
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลหัวหนอง
อําเภอ บ้านไผ่   จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 26,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 9,957,550 บาท
งบบุคลากร รวม 6,416,380 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,879,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนสําหรับนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  รองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  12  เดือน  ตังจ่ายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล  เลขานุการองค์การบริหารส่วนตําบล  และ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  2554

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสําหรับนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  รอง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  12  เดือน  ตังจ่ายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล  เลขานุการองค์การบริหารส่วนตําบล  และ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  2554

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษสําหรับนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  12  เดือน  ตังจ่าย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  เลขานุการองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  2554

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  จํานวน  12  เดือน  ตังจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล  เลขานุการองค์การบริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  2554
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,195,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสําหรับประธานสภา  รองประธาน
สภา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล  จํานวน  12  เดือน  ตังจ่ายตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  รอง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล  เลขานุการองค์การบริหารส่วนตําบล  และเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  2554

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,536,460 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,511,920 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงขันเงินเดือนพนักงานส่วน
ตําบล  จํานวนตําแหน่งและอัตราตามแผนอัตรา
กําลัง  3  ปี  (2561 - 2563)  เช่น  ตําแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  หัวหน้าสํานักปลัด  นักวิชาการ
เกษตร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  นักทรัพยากรบุคคล  นักพัฒนา
ชุมชน  นักวิชาการศึกษา  นักวิชาการสาธารณสุข  เจ้าพนักงาน
ธุรการ  และเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ตังจ่ายตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล  เรือง  มาตรฐานทัวไป
เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน  และประโยชน์ตอบแทน
อืน  (ฉบับที  6)  ลงวันที  28  มกราคม  พ.ศ.  2559

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 87,480 บาท
เพือจ่ายเป็น
1.  เงินเพิมตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  12  เดือน
2.  เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)  จํานวน  12  เดือน  (ตามคํา
สังกองเรือยุทธการ (เฉพาะ) ที 569/2544  ลงวันที  26
  กรกฎาคม  2544)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 168,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล  เช่น  ตํา
แแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล  หัวหน้าสํานักปลัด  จํานวน  12  เดือน  ตังจ่ายตามประกาศคณะ
กรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล  เรือง  มาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน  และประโยชน์ตอบแทนอืน  (ฉบับ
ที  6)  ลงวันที  27  มีนาคม  พ.ศ.  2559

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 745,680 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทัว
ไป  ตามแผนอัตรากําลัง  3  ปี  (2561 - 2563)  ตําแหน่ง  ผู้ช่วยนัก
วิชาการศึกษา  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ  และ
พนักงานจ้างทัวไป  ตังจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน  ตามบัญชีอัตราค่า
จ้าง (พนักงานจ้าง)  และทีแก้ไขเพิมเติม

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 23,380 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราวให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ  และ
พนักงานจ้างทัวไป  สังกัดสํานักปลัด  จํานวนตําแหน่งและอัตราตามแผน
อัตรากําลัง  3  ปี  (2561 - 2563)  ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ  และพนักงานจ้างทัวไป  ตังจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน  ตามบัญชี
อัตราค่าจ้าง (พนักงานจ้าง)  และทีแก้ไขเพิมเติม
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งบดําเนินงาน รวม 2,826,170 บาท
ค่าตอบแทน รวม 330,170 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 255,170 บาท

1.เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ  ประจําปี  2562
  สําหรับ  พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้าง  ตาม
ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ  ตังจ่าย
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล  เรือง  มาตรฐานทัว
ไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน  และประโยชน์ตอบ
แทนอืน  (ฉบับที  6)  ลงวันที  28  มกราคม  พ.ศ.  2559
  จํานวน  230,170.-บาท
2. เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสําหรับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์การบริหารส่วนตําบลหัวหนอง  เช่น  คณะกรรมการจัดซือจัด
จ้าง  ฯลฯ  ตามระเบียบหรือหนังสือสังการทีกําหนด  จํานวน  25,000
.-บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่  ข้า
ราชการ  พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างทีได้รับคําสังให้
ปฏิบัติงาน  ตังจ่ายตามหนังสือสังการ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท
  0808.4/ว 1562  ลงวันที  15  พฤษภาคม  2560  เรือง  การเบิกจ่าย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 45,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซือบ้าน  สําหรับข้าราชการ  พนักงานส่วน
ตําบล  ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ  ตังจ่ายตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน  (ฉบับที  2)  พ.ศ
.  2551

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสําหรับข้าราชการ  พนักงานส่วน
ตําบล  นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ผู้มีสิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบ ฯ  ตัง
จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน  พ.ศ.  2541  และทีแก้ไขเพิมเติม
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ค่าใช้สอย รวม 1,726,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 856,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
1. ค่าวารสาร  นิตยสาร  สิงพิมพ์ต่างๆ สําหรับบริการประชาชนทีมาติดต่อ
ราชการในสํานักงาน อบต.  และเผยแพร่ในหมู่บ้าน  (แผนพัฒนาท้อง
ถิน  4 
 ปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)  หน้า  200)  จํานวน  37,000.-บาท
2. ค่าจ้างเหมาเพือให้ได้มาซึงบริการ  เช่น  ค่าเช่า  ค่าจ้างเหมาถ่าย
เอกสาร  ค่าจ้างเหมาเย็บหนังสือหรือเข้าเล่มปกหนังสือ  ค่าเช่า
ทรัพย์สิน  ค่าโฆษณา  เผยแพร่  และประชาสัมพันธ์  ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ  ค่าบริการรับใช้  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
คดี  ฯลฯ  จํานวน  39,000.-บาท
3. ค่าจ้างเหมาเพือให้ได้มาซึงบริการเพือช่วยงานต่าง ๆ ในสํานัก
ปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลหัวหนอง  จํานวน  9
  คน  จํานวน  780,000.-บาท
ตังจ่ายตามหนังสือสังการ  ด่วนมาก  ที  มท  0808.2/ว 3523  ลงวัน
ที  20  มิถุนายน  2559  เรือง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ  และ
ค่าสาธารณูปโภค  และหนังสือสังการ  ด่วนมาก  ที  มท  0808.2/ว
 7120  ลงวันที  9  ธันวาคม  2559  เรือง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่า
จ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  จํานวน  10,000.-บาท
2. ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถินหรือคณะกรรมการ  คณะ
อนุกรรมการทีได้รับการแต่งตังตามกฏหมาย  จํานวน  20,000.-บาท
ตังจ่ายตามหนังสือสังการ  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท
  0808.4/ว 2381  ลงวันที  28  กรกฎาคม  2548  เรือง  การตังงบ
ประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลียงรับรองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการซือพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  และพวงมาลา จํานวน 5,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการซือพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  และ
พวงมาลา  ฯลฯ  ทีจําเป็นต่อการปฏิบัติราชการ  ตังจ่ายตามหนังสือสัง
การ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท  0407/ว 1284  ลงวัน
ที  10  พฤศจิกายน  2530  เรือง  การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพือมอบให้
บุคคลต่างๆ  ค่าพวงมาลา  และพานพุ่มประดับพุ่มดอกไม้
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 250,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  และค่าลงทะเบียน
ต่างๆ  สําหรับผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต.  พนักงานส่วนตําบล  ฯลฯ  ผู้มี
สิทธิตามระเบียบ ฯ  ตังจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.  2555  และ
ฉบับทีแก้ไขเพิมเติม  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรม  และการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ
.  2557
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ค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตังขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวหนอง จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตังขององค์การบริหารส่วนตําบลหัว
หนองตามทีกฎหมายกําหนด  อีกทังการประชาสัมพันธ์  การรณรงค์  หรือ
การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าทีและมีการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตังสภาผู้แทนราษฎร  ตามความเหมาะ
สม  
ตังจ่ายตามหนังสือสังการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วน
มาก  ที  มท  0808.2/ว 3028  ลงวันที  6  มิถุนายน  2561  เรือง  ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ
.  2562  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  และหนังสือสังการกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน  ที  มท  0808.2/ว 3675  ลงวันที  6
  กรกฎาคม  2561  เรือง  การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ  การตังงบ
ประมาณเพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตังท้องถิน  
โครงการกิจกรรม  "อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ  พ.ศ.  2540"

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการอบรมให้ความรู้
ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540  ประจําปีงบ
ประมาณ  พ.ศ.  2562  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
1. ค่าป้ายโครงการฯ  จํานวน  1  ป้าย  เป็นเงิน  675.-บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  เป็นเงิน  2,000.-บาท
3. ค่าอาหารกลางวัน  เป็นเงิน  2,800.-บาท
4. ค่ายานพาหนะวิทยากร  เป็นเงิน  560.-บาท
5. ค่าตอบแทนวิทยากร  เป็นเงิน  1,800.-บาท
6. ค่าเอกสารและวัสดุประกอบการประชุม  เป็นเงิน  2,165.-บาท
(ทุกรายการสามารถถัวเฉลียกันได้)    
ตังจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.  2557
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)  เพิมเติม  ฉบับที  1
  แบบ ผ. 01  หน้า  27)
โครงการกิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล  หน่วยงาน  องค์กรดีเด่น 
 ผู้ทําคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลหัว
หนอง

จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการยกย่องและเชิดชู
เกียรติแก่บุคคล  หน่วยงาน  องค์กรดีเด่า  ผู้ทําคุณประโยชน์หรือเข้าร่วม
กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวหนอง ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ
.  2562  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
1. ค่าป้ายโครงการฯ  จํานวน  1  ป้าย  เป็นเงิน  675.-บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครืองดืมในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาและ
ในวันมอบใบประกาศเกียรติคุณ  เป็นเงิน  1,825.-บาท
3. ค่าจ้างเหมาจัดทําใบประกาศเกียรติคุณพร้อมกรอบ  เป็นเงิน  1,320
.-บาท
4. ค่าเอกสารและวัสดุประกอบการประชุม  เป็นเงิน  1,180.-บาท
(ทุกรายการสามารถถัวเฉลียกันได้)    
ตังจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท
. พ.ศ.  2559 
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)  เพิมเติม  ฉบับที  1
  แบบ ผ. 01  หน้า  31)
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โครงการจ้างสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจ้างสํารวจความพึงพอใจของผู้รับ
บริการ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
1. ค่าประเมินความพึงพอใจ  จํานวน  15,000.-บาท
(แผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)  แบบ ผ.01
  หน้า  198)
โครงการเผยแพร่ภารกิจหน่วยงาน  (สือประชาสัมพันธ์) จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเผยแพร่ภารกิจหน่วยงาน (สือประชา
สัมพันธ์) ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
1. ค่าจัดทําวารสารรายงานประจําปี  เป็นเงิน  5,000.-บาท
2. ค่าจัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์  เป็นเงิน  2,500.-บาท
3. ค่าจัดทําคู่มือสําหรับประชาชน  เป็นเงิน  2,500.-บาท
4. ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์  เป็นเงิน  7,500.-บาท
5. ค่าจัดทําสปอร์ต  เป็นเงิน  2,500.-บาท
(แผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)  เพิมเติม  ฉบับที  1
  แบบ ผ.01  หน้า  28)
โครงการฝึกอบรม  หลักสูตร  "ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และความสามัคคี " จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการฝึกอบรม  หลัก
สูตร  "ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และความสามัคคี" ประจําปีงบ
ประมาณ  พ.ศ.  2562  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
1. เงินชดเชยค่ายานพาหนะส่วนตัวไปราชการ  เพือใช้ในการเดินทาง
ไป - กลับ  เป็นเงิน  5,488.-บาท  
2. ค่าเบียเลียงในการเดินทางไปราชการ  เป็นเงิน  4,800.-บาท
3. ค่าป้ายโครงการฯ  จํานวน  1  ป้าย  เป็นเงิน  540.-บาท
4. ค่าบํารุงสถานทีในการฝึกอบรม  เป็นเงิน  2,172.-บาท
5. ค่าสมนาคุณวิทยากรอบรม (ค่าจตุปัจจัย)  เป็นเงิน  2,000.-บาท
(ทุกรายการสามารถถัวเฉลียกันได้)    
ตังจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.  2557
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)  แบบ ผ. 01  หน้า  199)
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน  หลักสูตร  "ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การบริหารจัดการขยะ  และศึกษาดูงานตามแนว
พระราชดําริ"

จํานวน 250,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
งาน  หลักสูตร  "ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง  การบริหารจัดการขยะ  และศึกษาดูงานตามแนวพระราช
ดําริ" ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
1. ค่าจ้างเหมารถปรับอากาศเพือใช้ในการเดินทางไป - กลับ  จํานวน  4
  วัน  เป็นเงิน  72,000.-บาท
2. ค่าเช้าทีพัก  เป็นเงิน  75,000.-บาท
3. ค่าอาหารในการฝึกอบรม  เป็นเงิน  65,000.-บาท
4. ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  เป็นเงิน  3,000.-บาท
5. ค่าป้ายโครงการฯ  จํานวน  1  ป้าย  เป็นเงิน  675.-บาท
6. ค่าอาหารว่างวันอบรม  เป็นเงิน  4,270.-บาท
7. ค่าอาหารกลางวันวันอบรม  เป็นเงิน  12,200.-บาท
8. ค่าสมนาคุณวิทยากรอบรม  เป็นเงิน  3,900.-บาท
9. ค่าวัสดุ/เครืองเขียนและอุปกรณ์ในการอบรม  เป็นเงิน  4,805.-บาท
10. ค่าเอกสารในการอบรม  เป็นเงิน  9,150.-บาท
(ทุกรายการสามารถถัวเฉลียกันได้)    
ตังจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.  2557
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)  แบบ ผ. 01  หน้า  198)
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โครงการเสริมสร้างความซือสัตย์  สุจริต  และปลูกฝังทัศนคติ  วัฒนธรรมทีดี
ในการต่อต้านการทุจริต

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการเสริมสร้างความซือ
สัตย์  สุจริต  และปลูกฝังทัศนคติ  วัฒนธรรมทีดีในการต่อต้านการ
ทุจริต  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
1. ค่าป้ายโครงการฯ  จํานวน  1  ป้าย  เป็นเงิน  675.-บาท
2. ค่าจ้างเหมาอาหารว่างพร้อมเครืองดืมสําหรับผู้เข้าร่วมอบรม  เป็น
เงิน  1,300.-บาท
3. ค่าจ้างเหมาอาหารกลางวันสําหรับผู้เข้าร่วมอบรม  เป็นเงิน  4,160
.-บาท
4. ค่าตอบแทนวิทยากร  เป็นเงิน  1,800.-บาท
5. ค่าเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็น  เป็นเงิน  2,065.-บาท
ตังจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.  2557
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)  เพิมเติม  ฉบับที  1
  แบบ ผ. 01  หน้า  23)
โครงการองค์การบริหารส่วนตําบลหัวหนองเคลือนที จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการองค์การบริหารส่วน
ตําบลหัวหนองเคลือนที  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  โดยมีค่าใช้
จ่ายประกอบด้วย
1. ค่าป้ายโครงการฯ  จํานวน  1  ป้าย  เป็นเงิน  675.-บาท
2. ค่าป้ายประชาสัมพันธ์แผนผังขันตอนในการให้บริการงานต่างๆ  เป็น
เงิน  5,000.-บาท
3. ค่านําดืมนําแข็งสําหรับบริการประชาชน  เป็นเงิน  2,500.-บาท
4. ค่าเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็น  เป็นเงิน  1,825.-บาท
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)  เพิมเติม  ฉบับที  1
  แบบ ผ. 01  หน้า  29)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  เช่น  ครุภัณฑ์สํานัก
งาน  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  ฯลฯ  ซึงเป็นการซ่อมบํารุงตาม
ปกติ  เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 445,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน
ต่างๆ  เช่น  กระดาษ  ปากกา  แฟ้ม  ไม้บรรทัด  ตรายาง  แบบพิมพ์  นํา
ดืมสําหรับบริการประชาชน  หมึกเครืองถ่ายเอกสาร  ฯลฯ  ทีจําเป็นต่อ
การปฏิบัติราชการ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนที
สุด  ที  มท  0808.2/ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ  อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ  เช่น  ปลัก
ไฟ  ลําโพง  ไมโครโฟน  ขาตังไมโครโฟน  ขาตังไมโครโฟน  ฯลฯ  ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท  0808.2/ว
 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  แปรง  ไม้กวาด  เข่ง  ผ้าปู
โต๊ะ 
 ถ้วยชาม  ช้อนส้อม  แก้วนํา  จานรอง  กระจกเงา  ฯลฯ  ทีจําเป็นสําหรับ
การปฏิบัติราชการ  ตังจ่ายตามหนังสือสังการ  ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท  0808.2/ว 1248  ลงวันที  27
  มิถุนายน  2559
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างสําหรับใช้ในงานบริหารทัวไป  เช่น  ไม้
ต่างๆ  นํามันทาสี  หรืออืนๆ  ฯลฯ  ทีจําเป็นสําหรับการปฏิบัติราชการ  ตัง
จ่ายตามหนังสือสังการหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนที
สุด  ที  มท  0808.2/ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งสําหรับรถยนต์ส่วน
กลาง  เช่น  แบตเตอรี  นางนอก  ยางใน  เพลา  ตลับลูกปืน  ฯลฯ  เพือใช้
ในการปฏิบัติราชการ  ตังจ่ายตามหนังสือสังการหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท  0808.2/ว 1248  ลงวัน
ที  27  มิถุนายน  2559

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุนํามันเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น  นํามัน
ดีเซล  นํามันเบนซิน  นํามันเครือง  นํามันจารบี  ฯลฯ  เพือใช้ในการ
ปฏิบัติราชการ  ตังจ่ายตามหนังสือสังการหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท  0808.2/ว 1248  ลงวัน
ที  27  มิถุนายน  2559

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ทีจําเป็นสําหรับการปฏิบัติ
ราชการ  เช่น  กระดาษเขียนโปสเตอร์  พู่กันและสี  รูปสีหรือขาวดําทีได้
จากการล้างอัด  ฟิล์มสไลด์  แถบบันทึกเสียงหรือภาพ  (วีดีโอเทป  แผ่นซี
ดี)  ฯลฯ  เพือใช้ในการปฏิบัติราชการ  ตังจ่ายตามหนังสือสังการหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท  0808.2/ว 1248  ลง
วันที  27  มิถุนายน  2559

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ทีจําเป็นสําหรับการปฏิบัติ
ราชการ  เช่น  เมาส์  แผ่นรองเมาส์  หัวพิมพ์  แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล  แป้นอักขระ  หมึกคอมพิวเตอร์  ฯลฯ  เพือใช้ในการปฏิบัติ
ราชการ  ตังจ่ายตามหนังสือสังการหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท  0808.2/ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559

ค่าสาธารณูปโภค รวม 325,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าทีใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล
หัวหนอง

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมนําประปาสําหรับใช้ในราชการองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหัวหนอง

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้บริการสัญญาณโทรศัพท์ทีใช้เพือการปฏิบัติราชการ
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณียากร  ค่า
ธรรมเนียมการโอนเงิน  หรืออืนๆทีเกียวกับการปฏิบัติราชการ

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 79,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการด้านโทรคมนาคม  ค่าสือสารผ่านดาวเทียม  ค่าใช้
บริการอืนเกียวกับระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตเพือใช้ในการปฏิบัติ
ราชการ  รวมถึงค่าบริการจดทะเบียนโดเมนเนมและค่าบริการพืนทีเว็บโฮ
สติง
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งบลงทุน รวม 715,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 715,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ค่าจัดซือรถส่วนกลาง  (รถบรรทุก (ดีเซล)) จํานวน 715,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถบรรทุก (ดีเซล)  
1. ขนาด  1  ตัน  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํากว่า  2,400  ซีซี  หรือกําลัง
เครืองยนต์สูงสุดไม่ตํากว่า  110  กิโลวัตต์  ขับเคลือน  2  ล้อ  
2. แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab)
2.1 มีนําหนักบรรทุกไม่ตํากว่า  1  ตัน
2.2 มีช่องว่างด้านหลังคนขับสําหรับนังหรือเก็บของได้
2.3 เป็นกระบะสําเร็จรูป
2.4 เป็นราคารวมเครืองปรับอากาศ
เกณฑ์ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  สํานักงบประมาณ  เดือน
มกราคม  2561
(แผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี  (พ.ศ.  2561 - 2564) แบบ  ผ.08
  หน้า  234  ลําดับที  4)

งานบริหารงานคลัง รวม 1,766,460 บาท
งบบุคลากร รวม 1,142,460 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,142,460 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 621,540 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงขันเงินเดือนพนักงานส่วน
ตําบล  จํานวนตําแหน่งและอัตราตามแผนอัตรา
กําลัง  3  ปี  (2561 - 2563)  เช่น  ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกองคลัง  และ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  ตังจ่ายตามประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตําบล  เรือง  มาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธี
การจ่ายเงินเดือน  และประโยชน์ตอบแทนอืน  (ฉบับที  6)  ลงวัน
ที  28  มกราคม  พ.ศ.  2559

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล  เช่น  ตําแหน่งผู้
อํานวยการกองคลัง  จํานวน  12  เดือน  ตังจ่ายตามประกาศคณะ
กรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล  เรือง  มาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน  และประโยชน์ตอบแทนอืน  (ฉบับ
ที  6)  ลงวันที  27  มีนาคม  พ.ศ.  2559

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 452,640 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตามแผนอัตรา
กําลัง  3  ปี  (2561 - 2563)  ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  และผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพัสดุ  ตังจ่าย
ไว้ไม่เกิน  12  เดือน  ตามบัญชีอัตราค่าจ้าง (พนักงานจ้าง)  และทีแก้ไข
เพิมเติม

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 26,280 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราวให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ  สังกัดกอง
คลัง  จํานวนตําแหน่งและอัตราตามแผนอัตรา
กําลัง  3  ปี  (2561 - 2563)  ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บราย
ได้  และผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพัสดุ  ตังจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน  ตามบัญชี
อัตราค่าจ้าง (พนักงานจ้าง)  และทีแก้ไขเพิมเติม
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งบดําเนินงาน รวม 624,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 137,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 102,000 บาท

1 .เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ  ประจําปี  2562
  สําหรับ  พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้าง  ตาม
ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ  ตังจ่าย
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล  เรือง  มาตรฐานทัว
ไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน  และประโยชน์ตอบ
แทนอืน  (ฉบับที  6)  ลงวันที  28  มกราคม  พ.ศ.  2559
  จํานวน  92,000.-บาท
2. เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสําหรับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์การบริหารส่วนตําบลหัวหนอง  เช่น  คณะกรรมการจัดซือจัด
จ้าง  ฯลฯ  ตามระเบียบหรือหนังสือสังการทีกําหนด  จํานวน  10,000
.-บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่  ข้า
ราชการ  พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างทีได้รับคําสังให้
ปฏิบัติงาน  ตังจ่ายตามหนังสือสังการ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท
  0808.4/ว 1562  ลงวันที  15  พฤษภาคม  2560  เรือง  การเบิกจ่าย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซือบ้าน  สําหรับข้าราชการ  พนักงานส่วน
ตําบล  ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ  ตังจ่ายตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน  (ฉบับที  2)  พ.ศ
.  2551

ค่าใช้สอย รวม 402,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 252,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
1. ค่าจ้างเหมาเพือให้ได้มาซึงบริการ  เช่น  ค่าเช่า  ค่าจ้างเหมาถ่าย
เอกสาร  ค่าจ้างเหมาเย็บหนังสือหรือเข้าเล่มปกหนังสือ  ค่าเช่า
ทรัพย์สิน  ค่าโฆษณา  เผยแพร่  และประชาสัมพันธ์  ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ  ค่าบริการรับใช้  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
คดี  และค่าจ้างเหมาเพือให้ได้มาซึงบริการเพือช่วยงานต่าง ๆ ในกอง
คลัง  องค์การบริหารส่วนตําบลหัวหนอง  จํานวน  3
  คน  จํานวน  252,000.-บาท
ตังจ่ายตามหนังสือสังการ  ด่วนมาก  ที  มท  0808.2/ว 3523  ลงวัน
ที  20  มิถุนายน  2559  เรือง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ  และ
ค่าสาธารณูปโภค  และหนังสือสังการ  ด่วนมาก  ที  มท  0808.2/ว
 7120  ลงวันที  9  ธันวาคม  2559  เรือง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่า
จ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  และค่าลงทะเบียน
ต่างๆ  สําหรับผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต.  พนักงานส่วนตําบล  ฯลฯ  ผู้มี
สิทธิตามระเบียบ ฯ  ตังจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.  2555  และ
ฉบับทีแก้ไขเพิมเติม  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรม  และการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ
.  2557
โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  (คัดลอกข้อมูลทีดินลงใน
แบบสํารวจข้อมูลเกียวกับทีดินและสํารวจข้อมูลภาคสนาม)

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน  (คัดลอกข้อมูลทีดินลงในแบบสํารวจข้อมูลเกียวกับทีดินและ
สํารวจข้อมูลภาคสนาม)  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  
1. ค่าจ้างพนักงานคัดลอกข้อมูลทีดิน  เป็นเงิน  10,000.-บาท
2. ค่าจ้างพนักงานสํารวจข้อมูลภาคสนาม  เป็นเงิน  30,000.-บาท
3. ค่าวัสดุ  เป็นเงิน  10,000.-บาท
(ทุกรายการสามารถถัวเฉลียกันได้)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)  แบบ ผ.01  หน้า  199)
ตังจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนืองถิน  พ.ศ.  2550
   
โครงการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีท้องถินและบริการ
จัดเก็บภาษีนอกสถานที

จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการจัด
เก็บภาษีและบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ
.  2562  ดังนี  
1. ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์การชําระ
ภาษี  ขนาด  1.2 X 2  เมตร  จํานวน  6  ป้าย  เป็นเงิน  2,600.-บาท
2. ค่าจัดซือนําดืม  นําแข็ง  เพือบริการแก่ผู้มารับบริการ  เป็นเงิน 
 2,400.-บาท
(ทุกรายการสามารถถัวเฉลียกันได้)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)  แบบ ผ.01  หน้า  199)
ตังจ่ายตามหนังสือสังการ  ที  มท  0808.3/ว 4522  ลงวันที  11
  สิงหาคม  2558  เรืองแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บราย
ได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  เช่น  ครุภัณฑ์สํานัก
งาน  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  ฯลฯ  ซึงเป็นการซ่อมบํารุงตาม
ปกติ  เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 75,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน
ต่างๆ  เช่น  กระดาษ  ปากกา  แฟ้ม  ไม้บรรทัด  ตรายาง  แบบ
พิมพ์  หมึกเครืองถ่ายเอกสาร  ฯลฯ  ตังจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท  0808.2/ว 1248  ลงวัน
ที  27  มิถุนายน  2559
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุนํามันเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น  นํามัน
ดีเซล  นํามันเบนซิน  นํามันเครือง  นํามันจารบี  ฯลฯ  เพือใช้ในการ
ปฏิบัติราชการ  ตังจ่ายตามหนังสือสังการหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท  0808.2/ว 1248  ลงวัน
ที  27  มิถุนายน  2559

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ทีจําเป็นสําหรับการปฏิบัติ
ราชการ  เช่น  กระดาษเขียนโปสเตอร์  พู่กันและสี  รูปสีหรือขาวดําทีได้
จากการล้างอัด  ฟิล์มสไลด์  แถบบันทึกเสียงหรือภาพ  (วีดีโอเทป  แผ่นซี
ดี)  ฯลฯ  เพือใช้ในการปฏิบัติราชการ  ตังจ่ายตามหนังสือสังการหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท  0808.2/ว 1248  ลง
วันที  27  มิถุนายน  2559

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ทีจําเป็นสําหรับการปฏิบัติ
ราชการ  เช่น  เมาส์  แผ่นรองเมาส์  หัวพิมพ์  แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล  แป้นอักขระ  หมึกคอมพิวเตอร์  ฯลฯ  เพือใช้ในการปฏิบัติ
ราชการ  ตังจ่ายตามหนังสือสังการหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท  0808.2/ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณียากร  ค่า
ธรรมเนียมการโอนเงิน  หรืออืนๆทีเกียวกับการปฏิบัติราชการ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 38,220 บาท
งบดําเนินงาน รวม 24,620 บาท
ค่าใช้สอย รวม 24,620 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ จํานวน 12,310 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  ดังนี
1. ค่าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์  จํานวน  6  ป้าย  และป้ายโครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมเพือป้องกันและลดอุบัติเหตุ  จํานวน  1  ป้าย  เป็น
เงิน  6,120.-บาท
2. ค่าจัดซือนําดืม  กาแฟ  สําหรับบริการประชาชน  จํานวน  7  วัน  เป็น
เงิน  4,700.-บาท
3. ค่าจัดซือนําแข็งสําหรับบริการประชาชน  จํานวน  7  วัน  เป็น
เงิน  840.-บาท
4. ค่าจ้างเหมาจัดหากาแฟ  นําดืม  นําแข็งในวันอบรม  เป็นเงิน  650
.-บาท
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)  เพิมเติม  ฉบับที  1
  แบบ  ผ. 01  หน้า  196)
ตังจ่ายตามหนังสือสังการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนที
สุด  ที  มท  0808.2/ว 2373  ลงวันที  23  ธันวาคม  2557
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จํานวน 12,310 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  ดังนี
1. ค่าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์  จํานวน  6  ป้าย  และป้ายโครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมเพือป้องกันและลดอุบัติเหตุ  จํานวน  1  ป้าย  เป็น
เงิน  6,120.-บาท
2. ค่าจัดซือนําดืม  กาแฟ  สําหรับบริการประชาชน  จํานวน  7  วัน  เป็น
เงิน  4,700.-บาท
3. ค่าจัดซือนําแข็งสําหรับบริการประชาชน  จํานวน  7  วัน  เป็น
เงิน  840.-บาท
4. ค่าจ้างเหมาจัดหากาแฟ  นําดืม  นําแข็งในวันอบรม  เป็นเงิน  650
.-บาท
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)  เพิมเติม  ฉบับที  1
  แบบ  ผ. 01  หน้า  196)
ตังจ่ายตามหนังสือสังการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนที
สุด  ที  มท  0808.2/ว 2373  ลงวันที  23  ธันวาคม  2557

งบลงทุน รวม 13,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 13,600 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล จํานวน 13,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพ  ระบบดิจิตอล  ความละเอียด  16
  ล้านพิกเซล  จํานวน  1  เครือง  มีคุณสมบัติ  ดังนี
1.  เป็นกล้องคอมแพค  (Compack  Digital  Camera)
2.  ความละเอียดทีกําหนดเป็นความละเอียดทีเซ็นเซอร์
ภาพ  (Image  Sensor)
3.  มีระบบแฟลชในตัว
4.  สามารถถอดเปลียนสือบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมือมีข้อมูลเต็มหรือ
เมือต้องการเปลียน
5.  สามารถถ่ายโอนข้อมูลจากกล้องไปยังเครืองคอมพิวเตอร์ได้
6.  มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
เกณฑ์ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  สํานักงบประมาณ  เดือน
มกราคม  2561
(แผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)  เพิมเติม  ฉบับที  2
  แบบ  ผ.08  หน้า  21)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 158,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 158,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 158,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกอบรม อปพร.หลักสูตรจัดตัง จํานวน 158,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม อปพร.หลักสูตรจัด
ตัง  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  ดังนี
1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  รายละ  5,250 X 30  เป็นเงิน  157,500
.-บาท
2. ค่าใบประกาศนียบัตร  เป็นเงิน  500.-บาท
(ทุกรายการสามารถถัวเฉลียกันได้)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)  เพิมเติม  ฉบับที  2
  แบบ ผ.01)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 703,700 บาท
งบบุคลากร รวม 478,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 478,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 238,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงขันเงินเดือนพนักงานส่วน
ตําบล  จํานวนตําแหน่งและอัตราตามแผนอัตรา
กําลัง  3  ปี  (2561 - 2563)  เช่น  ตําแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็ก  ตังจ่ายตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล  เรือง  มาตรฐานทัวไป
เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน  และประโยชน์ตอบแทน
อืน  (ฉบับที  6)  ลงวันที  28  มกราคม  พ.ศ.  2559

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป  ตามแผนอัตรา
กําลัง  3  ปี  (2561 - 2563)  ตําแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก  ตังจ่ายไว้ไม่
เกิน  12  เดือน  ตามบัญชีอัตราค่าจ้าง (พนักงานจ้าง)  และทีแก้ไขเพิม
เติม

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราวให้กับพนักงานจ้างทัวไป  จํานวน
ตําแหน่งและอัตราตามแผนอัตรา
กําลัง  3  ปี  (2561 - 2563)  ตําแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก  ตังจ่ายไว้ไม่
เกิน  12  เดือน  ตามบัญชีอัตราค่าจ้าง (พนักงานจ้าง)  และทีแก้ไขเพิม
เติม

งบดําเนินงาน รวม 224,900 บาท
ค่าตอบแทน รวม 37,900 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 37,900 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษ  ประจําปี  2562  สําหรับ  พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา  และ
พนักงานจ้าง  ตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็น
กรณีพิเศษ  ตังจ่ายตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตําบล  เรือง  มาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน
เดือน  และประโยชน์ตอบแทนอืน  (ฉบับที  6)  ลงวันที  28  มกราคม  พ
.ศ.  2559

ค่าใช้สอย รวม 187,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 168,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
1. ค่าจ้างเหมาเพือให้ได้มาซึงบริการ  เช่น  ค่าเช่า  ค่าจ้างเหมาถ่าย
เอกสาร  ค่าจ้างเหมาเย็บหนังสือหรือเข้าเล่มปกหนังสือ  ค่าเช่า
ทรัพย์สิน  ค่าโฆษณา  เผยแพร่  และประชาสัมพันธ์  ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ  ค่าบริการรับใช้  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
คดี  ฯลฯ  และค่าจ้างเหมาเพือให้ได้มาซึงบริการเพือช่วยงานต่าง ๆ ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลหัวหนอง  จํานวน  2
  คน  จํานวน  168,000.-บาท
ตังจ่ายตามหนังสือสังการ  ด่วนมาก  ที  มท  0808.2/ว 3523  ลงวัน
ที  20  มิถุนายน  2559  เรือง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ  และ
ค่าสาธารณูปโภค  และหนังสือสังการ  ด่วนมาก  ที  มท  0808.2/ว
 7120  ลงวันที  9  ธันวาคม  2559  เรือง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่า
จ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท
1. ค่ารับรองบุคคลหรือคณะบุคคล
เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการรับรองหรือเลียงรับรองของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.หัวหนอง  ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  คณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการทีได้รับการแต่งตังตามระเบียบของทางราชการ
กําหนด
ตังจ่ายตามหนังสือสังการ  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท
  0808.4/ว 2381  ลงวันที  28  กรกฎาคม  2548  เรือง  การตังงบ
ประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลียงรับรองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  องค์การบริหาร
ส่วนตําบลหัวหนอง

จํานวน 4,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.หัวหนอง  ตามหนังสือด่วนมาก  ที  มท  0893.3/ว 3149  ลง
วันที 5  มิถุนายน  2558
โครงการพาน้องท่องธรรมะ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการพาน้องท่อง
ธรรมะ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
1. ค่าจ้างเหมาจัดหานําดืมพร้อมนําแข็ง  สําหรับผู้เข้าร่วม
โครงการฯ  เป็นเงิน  2,000.-บาท
2. ค่าจ้างเหมาจัดทําอาหาร  เป็นเงิน  5,000.-บาท
3. ค่าถวายปัจจัยพระสงฆ์  เป็นเงิน  3,000.-บาท
(ทุกรายการสามารถถัวเฉลียกันได้)    
ตังจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน  การจัดการแข่งกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.  2559
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)  เพิมเติม  ฉบับที  1
  แบบ ผ. 01  หน้า  18)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 967,429 บาท
งบดําเนินงาน รวม 541,429 บาท
ค่าใช้สอย รวม 258,490 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่ง
ชาติ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
1. ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย  เป็นเงิน  1,000
.-บาท
2. ค่าเลียงรับรองผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ (ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม)  เป็นเงิน  5,000.-บาท
3. ค่าจัดซืออุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการ  เป็นเงิน  2,500.-บาท
4. ค่าจัดซือวัสดุ  อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม  เป็นเงิน  1,500.-บาท
(ทุกรายการสามารถถัวเฉลียกันได้)    
ตังจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน  การจัดการแข่งกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.  2559
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)  แบบ ผ. 01  หน้า  185)
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โครงการประชุมผู้ปกครอง จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการประชุมผู้
ปกครอง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวหนอง)  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ
.  2562  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
1. ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย  เป็นเงิน  1,200
.-บาท
2. ค่าจ้างเหมาอาหารว่างพร้อมเครืองดืมสําหรับผู้เข้าร่วมโครงการ  เป็น
เงิน  1,200.-บาท
3. ค่าจัดซืออุปกรณ์และจ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบโครงการ  เป็น
เงิน  600.-บาท
(ทุกรายการสามารถถัวเฉลียกันได้)    
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)  เพิมเติม  ฉบับที  1
  แบบ ผ. 01  หน้า  20)
โครงการป้องกันเด็กจมนําในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบล
หัวหนอง

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการป้องกันเด็กจมนํา
ใรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลหัวหนอง  ประจําปีงบ
ประมาณ  พ.ศ.  2562  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
1. ค่าจ้างเหมาอาหารว่างพร้อมเครืองดืมสําหรับผู้เข้าร่วมอบรม  เป็น
เงิน  2,000.-บาท  
2. ค่าตอบแทนวิทยากร  เป็นเงิน  1,800.-บาท
3. ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารเพือใช้ในการอบรม  เป็นเงิน  1,120.-บาท
4. ค่าจัดซือวัสดุ  อุปกรณ์  และเครืองเขียน  เพือใช้ในการฝึกอบรม  เป็น
เงิน  4,000.-บาท  
5. ค่าป้ายโครงการฯ  จํานวน  1  ป้าย  เป็นเงิน  1,080.-บาท
ตังจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.  2557
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)  เพิมเติม  ฉบับที  2
  แบบ ผ. 01  หน้า  4)
โครงการเยียมบ้านหนูน้อยสานสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้ปกครอง จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการเยียมบ้านหนูน้อย
สานสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้ปกครอง  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัว
หนอง)  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
1. ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย  เป็นเงิน  1,300
.-บาท
2. ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบโครงการ  เป็นเงิน  1,700.-บาท
(ทุกรายการสามารถถัวเฉลียกันได้)    
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)  เพิมเติม  ฉบับที  1
  แบบ ผ. 01  หน้า  20)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 232,490 บาท
1. ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  (รายหัว)  เพือจ่ายเป็น
ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  สือการเรียนการสอนสําหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.หัวหนอง  จํานวน  33  คน ๆ ละ  1,700.-บาท/ปี  เป็น
เงิน  56,100.-บาท  ตังจ่ายตามหนังสือสังการกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท  0816.2/ว 3274  ลงวันที  19
  มิถุนายน  2561  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)  แบบ ผ. 01  หน้า  185)
2. ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวหนอง  เพือจ่ายเป็นค่า
อาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวหนอง  จํานวน  33  คน ๆ
 ละ  20.-บาท  จํานวน  245  วัน  ตังจ่ายตามหนังสือสังการกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท  0816.2/ว 3274  ลงวันที  19
  มิถุนายน  2561  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)  แบบ ผ. 01  หน้า  185
)  เป็นเงิน  161,700.-บาท  
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด
.)  สําหรับเด็กปฐมวัย  อายุ  3 - 5  ปี  ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด
.)  แยกเป็น
3.1 ค่าหนังสือเรียน  จํานวนเด็กเล็ก  13  คน ๆ ละ  200
.-บาท/คน/ปี  เป็นเงิน  2,600.-บาท
3.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน  จํานวนเด็กเล็ก  13  คน ๆ ละ  200
.-บาท/คน/ปี  เป็นเงิน  2,600.-บาท
3.3 ค่าเครืองแบบนักเรียน  จํานวนเด็กเล็ก  13  คน ๆ ละ  300
.-บาท/คน/ปี  เป็นเงิน  3,900.-บาท
3.4  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จํานวนเด็กเล็ก  13  คน ๆ ละ  430
.-บาท/คน/ปี  เป็นเงิน  5,590.-บาท
ตังจ่ายตามหนังสือสังการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนที
สุด  ที  มท  0816.2/ว 3274  ลงวันที  19  มิถุนายน  2561  เรือง  ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้าน
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ
.  2562
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)  แบบ ผ. 01
  หน้า  185)    

ค่าวัสดุ รวม 282,939 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน
ต่างๆ  เช่น  กระดาษ  ปากกา  แฟ้ม  ไม้บรรทัด  ตรายาง  แบบพิมพ์  นํา
ดืมสําหรับบริการประชาชน  หมึกเครืองถ่ายเอกสาร  ฯลฯ  ทีจําเป็นต่อ
การปฏิบัติราชการ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนที
สุด  ที  มท  0808.2/ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  ไม้กวาด  ไม้ถูพืน  นํายาล้าง
ห้องนํา  ฯลฯ  ทีจําเป็นสําหรับการปฏิบัติราชการ  ตังจ่ายตามหนังสือสัง
การ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท
  0808.2/ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559
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ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 252,939 บาท
1. ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขต อบต.หัวหนอง  เพือจ่ายเป็นค่า
สนับสนุนอาหารเสริม (นม)
1.1 โรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิว  จํานวนนักเรียน  34
  คน  X  7.37  บาท  X  260  วัน  เป็นเงิน  65,150.80 บาท
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)  แบบ ผ. 01  หน้า  205)
1.2 โรงเรียนบ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า  จํานวนนักเรียน  65
  คน  X  7.37  บาท  X  260  วัน  เป็นเงิน  124,553.-บาท
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)  แบบ ผ. 01  หน้า  206)
1.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวหนอง  จํานวนนักเรียน  33
  คน  X  7.37  บาท  X  260  วัน  เป็นเงิน  63,234.60 บาท
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)  แบบ ผ. 01  หน้า  206)
ตังจ่ายตามหนังสือสังการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนที
สุด  ที  มท  0816.2/ว 3274  ลงวันที  19  มิถุนายน  2561  เรืองซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้าน
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ
.  2562

งบเงินอุดหนุน รวม 426,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 426,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนโครงการเข้าค่ายพุทธธรรมเพือส่งเสริมจริยธรรม จํานวน 30,000 บาท

1. อุดหนุนโรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิว  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการตามโครงการเข้าค่ายพุทธธรรมเพือส่งเสริม
จริยธรรม  จํานวน  15,000.-บาท
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)  แบบ ผ. 02  หน้า  207)
2. อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการตามโครงการเข้าค่ายพุทธธรรมเพือส่งเสริม
จริยธรรม  จํานวน  15,000.-บาท
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)  แบบ ผ. 02  หน้า  207)
ตังจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.  2559
เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน จํานวน 396,000 บาท

1. ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในเขต อบต.หัวหนอง  เพือจ่ายเป็นค่าสนับ
สนุนอาหารกลางวัน
1.1 โรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิว  จํานวนนักเรียน  34
  คน  X  20  บาท  X  200  วัน  เป็นเงิน  136,000.-บาท
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)  แบบ ผ. 02  หน้า  205)
1.2 โรงเรียนบ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า  จํานวนนักเรียน  65
  คน  X  20  บาท  X  200  วัน  เป็นเงิน  260,000.-บาท
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)  แบบ ผ. 02  หน้า  206)
ตังจ่ายตามหนังสือสังการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนที
สุด  ที  มท  0816.2/ว 3274  ลงวันที  19  มิถุนายน  2561  เรืองซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้าน
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ
.  2562
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งานระดับมัธยมศึกษา รวม 15,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนโครงการเข้าค่ายพุทธธรรมเพือส่งเสริมจริยธรรม จํานวน 15,000 บาท

1. อุดหนุนโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
ตามโครงการเข้าค่ายพุทธธรรมเพือส่งเสริมจริยธรรม  จํานวน  15,000
.-บาท
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)  แบบ ผ. 02  หน้า  207)
ตังจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.  2559

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 336,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 336,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 336,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 336,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
1. ค่าจ้างเหมาเพือให้ได้มาซึงบริการ  เช่น  ค่าเช่า  ค่าจ้างเหมาถ่าย
เอกสาร  ค่าจ้างเหมาเย็บหนังสือหรือเข้าเล่มปกหนังสือ  ค่าเช่า
ทรัพย์สิน  ค่าโฆษณา  เผยแพร่  และประชาสัมพันธ์  ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ  ค่าบริการรับใช้  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
คดี  และค่าจ้างเหมาเพือให้ได้มาซึงบริการเพือช่วยงานต่าง ๆ ในงาน
สาธารณสุข  องค์การบริหารส่วนตําบลหัวหนอง  จํานวน  4
  คน  จํานวน  336,000.-บาท
ตังจ่ายตามหนังสือสังการ  ด่วนมาก  ที  มท  0808.2/ว 3523  ลงวัน
ที  20  มิถุนายน  2559  เรือง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ  และ
ค่าสาธารณูปโภค  และหนังสือสังการ  ด่วนมาก  ที  มท  0808.2/ว
 7120  ลงวันที  9  ธันวาคม  2559  เรือง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่า
จ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 206,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 86,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการควบคุมและป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย
1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์
1.1 ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์  เป็นเงิน  12,250.-บาท
2. กิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
2.1 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  เป็นเงิน  17,305.-บาท
2.2 ค่าป้ายกิจกรรม  เป็นเงิน  500.-บาท
2.3 ค่าจ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครืองดืม  เป็นเงิน  825.-บาท
2.4 ค่าตอบแทนอาสาปศุสัตว์  เป็นเงิน  11,520.-บาท
3. กิจกรรมอบรมให้ความรู้อาสานําร่องป้องกันพิษสุนัขบ้า
3.1 ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายกิจกรรมอบรม  เป็นเงิน  600.-บาท
3.2 ค่าตอบแทนวิทยากร  เป็นเงิน  3,000.-บาท
3.3 ค่าจ้างเหมาจัดทําอาหารกลางวัน  เป็นเงิน  2,000.-บาท
3.4 ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  เป็นเงิน  2,000.-บาท
(ทุกรายการสามารถถัวเฉลียกันได้)  
ตังจ่ายตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท  0810.5/ว 0120  ลง
วันที  12  มกราคม  2560 
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท  0810.5/ว
 1745  ลงวันที  31  สิงหาคม  2560 
3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท  0810.5/ว
 1042  ลงวันที  10  เมษายน  2561 
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)  แบบ ผ. 01  หน้า  189)

ค่าวัสดุ รวม 36,000 บาท
วัสดุอืน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือถังขยะขนาดกว้าง  49  เซ็นติเมตร  ยาว  55.5  เซ็น
ติเมตร  สูง  99  เซ็นติเมตร  ขนาด120  ลิตร  จํานวน  30  ถัง ๆ
 ละ  1,200.-บาท  สําหรับไว้บริการประชาชนตําบลหัวหนอง  เป็น
เงิน  36,000.-บาท
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)  แบบ ผ. 08  หน้า  17
  ลําดับที  1)
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งบเงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
โครงการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 120,000 บาท
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  
1. เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน ๆ ละ  20,000.-บาท  จํานวน  6  หมู่บ้าน  
1.1 บ้านหัวหนอง  หมู่ที  1  จํานวน  20,000.-บาท
1.2 บ้านโนนงิว  หมู่ที  2  จํานวน  20,000.-บาท
1.3 บ้านหนองนาวัว  หมู่ที  3  จํานวน  20,000.-บาท
1.4 บ้านโนนข่า  หมู่ที  4  จํานวน  20,000.-บาท
1.5 บ้านหนองร้านหญ้า  หมู่ที  5  จํานวน  20,000.-บาท
1.6 บ้านโนนไผ่  หมู่ที  6  จํานวน  20,000.-บาท
ตังจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.  2559 
 และหนังสือสังการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก  ที  มท
  0808.2/ว 3028  ลงวันที  6  มิถุนายน  2561  เรือง  ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน    
แผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)  เพิมเติม  ฉบับที  2
  แบบ ผ.01  หน้า 6

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 101,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 96,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 96,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการสงเคราะห์ครอบครัวเด็กก่อนวัยเรียน จํานวน 96,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการสงเคราะห์ครอบครัว
เด็กก่อนวัยเรียน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย
1. ค่าจ้างเหมารถรับ - ส่งเด็กมายังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตําบลหัวหนอง  เดือนละ  8,000.-บาท  จํานวน  12  เดือน
(ทุกรายการสามารถถัวเฉลียกันได้)    
ตังจ่ายตามหนังสือสังการ  ที  มท  0808.2/ว 3523  ลงวันที  20
  มิถุนายน  2559  เรืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ  และค่า
สาธารณูปโภค  และหนังสือสังการ  ที  มท  0808.2/ว 7120  ลงวันที  9
  ธันวาคม  2559  เรือง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)  เพิมเติม  ฉบับที  1
  แบบ ผ. 01  หน้า  22)
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งบเงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
อุดหนุนกิงกาชาดอําเภอบ้านไผ่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพือน
มนุษย์  ประจําปี  2562  ตังจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.  2559  
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)  แบบ ผ. 02  หน้า  210)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 420,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 420,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 420,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 420,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าทิงขยะและค่ากําจัดขยะของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2562
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)  แบบ  ผ. 01
  หน้า  187)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 160,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 85,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 85,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดทําแผนการดําเนินงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการจัดทําแผนการ
ดําเนิน  รวมถึงการแก้ไข  เพิมเติม  เปลียนแปลง  ประจําปีงบประมาณ  พ
.ศ.  2562  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
1. ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายโครงการและประชาสัมพันธ์  เป็นเงิน  2,000
.-บาท
2. ค่าจัดหาอาหารว่างและเครืองดืม  เป็นเงิน  6,000.-บาท
3. ค่าเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็น  เป็นเงิน  2,000.-บาท
(ทุกรายการสามารถถัวเฉลียกันได้)    
ตังจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน  การจัดการแข่งกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.  2559
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)  เพิมเติม  ฉบับที  1
  แบบ ผ. 01  หน้า  23)
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โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการติดตามและประเมิน
ผลแผนพัฒนา  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
1. ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย  เป็นเงิน  650.-บาท
2. ค่าจัดหาอาหารว่างและเครืองดืม สําหรับผู้เข้าร่วมการประชุมคณะ
กรรมการ ฯ ต่าง ๆ  เป็นเงิน  2,500.-บาท
3. ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารขาว - ดํา  เอกสารสี  พร้อมเข้าเล่ม  เป็น
เงิน  6,850.-บาท
(ทุกรายการสามารถถัวเฉลียกันได้)    
ตังจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน  การจัดการแข่งกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.  2559
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)  แบบ ผ. 01  หน้า  198)
โครงการประชาคมท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการประชาคมท้อง
ถิน  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
1. ค่าป้ายโครงการและประชาสัมพันธ์ เป็นเงิน  5,000.-บาท
2. ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครืองดืม เป็นเงิน  8,000.-บาท
3. ค่าเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็น เป็นเงิน  5,000.-  บาท
4. ค่ารับรองและพิธีการ   เป็นเงิน  12,000.-บาท
(ทุกรายการสามารถถัวเฉลียกันได้)    
ตังจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน  การจัดการแข่งกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.  2559
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)  แบบ ผ. 01  หน้า  195)
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เด็กและเยาวชน  องค์การบริหาร
ส่วนตําบลหัวหนอง  (กิจกรรม  "โตไปไม่โกง")

จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคมให้แก่เด็กและเยาวชน  องค์การบริหารส่วนตําบลหัว
หนอง  (กิจกรรม  "โตไปไม่โกง")  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562
  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
1. ค่าป้ายโครงการฯ  จํานวน  1  ป้าย  เป็นเงิน  675.-บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  เป็นเงิน  2,750.-บาท
3. ค่าอาหารกลางวัน  เป็นเงิน  4,400.-บาท
4. ค่าเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็น  เป็นเงิน  1,575.-บาท
5. ค่าตอบแทนวิทยากร  เป็นเงิน  3,600.-บาท
6. ค่าสถานทีในการดําเนินโครงการ  เป็นเงิน  2,000.-บาท
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)  เพิมเติม  ฉบับที  1
  แบบ ผ. 01  หน้า  25)
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โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน  องค์การบริหารส่วน
ตําบลหัวหนอง  (กิจกรรม  "ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง")

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคมให้เด็กและเยาวชน  องค์การบริหารส่วนตําบลหัว
หนอง  (กิจกรรม  "ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง")  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
1. ค่าป้ายโครงการฯ  จํานวน  1  ป้าย  เป็นเงิน  675.-บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  เป็นเงิน  4,800.-บาท
3. ค่าอาหารกลางวัน  เป็นเงิน  5,760.-บาท
4. ค่าเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็น  เป็นเงิน  765.-บาท
5. ค่าตอบแทนวิทยากร  เป็นเงิน  3,000.-บาท
6. ค่าจ้างเหมารถรับ - ส่งในการเดินทางไปศึกษาดูงาน  เป็นเงิน  3,000
7. ค่าสถานทีในการศึกษาดูงาน  เป็นเงิน  2,000.-บาท
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)  เพิมเติม  ฉบับที  1
  แบบ ผ. 01  หน้า  26)

งบเงินอุดหนุน รวม 75,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 75,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนทีทําการปกครองจังหวัดขอนแก่น จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด  จังหวัดขอนแก่น  ประจําปี  2562  ตังจ่ายตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ
.  2559  และหนังสือสังการ  ที  มท  0808/ว 3616  ลงวันที  24
  มิถุนายน  2556
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)  แบบ ผ. 02  หน้า  213)
อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอบ้านไผ่ จํานวน 55,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด  อําเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  ประจําปี  2562  ตังจ่ายตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน  พ.ศ.  2559  และหนังสือสังการ  ที  มท  0808/ว 3616  ลงวัน
ที  24  มิถุนายน  2556
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)  แบบ ผ. 02  หน้า  213)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 125,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 125,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 125,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
แข่งขันกีฬาท้องถินสัมพันธ์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิน
สัมพันธ์  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
1. ค่าเบียเลียงฝึกซ้อมนักกีฬา  เป็นเงิน  12,960.-บาท
2. ค่าจ้างเหมาอาหารและเครืองดืมสําหรับนักกีฬาในวันแข่งขัน  เป็น
เงิน  10,800.-บาท
3. ค่าจัดซือชุดนักกีฬา เป็นเงิน  13,500.-บาท
4. ค่าจัดซือวัสดุในการฝึกซ้อมกีฬา  5,840.-บาท
5. ค่าจัดซือนําดืม  นําแข็ง  ตลอดการแข่งขัน  เป็นเงิน  4,400.-บาท
6. ค่าจัดซือเครืองเวชภัณฑ์  ตลอดการแข่งขัน  เป็นเงิน  2,500.-บาท
(ทุกรายการสามารถถัวเฉลียกันได้)    
ตังจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน  การจัดการแข่งกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.  2559
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)  แบบ ผ. 01  หน้า  191)
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  (หัวหนองสัมพันธ์) จํานวน 75,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติด (หัวหนองสัมพันธ์)ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  โดยมีค่าใช้
จ่ายประกอบด้วย
1. ค่าจัดซือชุดกีฬาสําหรับนักกีฬาทีเข้าร่วมแข่งขันทัง  ๖  หมู่บ้าน (เสือ
นักกีฬา)  จํานวน  72  ตัว  เป็นเงิน  11,520.-บาท
2. ค่าจัดซืออุปกรณ์การแข่งขันกีฬา  เป็นเงิน  5,600.-บาท
3. ค่าจ้างเหมาจัดหานําดืม  นําแข็ง  ตลอดการแข่งขัน  เป็นเงิน  3,000
.-บาท
4. ค่าจ้างเหมาอาหารและเครืองดืมไม่มีแอลกอฮอล์สําหรับนักกีฬาทีเข้า
ร่วมแข่งขัน  เป็นเงิน  19,200.-บาท
5. ค่าจ้างเหมาอาหารว่างพร้อมเครืองดืมสําหรับนักกีฬาทีเข้าร่วมแข่ง
ขัน  เป็นเงิน  4,800.-บาท
6. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกีฬา  เป็นเงิน  5,400.-บาท
7. ค่าป้ายโครงการ ฯ  จํานวน  1  ป้าย  เป็นเงิน  2,700.-บาท
8. ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสนามแข่ง  เป็นเงิน  3,000.-บาท
9. ค่าจัดซือถ้วยรางวัล  เป็นเงิน  7,780.-บาท
10. เงินรางวัลกีฬาฟุตบอล  เป็นเงิน  12,000.-บาท
(ทุกรายการสามารถถัวเฉลียกันได้)    
ตังจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน  การจัดการแข่งกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.  2559
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)  แบบ ผ. 01  หน้า  191)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 600,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 600,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 600,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนืองในวันวิสาขบูชา จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการส่งเสริมพระพุทธ
ศาสนาเนืองในวันวิสาขบูชา  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  โดยมีค่า
ใช้จ่ายประกอบด้วย
1. ค่าถวายปัจจัยพระสงฆ์  และค่าพาหนะเดินทาง  เป็นเงิน  9,000.-บาท
2. ค่าจ้างเหมาจัดดอกไม้สดพร้อมประดับตกแต่งสถานทีสําหรับพิธีเปิด
และดอกไม้สําหรับใช้ในการเวียนเทียนพร้อมธูปเทียน  เป็นเงิน  2,500
.-บาท
3. ค่าจ้างเหมาจัดหานําดืมนําแข็งสําหรับผู้เข้าร่วมโครงการ  เป็น
เงิน  1,000.-บาท
4. ค่าจ้างเหมาประดับผ้าตกแต่งสถานทีในการจัดงาน  เป็นเงิน  1,000
.-บาท
5. ค่าจ้างเหมาเครืองเสียงพร้อมประดับตกแต่งไฟแสงสว่างในการดําเนิน
โครงการ ฯ  เป็นเงิน  1,500.-บาท
(ทุกรายการสามารถถัวเฉลียกันได้)    
ตังจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน  การจัดการแข่งกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.  2559
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)  แบบ ผ. 01  หน้า  192)
โครงการเข้าวัดทําบุญในวันธรรมสวนะช่วงเทศกาลเข้าพรรษา จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการเข้าวัดทําบุญในวัน
ธรรมสวนะ  ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562
  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
1. ค่าปัจจัยและเครืองไทยธรรมสําหรับถวายแด่พระสงฆ์  เป็น
เงิน  6,000.-บาท
2. ค่าจ้างเหมาอาหารว่างพร้อมเครืองดืมสําหรับผู้มาร่วมกิจกรรม  เป็น
เงิน  2,000.-บาท
3. ค่าจ้างเหมาจัดหานําดืมนําแข็งสําหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม  เป็น
เงิน  6,000.-บาท
4. ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายโครงการ ฯ  เป็นเงิน  1,000.-บาท
(ทุกรายการสามารถถัวเฉลียกันได้)    
ตังจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน  การจัดการแข่งกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.  2559
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)  แบบ ผ. 01  หน้า  192)
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โครงการจัดกิจกรรมจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร  รัชกาลที  10

จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการจัดกิจกรรมจัดงาน
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชิราลงกรณบดิน
ทรเทพวรางกูร  รัชกาลที  10  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
1. ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานทีจัดงานพร้อมประดับตกแต่งผ้า  เป็น
เงิน  4,000.-บาท
2. ค่าจ้างเหมาจัดดอกไม้โต๊ะหมู่บูชา  เป็นเงิน  5,000.-บาท
3. ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายโครงการ ฯ  จํานวน  1  ป้าย  เป็นเงิน  1,000
.-บาท
4. ค่าจ้างเหมาอาหารว่างพร้อมเครืองดืม  เป็นเงิน  5,000.-บาท
(ทุกรายการสามารถถัวเฉลียกันได้)    
ตังจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน  การจัดการแข่งกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.  2559
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)  แบบ ผ. 01  หน้า  193)
โครงการจัดงานของดีอําเภอบ้านไผ่ จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการจัดงานของดีอําเภอ
บ้านไผ่  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
1. ค่าจ้างเหมาจัดทําพานบายศรี  เป็นเงิน  15,000.-บาท
2. ค่าเช่าชุดนางรําพิธีบวงสรวง  วัสดุเครืองแต่งกาย  เป็นเงิน  33,000
.-บาท
3. ค่าจ้างเหมาจัดหาชุดพร้อมแต่งหน้าทําผมธิดางานบุญกุ้มข้าวใหญ่ ฯ
  เป็นเงิน  5,000.-บาท
4. ค่าจ้างเหมาแต่งหน้า/ทําผม/เช่าชุด  ผู้ถือป้าย อบต./พุ่มเงิน-พุ่ม
ทอง/พระบรมฉายาลักษณ์และนางงามประจํารถพานบายศรี (วันเปิด
งาน)  เป็นเงิน  18,900.-บาท
5. ค่าจ้างเหมาประดับผ้าพร้อมตกแต่งรถขบวนแห่พานบายศรีและรถแห่
ของดีตําบลพร้อมจ้างเหมายานพาหนะใช้ในขบวนแห่  เป็นเงิน  4,000
.-บาท
6. ค่าเบียเลียงนางรําและผู้เข้าร่วมขบวนแห่ตามโครงการฯ  เป็น
เงิน  10,050.-บาท
7. ค่าจ้างเหมาจัดหานําดิม/นําแข็ง (วันเปิดงาน) สําหรับผู้เข้าร่วม
โครงการฯ  เป็นเงิน  1,910.-บาท
8. ค่าจ้างเหมายานพาหนะรับ-ส่ง  ผู้เข้าร่วมรําบวงสรวง (วันเปิด
งาน)  เป็นเงิน  1,800.-บาท
9. ค่าปัจจัยถวายพระ  เป็นเงิน  20,000.-บาท
10. ค่าจัดซือเครืองสังฆทานถวายพระสงฆ์  เป็นเงิน  2,340.-บาท
11. ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานทีศาสนพิธี  เป็นเงิน  8,000.-บาท
(ทุกรายการสามารถถัวเฉลียกันได้)    
ตังจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน  การจัดการแข่งกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.  2559
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)  แบบ ผ. 01  หน้า  192)
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โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงและงานนมัสการพระพุทธชัยมงคลมิง
เมืองไผ่

จํานวน 250,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการประเพณีลอยกระทง
และงานนมัสการพระพุทธชัยมงคลมิงเมืองไผ่  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ
.  2562  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
1. ค่าจ้างเหมาเวที  เครืองเสียง  พร้อมติดตัง  เป็นเงิน  45,000.-บาท
2. ค่าตอบแทนพราหมณ์เพือประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  เป็น
เงิน  1,000.-บาท
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการประกวดนางนพมาศ  2,500
.-บาท
4. ค่าตอบแทนพิธีกร  เป็นเงิน  3,000.-บาท
5. ค่าจ้างเหมาอาหารว่างพร้อมเครืองดืม  นําแข็งสําหรับคณะกรรมการ
แขกผู้มีเกียรติและคณะกรรมการดําเนินงาน  เป็นเงิน  20,000.-บาท
6. ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์  เป็นเงิน  2,100.-บาท
7. ค่าจ้างเหมาจัดทําสายสะพาย  เป็นเงิน  3,200.-บาท
8. ค่าจ้างเหมาจัดทําทีติดเบอร์ประกวดนางนพมาศและคณะกรรมการชุด
ต่าง ๆ พร้อมจัดทํากระทงสําหรับแขกผู้มีเกียรติและคณะผู้บริหารเพือใช้
ในกิจกรรมฯ  5,000.-บาท
9. ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานทีบริเวณจัดงานและเตรียมสถานทีพร้อมจัด
ทําท่านําลอยกระทงและดูแลรักษาความสะอาดจนเสร็จงาน  เป็น
เงิน  20,000.-บาท
10. ค่าจ้างเหมาประดับตกแต่งไฟแสงสว่างภายในงาน  เป็นเงิน  20,000
.-บาท
11. ค่าจ้างเหมาประดับผ้าในการตกแต่งสถานทีจัดงานและเวที  เป็น
เงิน  8,000.-บาท
12. รางวัลประกวดนางนพมาศ  เป็นเงิน  24,000.-บาท
13. ค่าเครืองบวงสรวงพระพุทธชัยมงคลมิงเมืองไผ่  เป็นเงิน  15,000
.-บาท
14. ค่าดอกไม้  ธูป  เทียน  เพือสักการะพระพุทธชัยมงคลมิงเมือง
ไผ่  เป็นเงิน  10,000.-บาท
15. ค่าการแสดงศิลปวัฒนธรรม (มหรสพ)  เป็นเงิน  50,000.-บาท
16. ค่าจตุปัจจัยถวายแด่พระสงฆ์  เป็นเงิน  21,200.-บาท  
(ทุกรายการสามารถถัวเฉลียกันได้)    
ตังจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน  การจัดการแข่งกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.  2559
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)  แบบ ผ. 01  หน้า  192)

โครงการจัดงานสืบสานงานประเพณีทางพระพุทธศาสนา  วันอาสาฬหบูชา จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการสืบสานงานประเพณี
ทางพระพุทธศาสนา  วันอาสาฬหบูชา  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562
  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
1. ค่าปัจจัยถวายพระสงฆ์  เป็นเงิน  4,000.-บาท
2. ค่าจัดซือเครืองไทยธรรม  เป็นเงิน  5,000.-บาท
3. ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายโครงการ ฯ  จํานวน  1  ป้าย  เป็นเงิน  1,000
.-บาท
4. ค่าจ้างเหมาจัดทําหนังสือสวดมนต์  เป็นเงิน  5,000.-บาท
(ทุกรายการสามารถถัวเฉลียกันได้)    
ตังจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน  การจัดการแข่งกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.  2559
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)  แบบ ผ. 01  หน้า  192)
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โครงการธรรมะสัญจร จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการธรรมะ
สัญจร  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
1. ค่าจ้างเหมายานพาหนะเดินทางทังไปและกลับ  เป็นเงิน  90,000
.-บาท
2. ค่าจ้างเหมาอาหารสําหรับผู้มาร่วมโครงการฯ  เป็นเงิน  24,000.-บาท
3. ค่าจ้างเหมาอาหารว่างและเครืองดืมสําหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ  เป็น
เงิน  3,000.-บาท
4. ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายโครงการ ฯ  เป็นเงิน  1,200.-บาท
5. ค่าสัมมนาคุณวิทยากร  เป็นเงิน  1,800.-บาท
(ทุกรายการสามารถถัวเฉลียกันได้)    
ตังจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน  การจัดการแข่งกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.  2559
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)  แบบ ผ. 01  หน้า  193)
โครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุและสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุ
และสืบสานงานประเพณีสงกรานต์  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562
  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
1. ค่าจ้างเหมาอาหารว่างและเครืองดืมสําหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ  เป็น
เงิน  20,000.-บาท
2. ค่าประดับผ้าตกแต่งสถานทีจัดงาน  เป็นเงิน  3,700.-บาท
3. ค่าจ้างเหมาเวทีพร้อมเครืองเสียง  เป็นเงิน  10,000.-บาท
4. ค่าตอบแทนวิทยากร  เป็นเงิน  1,800.-บาท
5. ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารเพือใช้ในการอบรม  เป็นเงิน  8,000.-บาท
6. ค่าจัดซือวัสดุ  อุปกรณ์  และเครืองเขียน  เพือใช้ในการฝึกอบรม  เป็น
เงิน  2,000.-บาท
7. ค่าจ้างเหมาจัดหานําอบไทยพร้อมพวงมาลัย  เป็นเงิน  4,500.-บาท
(ทุกรายการสามารถถัวเฉลียกันได้)    
ตังจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน  การจัดการแข่งกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.  2559
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)  แบบ ผ. 01  หน้า  192)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,601,830 บาท
งบบุคลากร รวม 1,276,860 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,276,860 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,073,220 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงขันเงินเดือนพนักงานส่วน
ตําบล  จํานวนตําแหน่งและอัตราตามแผนอัตรา
กําลัง  3  ปี  (2561 - 2563)  เช่น  ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกองช่าง  นาย
ช่างโยธา  และวิศวกรโยธา  ตังจ่ายตามประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตําบล  เรือง  มาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธี
การจ่ายเงินเดือน  และประโยชน์ตอบแทนอืน  (ฉบับที  6)  ลงวัน
ที  28  มกราคม  พ.ศ.  2559

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล  เช่น  ตําแหน่งผู้
อํานวยการกองช่าง  จํานวน  12  เดือน  ตังจ่ายตามประกาศคณะ
กรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล  เรือง  มาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน  และประโยชน์ตอบแทนอืน  (ฉบับ
ที  6)  ลงวันที  27  มีนาคม  พ.ศ.  2559
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 161,640 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตามแผนอัตรา
กําลัง  3  ปี  (2561 - 2563)  ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ  ตังจ่ายไว้
ไม่เกิน  12  เดือน  ตามบัญชีอัตราค่าจ้าง (พนักงานจ้าง)  และทีแก้ไข
เพิมเติม

งบดําเนินงาน รวม 324,970 บาท
ค่าตอบแทน รวม 148,970 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 133,970 บาท

1. เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ  ประจําปี  2562
  สําหรับ  พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้าง  ตาม
ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ  ตังจ่าย
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล  เรือง  มาตรฐานทัว
ไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน  และประโยชน์ตอบ
แทนอืน  (ฉบับที  6)  ลงวันที  28  มกราคม  พ.ศ.  2559
  จํานวน  103,970.-บาท
2. เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสําหรับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์การบริหารส่วนตําบลหัวหนอง  เช่น  คณะกรรมการจัดซือจัด
จ้าง  ฯลฯ  ตามระเบียบหรือหนังสือสังการทีกําหนด  จํานวน  30,000
.-บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่  ข้า
ราชการ  พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างทีได้รับคําสังให้
ปฏิบัติงาน  ตังจ่ายตามหนังสือสังการ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท
  0808.4/ว 1562  ลงวันที  15  พฤษภาคม  2560  เรือง  การเบิกจ่าย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสําหรับข้าราชการ  พนักงานส่วน
ตําบล  นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ผู้มีสิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบ ฯ  ตัง
จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน  พ.ศ.  2541  และทีแก้ไขเพิมเติม

ค่าใช้สอย รวม 78,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
1. ค่าจ้างเหมาเพือให้ได้มาซึงบริการ  เช่น  ค่าเช่า  ค่าจ้างเหมาถ่าย
เอกสาร  ค่าจ้างเหมาเย็บหนังสือหรือเข้าเล่มปกหนังสือ  ค่าเช่า
ทรัพย์สิน  ค่าโฆษณา  เผยแพร่  และประชาสัมพันธ์  ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ  ค่าบริการรับใช้  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
คดี  ฯลฯ
ตังจ่ายตามหนังสือสังการ  ด่วนมาก  ที  มท  0808.2/ว 3523  ลงวัน
ที  20  มิถุนายน  2559  เรือง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ  และ
ค่าสาธารณูปโภค  และหนังสือสังการ  ด่วนมาก  ที  มท  0808.2/ว
 7120  ลงวันที  9  ธันวาคม  2559  เรือง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่า
จ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  และค่าลงทะเบียน
ต่างๆ  สําหรับผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต.  พนักงานส่วนตําบล  ฯลฯ  ผู้มี
สิทธิตามระเบียบ ฯ  ตังจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.  2555  และ
ฉบับทีแก้ไขเพิมเติม  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรม  และการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ
.  2557
โครงการตรวจสอบนําอุปโภค  บริโภค  ขององค์การบริหารส่วนตําบลหัว
หนอง

จํานวน 18,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงตรวจสอบนําอุปโภค  บริโภค  ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลหัวหนอง  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  ดังนี  
1. ค่าตรวจสอบคุณภาพนํา  จํานวน  6  หมู่บ้าน ๆ ละ  1,500.-บาท  เป็น
เงิน  9,000.-บาท
2. ค่าชุดตรวจโคลิฟอร์มในขัวและนําแข็ง  (อ.11)  หรือชุดทดสอบ
คลอรีนอิสระคงเหลือในนํา  (อ.13)  จํานวน  6  หมู่บ้าน ๆ ละ  1,500
.-บาท  เป็นเงิน  9,000.-บาท
(ทุกรายการสามารถถัวเฉลียกันได้)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)  แบบ ผ.01  หน้า  187)

ค่าวัสดุ รวม 95,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน
ต่างๆ  เช่น  กระดาษ  ปากกา  แฟ้ม  ไม้บรรทัด  ตรายาง  แบบ
พิมพ์  หมึกเครืองถ่ายเอกสาร  ฯลฯ  ตังจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท  0808.2/ว 1248  ลงวัน
ที  27  มิถุนายน  2559

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างสําหรับใช้ในงานของกองช่าง  เช่น  ไม้ต่าง ๆ
  นํามันทาไม้  ปูนซีเมนต์  สี  อิฐหรือซีเมนต์บล็อก  ฯลฯ  ทีจําเป็นสําหรับ
การปฏิบัติราชการ  ตังจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท  0808.2/ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งสําหรับรถยนต์ส่วน
กลาง  เช่น  แบตเตอรี  นางนอก  ยางใน  เพลา  ตลับลูกปืน  ฯลฯ  เพือใช้
ในการปฏิบัติราชการ  ตังจ่ายตามหนังสือสังการหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท  0808.2/ว 1248  ลงวัน
ที  27  มิถุนายน  2559

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ทีจําเป็นสําหรับการปฏิบัติ
ราชการ  เช่น  กระดาษเขียนโปสเตอร์  พู่กันและสี  รูปสีหรือขาวดําทีได้
จากการล้างอัด  ฟิล์มสไลด์  แถบบันทึกเสียงหรือภาพ  (วีดีโอเทป  แผ่นซี
ดี)  ฯลฯ  เพือใช้ในการปฏิบัติราชการ  ตังจ่ายตามหนังสือสังการหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท  0808.2/ว 1248  ลง
วันที  27  มิถุนายน  2559
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ทีจําเป็นสําหรับการปฏิบัติ
ราชการ  เช่น  เมาส์  แผ่นรองเมาส์  หัวพิมพ์  แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล  แป้นอักขระ  หมึกคอมพิวเตอร์  ฯลฯ  เพือใช้ในการปฏิบัติ
ราชการ  ตังจ่ายตามหนังสือสังการหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท  0808.2/ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559

ค่าสาธารณูปโภค รวม 3,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณียากร  ค่า
ธรรมเนียมการโอนเงิน  หรืออืนๆทีเกียวกับการปฏิบัติราชการ

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 2,186,300 บาท
งบลงทุน รวม 1,936,300 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,936,300 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
001. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายต่อจากโครงการ
ตําบลละ  5,000,000.-บาท  ถึงวัดป่าฟ้าระงึม  บ้านโนนงิว  หมู่ที  2  ตําบล
หัวหนอง  อําเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

จํานวน 496,600 บาท

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวจราจรกว้าง  5.00
  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ระยะทาง  184.00  เมตร  หรือมีพืนทีผิว
คอนกรีตไม่น้อยกว่า  920.00  ตารางเมตร  พร้อมลงไหล่ทางดินถมปรับ
เกลียเรียบทังสองข้าง ๆ ละ  0.50  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือตาม
สภาพภูมิประเทศ  คิดเป็นปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า  27.60  ลูกบาศก์
เมตร
2. งานติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายมาตรฐาน
โครงการ  จํานวน  1  ชุด
รายละเอียดตามแบบแปลนทีองค์การบริหารส่วนตําบลหัวหนองกําหนด
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)  แบบ ผ. 01  หน้า  148
  ลําดับที  6)
002. โครงการงานลงท่อระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพัก
และรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก  จากบริเวณหน้าบ้านนายสุวิทย์  เกาะตุ่น  ถึง
บ้านนายวีระศักดิ   ขุนทอง  บ้านหนองนาวัว  หมู่ที  3  ตําบลหัวหนอง  
อําเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

จํานวน 205,500 บาท

1. งานลงท่อระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดเส้นผ่านศูนย์
กลาง  0.30  เมตร  พร้อมยาแนวรอยต่อ  จํานวน  149  ท่อน
2. งานก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก  จํานวน  10  บ่อ
3. งานก่อสร้างรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง  0.90  เมตร  ระยะ
ทาง  146.00  เมตร
4. งานรือพืนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม  หนา  0.10  เมตร  ขนาด
กว้าง  0.90  เมตร  ยาว  28.00  เมตร  คิดเป็นงานรือพืนคอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า  25.20  ตารางเมตร 
5. งานติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายมาตรฐาน
โครงการ  จํานวน  1  ชุด
หมายเหตุ : ระยะทางรางวีและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก  ระยะทางรวม
ไม่น้อยกว่า  155.00  เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนทีองค์การบริหารส่วนตําบลหัวหนองกําหนด
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)  แบบ ผ. 01  หน้า  150
  ลําดับที  2)

วันทีพิมพ์ : 31/10/2561  14:35:00 หน้า : 32/39



003. โครงการงานลงท่อระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพัก
และรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก  จากบริเวณหน้าบ้านนายชม   พรมมาซุย  ไป
ทางบ้านนายสมศักดิ   มาซา  บ้านหนองนาวัว  หมู่ที  3  ตําบลหัวหนอง  
อําเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

จํานวน 45,100 บาท

1. งานลงท่อระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดเส้นผ่านศูนย์
กลาง  0.30  เมตร  พร้อมยาแนวรอยต่อ  จํานวน  34  ท่อน
2. งานก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก  จํานวน  2  บ่อ
3. งานก่อสร้างรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง  0.90  เมตร  ระยะ
ทาง  33.40  เมตร
หมายเหตุ : ระยะทางรางวีและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก  ระยะทางรวม
ไม่น้อยกว่า  35.20  เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนทีองค์การบริหารส่วนตําบลหัวหนองกําหนด
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)  แบบ ผ. 01  หน้า  150
  ลําดับที  2)
004. โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนสายจากบ้านโนน
ข่า  หมู่ที  4  ไปโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา  บ้านโนนข่า  หมู่ที  4  ตําบลหัว
หนอง  อําเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

จํานวน 477,600 บาท

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวจราจรกว้าง  5.00
  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ระยะทาง  177.00  เมตร  หรือมีพืนทีผิว
คอนกรีตไม่น้อยกว่า  885.00  ตารางเมตร  พร้อมลงไหล่ทางดินถมปรับ
เกลียเรียบทังสองข้าง ๆ ละ  0.50  เมตร  หนาเฉลีย  0.15  เมตร  หรือ
ตามสภาพภูมิประเทศ  คิดเป็นปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า  26.55
  ลูกบาศก์เมตร
2. งานติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายมาตรฐาน
โครงการ  จํานวน  1  ชุด
รายละเอียดตามแบบแปลนทีองค์การบริหารส่วนตําบลหัวหนองกําหนด
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)  แบบ ผ. 01  หน้า  154
  ลําดับที  2)
005. โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยบ้านนายคําปัน   
โสวิชัย  บ้านหนองร้านหญ้า  หมู่ที  5  ตําบลหัวหนอง  อําเภอบ้านไผ่  
จังหวัดขอนแก่น

จํานวน 37,000 บาท

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวจราจรกว้าง  2.50
  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ระยะทาง  28.50  เมตร  หรือมีพืนทีผิว
คอนกรีตไม่น้อยกว่า  71.25  ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนทีองค์การบริหารส่วนตําบลหัวหนองกําหนด
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)  เพิมเติม  ฉบับที  1
  แบบ ผ. 01  หน้า  14  ลําดับที  3)

006. โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยบ้านนายสมจิตร   
ไชยขัน 
 บ้านหนองร้านหญ้า  หมู่ที  5  ตําบลหัวหนอง  อําเภอบ้านไผ่  จังหวัด
ขอนแก่น

จํานวน 130,100 บาท

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวจราจรกว้าง  3.00
  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ระยะทาง  83.00  เมตร  หรือมีพืนทีผิว
คอนกรีตไม่น้อยกว่า  249.00  ตารางเมตร  พร้อมลงไหล่ทางดินถมปรับ
เกลียเรียบทังสองข้าง ๆ ละ  0.20  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือตาม
สภาพภูมิประเทศ  คิดเป็นปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า  4.98  ลูกบาศก์
เมตร
2. งานติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายมาตรฐาน
โครงการ  จํานวน  1  ชุด  
รายละเอียดตามแบบแปลนทีองค์การบริหารส่วนตําบลหัวหนองกําหนด
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)  แบบ ผ. 01  หน้า  159
  ลําดับที  5)
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007. โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยบ้านนายสมชาย   
มีศิลป์ 
 บ้านหนองร้านหญ้า  หมู่ที  5  ตําบลหัวหนอง  อําเภอบ้านไผ่  จังหวัด
ขอนแก่น

จํานวน 47,800 บาท

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวจราจรกว้าง  3.00
  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ระยะทาง  31.00  เมตร  หรือมีพืนทีผิว
คอนกรีตไม่น้อยกว่า  93.00  ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนทีองค์การบริหารส่วนตําบลหัวหนองกําหนด
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)  เพิมเติม  ฉบับที  1
  แบบ ผ. 01  หน้า  14  ลําดับที  2)
008. โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนสายบ้านหนองนา
วัว  หมู่ที  3  ถึงบ้านโนนไผ่  หมู่ที  6  ตําบลหัวหนอง  อําเภอบ้านไผ่  
จังหวัดขอนแก่น

จํานวน 496,600 บาท

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวจราจรกว้าง  5.00
  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ระยะทาง  184.00  เมตร  หรือมีพืนทีผิว
คอนกรีตไม่น้อยกว่า  920.00  ตารางเมตร  พร้อมลงไหล่ทางดินถมปรับ
เกลียเรียบทังสองข้าง ๆ ละ  0.50  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือตาม
สภาพภูมิประเทศ  คิดเป็นปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า  27.60  ลูกบาศก์
เมตร
2. งานติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายมาตรฐาน
โครงการ  จํานวน  1  ชุด  
รายละเอียดตามแบบแปลนทีองค์การบริหารส่วนตําบลหัวหนองกําหนด
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)  แบบ ผ. 01  หน้า  150
  ลําดับที  1)

งบเงินอุดหนุน รวม 250,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 250,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านไผ่ จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านไผ่ในการดําเนิน
โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากวัดสุดาราษฎร์วรารามถึงโรงเรียนบ้านไผ่
ศึกษา  บ้านโนนข่า  หมู่ที  4  ตําบลหัวหนอง  อําเภอบ้านไผ่  จังหวัด
ขอนแก่น
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)  แบบ ผ. 01  หน้า  179
  ลําดับที  2)

วันทีพิมพ์ : 31/10/2561  14:35:00 หน้า : 34/39



แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 192,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 192,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 162,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการทะเลบัวแดง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการทะเลบัว
แดง  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
1. ค่าป้ายโครงการฯ  จํานวน  1  ป้าย  เป็นเงิน  1,350.-บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  เป็นเงิน  2,500.-บาท
3. ค่าจ้างเหมาเตรียมสถานที (จัดหาเต็นท์  ประดับผ้า  และอืน ๆ)  เป็น
เงิน  1,150.-บาท
4. ค่าจัดซือเหง้าบัวแดง  จํานวน  900  เหง้า ๆ ละ  50.-บาท  เป็น
เงิน  45,000
(ทุกรายการสามารถถัวเฉลียกันได้)    
ตังจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน  การจัดการแข่งกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.  2559
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)  เพิมเติม  ฉบับที  2
  แบบ ผ. 01  หน้า  17)
โครงการเปลียนต้นร้ายให้กลายเป็นต้นดี (ออกบริการสมาชิกในชุมชนใน
การเปลียนยอดพันธุ์ให้เป็นพันธุ์ดี)

จํานวน 2,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการเปลียนต้นร้ายให้
กลายเป็นต้นดี (ออกบริการสมาชิกในชุมชนในการเปลียนยอดพันธุ์ให้เป็น
พันธุ์ดี)  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
1. ค่าป้ายโครงการฯ  จํานวน  1  ป้าย  เป็นเงิน  450.-บาท
2. รายการจัดซือวัสดุอุปกรณ์
    2.1  มีดคัตเตอร์  จํานวน  10  ด้าม  เป็นเงิน  500.-บาท
    2.2  ม้วนพลาสติกพันกิง  จํานวน  2  ม้วน  เป็นเงิน  1,000.-บาท
    2.3  ถุงพลาสติกใส  เป็นเงิน  50.-บาท
(ทุกรายการสามารถถัวเฉลียกันได้)    
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)  เพิมเติม  ฉบับที  2
  แบบ ผ. 01  หน้า  16)
โครงการฝึกอบรมการเลียงโคเนือ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการฝึกอบรมการเลียงโค
เนือ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
1. ค่าป้ายโครงการฯ  จํานวน  1  ป้าย  เป็นเงิน  490.-บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  เป็นเงิน  2,820.-บาท
3. ค่าอาหารกลางวัน  เป็นเงิน  1,880.-บาท
4. ค่าตอบแทนวิทยากร  เป็นเงิน  3,600.-บาท
5. ค่าเอกสารและวัสดุประกอบการประชุม  เป็นเงิน  1,890.-บาท
6. ค่าเมล็ดพันธุ์หญ้า  เป็นเงิน  12,600.-บาท
7. ค่าเกลือแร่แบบก้อน  เป็นเงิน  6,720.-บาท
(ทุกรายการสามารถถัวเฉลียกันได้)    
ตังจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.  2557
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)  เพิมเติม  ฉบับที  2
  แบบ ผ. 01  หน้า  16)
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โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย
1. ค่าป้ายโครงการฯ  จํานวน  1  ป้าย  เป็นเงิน  540.-บาท
2. ค่าจ้างเหมาบริการรถไถปรับพืนที  เป็นเงิน  2,000.-บาท
3. ค่าวัสดุการเกษตร  เป็นเงิน  27,460.-บาท
    3.1 ตาข่ายในล่อนสีฟ้า  เป๋นเงิน  1,500.-บาท
    3.2 ลูกพันธุ์กบ  เป็นเงิน  1,000.-บาท
    3.3 ลูกพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ  เป็นเงิน  750.-บาท
    3.4 ลูกพันธุ์ปลาดุก  เป็นเงิน  300.-บาท
    3.5 อาหารปลาดุกเม็ดเล็ก  เป็นเงิน  1,800.-บาท
    3.6 อาหารปลานิลเม็ดเล็ก  เป็นเงิน  700.-บาท
    3.7 อาหารปลานิลเม็ดกลาง  เป็นเงิน  700.-บาท
    3.8  ถังพลาสติก  ขนาด  30  ลิตร  เป็นเงิน  750.-บาท
    3.9 กากนําตาล  เป็นเงิน  1,000.-บาท
    3.10 ถุงเพาะชํา  เป็นเงิน  1,120.-บาท
    3.11 ค่าพันธุ์เมล็ดแตงโม  เป็นเงิน  1,000.-บาท
    3.12 ค่าปุ๋ยคอก  จํานวน  30  กระสอบ  เป็นเงิน  900.-บาท
    3.13 แกลบดํา (บํารุงดิน)  เป็นเงิน  8,000.-บาท
    3.14 ค่าพันธุ์เมล็ดแมงลัก  เป็นเงิน  10.-บาท
    3.15 ค่าวัสดุอืน ๆ ทีจําเป็นสําหรับการดําเนินโครงการ ฯ  เป็น
เงิน  7,930.-บาท
(ทุกรายการสามารถถัวเฉลียกันได้)    
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)  แบบ ผ. 01  หน้า  141)

โครงการศูนย์ขยายพันธุ์พืชชุมชน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการศูนย์ขยายพันธุ์พืช
ชุมชน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
1. ค่าป้ายโครงการฯ  จํานวน  1  ป้าย  เป็นเงิน  540.-บาท
2. ค่าจ้างเหมากรอกดินถุงเพาะชํา  จํานวน  5,000  ถุง  เป็นเงิน  4,000
.-บาท
3. ค่าจัดซือดินสําหรับใช้ในการเพาะชํากล้าไม้  เป็นเงิน  2,000.-บาท
4. ค่าจัดซือถุงเพาะชํา  เป็นเงิน  3,500.-บาท
5. ค่าจัดซือยาป้องกันเชือรา  เป็นเงิน  300.-บาท
6. ค่าจัดซือยาป้องกันกําจัดแมลง  เป็นเงิน  300.-บาท
7. ค่าจัดซือปุ๋ยทางใบบํารุงกล้าไม้  เป็นเงิน  360.-บาท
8. ค่าจัดซือแกลบดําสําหรับผสมดินเพาะชํากล้าไม้  เป็นเงิน  1,500
.-บาท
(ทุกรายการสามารถถัวเฉลียกันได้)    
ตังจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน  การจัดการแข่งกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.  2559
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)  เพิมเติม  ฉบับที  1
  แบบ ผ. 01  หน้า  3)
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โครงการส่งเสริมการเลียงไก่พืนเมือง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการฝึกอบรมการเลียงโค
เนือ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
1. ค่าป้ายโครงการฯ  จํานวน  1  ป้าย  เป็นเงิน  500.-บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  เป็นเงิน  2,400.-บาท
3. ค่าอาหารกลางวัน  เป็นเงิน  1,600.-บาท
4. ค่าตอบแทนวิทยากร  เป็นเงิน  3,000.-บาท
5. ค่าเอกสารและวัสดุประกอบการประชุม  เป็นเงิน  900.-บาท
6. ค่าจัดซือลูกไก่ประดู่หางดําเชียงใหม่  เป็นเงิน  7,200.-บาท
7. ค่าอาหารลูกไก่เล็ก  เป็นเงิน  14,400.-บาท
(ทุกรายการสามารถถัวเฉลียกันได้)    
ตังจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.  2557
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)  เพิมเติม  ฉบับที  2
  แบบ ผ. 01  หน้า  16)

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุทีจะเป็นต่อการปฏิบัติ
ราชการ  เช่น  จอบ  เสียม  ใบมีด  ฯลฯ  เพือใช้ในการปฏิบัติ
ราชการ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท
  0808.2/ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการปลูกต้นไม้เนืองในวันสําคัญต่าง ๆ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการปลูกต้นไม้เนืองใน
วันสําคัญต่าง ๆ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย
1. ค่าป้ายโครงการฯ  จํานวน  1  ป้าย  เป็นเงิน  3,000.-บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  เป็นเงิน  5,000.-บาท
3. ค่าจ้างเหมาเตรียมสถานที (จัดหาเต็นท์  ประดับผ้า  และอืน ๆ)  เป็น
เงิน  5,000.-บาท
4. ค่าพันธุ์ไม้  เป็นเงิน  17,000.-บาท
(ทุกรายการสามารถถัวเฉลียกันได้)    
ตังจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน  การจัดการแข่งกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.  2559
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)  แบบ ผ. 01  หน้า  168)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 6,935,511 บาท
งบกลาง รวม 6,935,511 บาท
งบกลาง รวม 6,935,511 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 83,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสําหรับพนักงานจ้างสังกัด
องค์การบริหารส่วนตําบลหัวหนอง  ในอัตราร้อยละ  5  ตังจ่ายตาม
หนังสือสังการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก  ที  มท
  0808.2/ว 3028  ลงวันที  6  มิถุนายน  2561  เรืองซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 4,821,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพสําหรับผู้สูงอายุ  จํานวน  622  ราย
1. ผู้สูงอายุทีมีอายุ  60 - 69  ปี  จํานวน  399  ราย ๆ ละ  600
.-บาท/เดือน/ปี  เป็นเงิน  2,872,800.-บาท
2. ผู้สูงอายุทีมีอายุ  70 - 79  ปี  จํานวน  166  ราย ๆ ละ  700
.-บาท/เดือน/ปี  เป็นเงิน  1,394,400.-บาท
3. ผู้สูงอายุทีมีอายุ  80 - 89  ปี  จํานวน  54  ราย ๆ ละ  800
.-บาท/เดือน/ปี  เป็นเงิน  518,400.-บาท
4. ผู้สูงอายุทีมีอายุ  90  ปีขึนไป  จํานวน  3 ราย ๆ ละ  1,000
.-บาท/เดือน/ปี  เป็นเงิน  36,000.-บาท

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,320,480 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพสําหรับผู้พิการ
1. ผู้พิการ  จํานวน  131  ราย ๆ ละ  800.-บาท/เดือน/ปี  เป็น
เงิน  1,257,600.-บาท  และตังไว้  5%  ของยอดเงิน  1,257,600
.-บาท  เป็นเงิน  62,880.-บาท  รวมเป็นเงินทังสิน  1,320,480.-บาท

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพสําหรับผู้ป่วยเอดส์
1. ผู้ป่วยเอดส์  จํานวน  1  ราย ๆ ละ  500.-บาท/เดือน/ปี  เป็น
เงิน  6,000.-บาท

สํารองจ่าย จํานวน 198,223 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึน  หรือเพือบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม  ตังจ่ายตามหนังสือสัง
การกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก  ที  มท  0808.2/ว
 3028  ลงวันที  6  มิถุนายน  2561  เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 300,000 บาท

1. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพืนทีตําบลหัว
หนอง  จํานวน  128,500.-บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพืนทีตําบลหัว
หนองในการดําเนินการส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค  การฟืนฟู
สมรรถภาพหรือกิจการการบําบัดรักษาโดยภูมิปัญญาพืนบ้านแก่
ประชาชนทุกกลุ่มในตําบลหัวหนอง
2. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน  จํานวน  211,700.-บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน  ซึงมีสมาชิกจํานวน  645
  คน  โดยสมทบตามจํานวนสมาชิกรายละ  365.-บาท/คน/ปี  (ตามมติ
คณะรัฐมนตรี  การสมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชน  โดย
เทศบาล  องค์การบริหารส่วนตําบล  และเมืองพัทยา  ยึดหลักหุ้นส่วนการ
พัฒนาโดยประชาชน  1  ส่วน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  1  ส่วน  และ
รัฐบาล  1  ส่วน  โดยในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ควรมี
จํานวนเท่าทีประชาชนจ่ายเข้ากองทุน  และควรไม่เกิน  365
.-บาท/คน/ปี  และเป็นไปด้วยความอิสระตามศักยภาพทางการคลัง)

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษในกรณีทีข้าราชการส่วนท้องถิน  ลูกจ้าง  และ
พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถินถึงแก่ความตายในระหว่างรับ
ราชการ  ตามกฏหมายและหนังสือสังการทีเกียวข้อง  
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 150,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน  ในอัตราร้อยละ  1  ของประมาณการรายรับไม่รวมเงินอุดหนุนทัว
ไป  เงินทีมีผู้อุทิศให้  ตังจ่ายตามหนังสือสังการกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน  มท  0808.5/ว 29  ลงวันที  21  กรกฎาคม  2559  เรือง  ซัก
ซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  พ.ศ
.  2560
2. เพือจ่ายเป็นเงินบํานาญปกติและเงินบําเหน็จดํารงชีพ  ให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล  นางสิริกาญจน์   มหาสุวรรณชัย  เดือนละ  5,509.40
บาท  จํานวน  12  เดือน  

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 46,208 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับํานาญปกติ  ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล  นางสิริกาญจน์   มหาสุวรรณชัย  เดือน
ละ  3,850.60  จํานวน  12  เดือน
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