็วภายในหมู่บ้าน  จํานวน 3 จุด  ราย
ละเอียดตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตําบลหัวทุ่ง  กําหนด         
1. เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิมเติมและ
เปลียนแปลง  (ฉบับที 2)  หน้า  14  ลําดับที  10
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หมู่ที  6
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํา  จากหน้าบ้านนางหนูกัน  บุตรสา  ถึงบ้าน
นายหมุน ชาลี  บ้านหนองฉันเพล  หมู่ที  6

จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายนํา คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.40 ม
. พร้อมบ่อพัก  รางวีกว้าง 0.60 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 35  ม. ราย
ละเอียดตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตําบลหัวทุ่งกําหนด
1. เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิมเติมและ
เปลียนแปลง  (ฉบับที 2)  หน้า  16  ลําดับที  13
     

หมู่ที  6
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํา คสล. พร้อมบ่อพัก  จากหน้าบ้าน
นางดอกไม้  สีสุจารย์  ถึงศาลากลางหมู่บ้าน  บ้านหนองฉันเพล  หมู่ที  6

จํานวน 230,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายนํา คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.40 ม
. พร้อมบ่อพัก  รางวีกว้าง 0.60 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า  115 ม. ราย
ละเอียดตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตําบลหัวทุ่งกําหนด
1. เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิมเติมและ
เปลียนแปลง  (ฉบับที 2)  หน้า  15  ลําดับที  12
    

หมู่ที  6
โครงการติดตังยางชะลอความเร็วถนนภายในหมู่บ้าน บ้านหนองฉันเพล หมู่
ที 6

จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าติดตังยางชะลอความเร็วภายในหมู่บ้าน  จํานวน 6 จุด  ราย
ละเอียดตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตําบลหัวทุ่ง  กําหนด  
1. เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิมเติมและ
เปลียนแปลง  (ฉบับที 2)  หน้า  16  ลําดับที  14   

หมู่ที  7
โครงการขยายไหล่ถนน คสล. จากบ้านนายฮวบ  พาหลง  ถึงบ้านนางเสมอ  
โกสิลารัตน์  บ้านฮ่องแซง  หมู่ที  7

จํานวน 170,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายไหล่ถนน คสล. กว้าง 0.20 - 1.00 ม. ยาวไม่
น้อยกว่า  214  ม. หรือพืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า  266  ตร.ม
.  หนา 0.15  ม.รายละเอียดตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตําบลหัวทุ่ง
กําหนด  
1. เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิมเติมและ
เปลียนแปลง  (ฉบับที 2)  หน้า  16  ลําดับที  16
     

หมู่ที  7
โครงการติดตังยางชะลอความเร็วถนนภายในหมู่บ้าน  บ้านฮ่องแซง  หมู่ที  
7

จํานวน 75,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าติดตังยางชะลอความเร็วภายในหมู่บ้าน  จํานวน 6 จุด  ราย
ละเอียดตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตําบลหัวทุ่ง  กําหนด       
1. เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิมเติมและ
เปลียนแปลง  (ฉบับที 2)  หน้า  16  ลําดับที  15
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หมู่ที  8
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํา คสล. พร้อมบ่อพัก  จากศาลากลางหมู่บ้าน 
 ถึงหน้าบ้านนางสุดารัตน์  บุญสอน  บ้านหนองสะแบง หมู่ที 8

จํานวน 270,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายนํา คสล. ขนาดผ่าศูนย์กลาง  0.30 ม
. พร้อมบ่อพัก  รางวีกว้าง 0.50 - 0.80  ม. ยาวไม่น้อยกว่า 137  ม. ราย
ละเอียดตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตําบลหัวทุ่งกําหนด
1. เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิมเติมและ
เปลียนแปลง  (ฉบับที 2)  หน้า  17  ลําดับที  17     

หมู่ที  8
โครงการติดตังยางชะลอความเร็วถนนภายในหมู่บ้าน บ้านหนองสะแบง หมู่
ที 8

จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าติดตังยางชะลอความเร็วภายในหมู่บ้าน  จํานวน 3 จุด  ราย
ละเอียดตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตําบลหัวทุ่ง  กําหนด     
1. เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิมเติมและ
เปลียนแปลง  (ฉบับที 2)  หน้า  17  ลําดับที  18

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก (สายทางขุมเหล็ก)  บ้านหัวทุ่ง  หมู่ที  1 จํานวน 229,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรกว้าง  3.50  ม.  ยาว  900 ม.  ปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า  315 ลบ.ม.  รายละเอียดตามรูปแบบองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหัวทุ่งกําหนด    
1. เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิมเติมและ
เปลียนแปลง  (ฉบับที 2)  หน้า  18  ลําดับที  20

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือ
ให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง
ค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน  งานก่อสร้าง/งานปรับปรุง/ซ่อมแซมของ
งานอาคาร

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน งานก่อสร้าง/งานปรับ
ปรุง/ซ่อมแซมของงานอาคาร  งานสํารวจออกแบบและควบคุมการก่อ
สร้าง งานตรวจสอบและรับรองมาตรฐานและงานเทคนิคต่างๆ ทีเอกชนมี
ความชํานาญมากกว่า ฯลฯ
ตามหนังสือสังการทีเกียวข้องดังนี
1. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค. (กวจ) 0405.2/ว 110 ลว
 5 มีนาคม 2561

งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอพล จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอพล ตามโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าแรงตําเพือครัวเรือน จํานวน  2  หมู่บ้าน ประกอบ
ด้วย บ้านหัวทุ่ง หมู่ที  1 และบ้านฮ่องแซง  หมู่ที 7 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559  
2. เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิมเติมและ
เปลียนแปลง  (ฉบับที 2)  หน้า  38  ลําดับที  1 
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 420,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 360,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 360,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอย จํานวน 360,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเก็บขนขยะมูลฝอยภายใน
เขตพืนทีองค์การบริหารส่วนตําบลหัวทุ่ง  ในอัตราเดือนละ  30,000
.- บาท  
1.  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)    หน้า  22
  ลําดับที  3 

งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
อุดหนุนเทศบาลเมืองเมืองพล เพือเป็นค่าใช้สถานทีและค่าใช้จ่ายในการ
กําจัดขยะมูลฝอย

จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานเทศบาลเมืองเมืองพล  เพือเป็นค่าใช้
สถานทีและค่าใช้จ่ายในการกําจัดขยะมูลฝอย  
ตามระเบียบดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559  
2. เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  หน้า  105
  ลําดับที  1 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 475,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 445,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 445,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถินสีปีและสนับสนุนการขับเคลือนแผนชุมชน
แบบบูรณาการ

จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถินสีปี
และสนับสนุนการขับเคลือนแผนชุมชนแบบบูรณาการ  ประจําปีงบ
ประมาณ 2562 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการ
ฝึกอบรม  (กระดาษบรู๊ฟ ปากกาเคมี  กระดาษกาว ) ค่าถ่ายเอกสาร  ค่า
อาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าป้ายโครงการ  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
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
4.  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)   หน้า  90
  ลําดับที  3 
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โครงการฝึกอบรม สร้างสุข เพิมรายได้ ตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอ
เพียง

จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสร้างสุข  เพิมรายได้  ตาม
แนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมีจ่ายใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่า
อาหารกลางวัน  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าป้าย
โครงการ  ค่าวัสดุ เครืองเขียน สมุด ปากกา ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นใน
การฝึกอบรม (ก้อนเชือเห็ด ขีเลือย ฟาง ตระกร้า อาหารเห็ด) ฯลฯ
ตามระเบียบดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
2.  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิมเติม
และเปลียนแปลง  (ฉบับที 2)  หน้า  20 ลําดับที  1 

โครงการฝึกอบรมเพือพัฒนาศักยภาพผู้นํา  กลุ่มสตรีตําบลหัวทุ่ง จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมเพือพัฒนาศักยภาพ
ผู้นํา กลุ่มสตรีตําบลหัวทุ่ง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าวัสดุและ
อุปกรณ์ เครืองเขียน ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าอาหารกลางวัน  ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็น
ในการฝึกอบรม ฯลฯ  
ตามระเบียบดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
2. เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิมเติมและ
เปลียนแปลง  (ฉบับที 2)  หน้า  26  ลําดับที  1 

โครงการฝึกอบรมเพือส่งเสริมอาชีพการแปรรูปกล้วย จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมเพือส่งเสริมอาชีพ
การแปรรูปกล้วย  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าอาหารกลางวัน  ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสดุ
เครืองเขียน ค่าวัสดุในการฝึกอบรม ฯลฯ 
ตามระเบียบดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
2.  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิมเติม
และเปลียนแปลง  (ฉบับที 2)  หน้า  21 ลําดับที  1 

โครงการฝึกอบรมสร้างสรรค์สิงประดิษฐ์จากขยะเพือพัฒนาต่อยอดเชิง
พาณิชย์

จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมสร้างสรรค์สิงประ
ดิษฐจากขยะเพือพัฒนาต่อยอดเชิงพานิชย์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย   ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการฝึกอบรม   ค่าอาหารกลางวัน  ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าป้ายโครงการ  ฯลฯ
ตามระเบียบดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
2.    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิมเติม
และเปลียนแปลง  (ฉบับที 2)  หน้า  21 ลําดับที  2 
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โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด  ประจําปีงบประมาณ 2562  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายรณรงค์ ฯลฯ
ตามระเบียบดังนี
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2.  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิมเติม
และเปลียนแปลง  (ฉบับที 2)  หน้า  20  ลําดับที  4 

โครงการเลือกตังท้องถิน จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเลือกตังท้องถิน 
 เช่น การเลือกตัง สมาชิกสภา อบต.  ผู้บริหาร อบต. (กรณีครบวาระ) โดย
มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการเลือกตัง  ค่าบัตรเลือก
ตัง ค่าตอบแทนคณะกรรมการเลือกตัง  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
ตามระเบียบและหนังสือสังการทีเกียวข้อง ดังนี
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ว 3675 ลว 6
 กรกฎาคม 2561  เรือง  การซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติ  การตังงบ
ประมาณเพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตังท้องถิน
3.  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิมเติม
และเปลียนแปลง  (ฉบับที 2)  หน้า  26  ลําดับที  2 

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการทีดีแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถินและเสริมสร้างความรู้เกียวกับประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
บริหารจัดการทีดีแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินและเสริมสร้างความรู้
เกียวกับประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมของประชาชน  โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครืองดืมสําหรับผู้เข้า
อบรม  ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ
ตามระเบียบดังนี
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2.   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  หน้า  90
  ลําดับที  2
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
(1)  อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอพลตามโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอพลตามโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจําปีงบประมาณ  2562 เพือดําเนินการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพืนที 
ตามระเบียบดังนี
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  พ.ศ.  2559
2.   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)   หน้า  102
  ลําดับที  1 

(2)  อุดหนุนทีทําการปกครองจังหวัดขอนแก่นตามโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีทําการปกครองจังหวัดขอนแก่นตามโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น   ประจําปี  2562
  เพือแปลงนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไปสู่การ
ปฏิบัติในพืนทีจังหวัดขอนแก่น 
ตามระเบียบดังนี
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  พ.ศ.  2559
2.   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)   หน้า  102
  ลําดับที  2 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตําบลหัวทุ่ง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตําบลหัว
ทุ่ง  ประจําปีงบประมาณ 2562  เช่น  เงินรางวัล  ค่าถ้วยรางวัล  ค่าตอบ
แทนกรรมการตัดสิน  ค่าบํารุงทีม  ค่านําดืม  นําแข็ง  ค่าสถานที  ค่า
รับรองและพิธีกร ค่าวงดุริยางค์  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทีเกียวข้องกับการ
แข่งขันกีฬา  เช่น  ลูกฟุตบอล  วอลเลย์บอล  ตะกร้อ  ฯลฯ
ตามระเบียบดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2.  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิมเติม
และเปลียนแปลง  (ฉบับที  2)  หน้า  9  ลําดับที  1 
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการถวายเทียนพรรษา จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการถวายเทียนพรรษา เช่น  ค่าป้าย
โครงการ ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ฯลฯ 
ตามระเบียบดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2. เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิมเติมและ
เปลียนแปลง  (ฉบับที 2)  หน้า   9  ลําดับที  2 

โครงการสืบสานการขับร้องทํานองสรภัญญะ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานการขับร้องทํานอง
สรภัญญะ  เช่น  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าป้าย
โครงการ   ฯลฯ
ตามระเบียบดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2. เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิมเติมและ
เปลียนแปลง  (ฉบับที 2)  หน้า   9  ลําดับที  3 

แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 25,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรติฯ เช่น ค่าจัดซือพันธุ์กล้าไม้  ค่าจ้างเหมาดูแลบํารุงรักษาต้นไม้ที
ปลูก   ค่าป้ายโครงการ  ค่าอาหารว่างและเครืองดืมสําหรับผู้เข้าร่วม
โครงการ  ค่าอาหารสําหรับผู้เข้าร่วมโครงการ  ฯลฯ
ตามระเบียบดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2.  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิมเติม
และเปลียนแปลง  (ฉบับที 2)  หน้า  22 ลําดับที  1 

วันทีพิมพ์ : 30/8/2561  15:09:54 หน้า : 42/44



โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก  (กิจกรรมอนุรักษ์ดินและนําอันเนืองมากจาก
พระราชดําริ เฉลิมพระเกียรติ  วันพ่อแห่งชาติและวันแม่แห่งชาติ)

จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ปลูกหญ้า
แฝก (กิจกรรมอนุรักษ์ดินและนําอันเนืองมากจากพระราชดําริ เฉลิมพระ
เกียรติ วันพ่อแห่งชาติและวันแม่แห่งชาติ )  เช่น   ค่าป้ายโครงการ  ค่า
อาหารว่างและเครืองดืมสําหรับผู้เข้าร่วมโครงการ  ค่าอาหารสําหรับผู้เข้า
ร่วมโครงการ  ฯลฯ
ตามระเบียบดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2. เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิมเติมและ
เปลียนแปลง  (ฉบับที 2)  หน้า  22  ลําดับที  2 

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 6,992,380 บาท
งบกลาง รวม 6,992,380 บาท
งบกลาง รวม 6,992,380 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 26,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงาน
จ้าง  จํานวน  5  อัตรา  ในอัตราร้อยละ  5  ของค่าจ้างรายเดือน  โดย
สมทบจ่ายสํานักงานประกันสังคม

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 5,112,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเบียยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุตามประกาศองค์การบริหารส่วน
ตําบลหัวทุ่ง โดยจ่ายตามระเบียบและหนังสือสังการทีเกียวข้อง
ตามระเบียบดังนี
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้
สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.  2552
2.  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)    หน้า  63
   ลําดับที   2

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,411,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเบียยังชีพให้แก่ผู้พิการตามประกาศองค์การบริหารส่วน
ตําบลหัวทุ่ง  โดยจ่ายตามระเบียบและหนังสือสังการทีเกียวข้อง
ตามระเบียบดังนี
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบียความพิการ
ให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.  2553  และทีแก้ไข
เพิมเติมถึง  (ฉบับที 2 )  พ.ศ.  2559 
2. เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า  63
  ลําดับที   3 

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ตามประกาศองค์การบริหารส่วน
ตําบลหัวทุ่ง  โดยจ่ายตามระเบียบและหนังสือสังการทีเกียวข้อง
ตามระเบียบดังนี
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยัง
ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548
2. เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)    หน้า  63
  ลําดับที  1 
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สํารองจ่าย จํานวน 146,305 บาท
เพือจ่ายในกรณีทีจําเป็นเร่งด่วนและเพือบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในกรณีทีประสบภัยธรรมชาติและสาธารณะภัยต่างๆ  เช่น  นํา
ท่วม  ภัยแล้ง  ภัยหนาว  วาตภัย ฯลฯ

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
(1)  เงินสมทบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือพืนที จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพตําบลหัวทุ่ง  เพือ
จัดบริการด้านสุขภาพของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหัว
ทุ่ง
(2)  เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบให้แก่กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหัวทุ่ง  เพือสนับ
สนุนและพัฒนาการดําเนินงานของกองทุน  โดยยึดหลักการเป็นห้◌ุนส่วน
การพัฒนา  ประชาชนออม 1 ส่วน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
สมทบ  1  ส่วน  และรัฐบาลสมทบ  1  ส่วน  โดยองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถินสามารถสมทบงบประมาณเท่าจํานวนประชาชนทีจ่ายเงินเข้ากองทุน
และไม่เกิน  365  บาทต่อคนต่อปี  

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 146,875 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ( กบ
ท.)  ในอัตราร้อยละ  1  ของประมาณการรายได้ทีไม่รวมเงินอุดหนุน เงิน
กู้     
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