




ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลหัวเรือ

อําเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหัวเรือ

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวเรือ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลหัวเรืออีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลหัวเรือจึงขอชีแจงให้ท่านประธานและ
สมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 39,239,752.62 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 16,279,654.89 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 11,450,915.82 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 12 โครงการ รวม 1,707,010.34 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 33 โครงการ รวม 4,267,360.34 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จํานวน 63,153,662.19 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 201,026.60 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 29,739.75 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 232,406.36 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 880,013.82 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 25,091,704.96 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 36,718,770.70 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 56,325,535.95 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 20,511,954.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 15,339,503.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 7,605,480.28 บาท

งบลงทุน จํานวน 8,502,400.00 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 25,000.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 4,341,198.67 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลหัวเรือ
อําเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม

รายรับจริง ปี  2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 196,598.95 248,000.00 250,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 34,548.45 64,700.00 43,700.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 269,515.26 300,000.00 300,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 511,760.04 460,000.00 500,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,012,422.70 1,072,700.00 1,093,700.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 20,834,481.33 20,495,050.00 20,510,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 20,834,481.33 20,495,050.00 20,510,000.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 36,216,061.00 44,054,935.00 45,000,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 36,216,061.00 44,054,935.00 45,000,000.00

รวม 58,062,965.03 65,622,685.00 66,603,700.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 20,280,783.00 21,462,855.00 21,037,237.00

งบบุคลากร 14,879,055.00 16,760,660.00 17,141,743.00

งบดําเนินงาน 9,105,911.01 12,348,870.00 13,079,020.00

งบลงทุน 7,266,000.00 10,747,300.00 10,770,700.00

งบรายจ่ายอืน 30,000.00 60,000.00 50,000.00

งบเงินอุดหนุน 4,605,637.18 4,243,000.00 4,525,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 56,167,386.19 65,622,685.00 66,603,700.00

รวม 56,167,386.19 65,622,685.00 66,603,700.00



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ องค์การบริหารส่วนตําบลหัวเรือ
อําเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 14,699,153

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 677,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 10,572,150

แผนงานสาธารณสุข 1,797,920

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,534,480

แผนงานเคหะและชุมชน 14,505,330

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 296,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 728,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 756,430

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 21,037,237

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 66,603,700



แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 7,908,613 1,902,900 9,811,513

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 4,471,920 0 4,471,920

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,436,693 1,902,900 5,339,593

งบดําเนินงาน 3,682,840 677,500 4,360,340

    ค่าตอบแทน 542,840 287,500 830,340

    ค่าใช้สอย 1,940,000 240,000 2,180,000

    ค่าวัสดุ 570,000 150,000 720,000

    ค่าสาธารณูปโภค 630,000 0 630,000

งบลงทุน 318,800 133,500 452,300

    ค่าครุภัณฑ์ 118,800 83,500 202,300

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 200,000 50,000 250,000

งบรายจ่ายอืน 20,000 0 20,000

    รายจ่ายอืน 20,000 0 20,000

งบเงินอุดหนุน 55,000 0 55,000

    เงินอุดหนุน 55,000 0 55,000

                                             รวม 11,985,253 2,713,900 14,699,153

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบดําเนินงาน 631,000 631,000

    ค่าตอบแทน 110,000 110,000

    ค่าใช้สอย 500,000 500,000

    ค่าวัสดุ 21,000 21,000

งบลงทุน 46,000 46,000

    ค่าครุภัณฑ์ 46,000 46,000

                                             รวม 677,000 677,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลหัวเรือ
อําเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวม

งบบุคลากร 3,961,720 0 3,961,720

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,961,720 0 3,961,720

งบดําเนินงาน 1,094,850 2,566,280 3,661,130

    ค่าตอบแทน 341,650 0 341,650

    ค่าใช้สอย 723,200 913,000 1,636,200

    ค่าวัสดุ 30,000 1,653,280 1,683,280

งบลงทุน 7,300 580,000 587,300

    ค่าครุภัณฑ์ 7,300 0 7,300

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 580,000 580,000

งบรายจ่ายอืน 30,000 0 30,000

    รายจ่ายอืน 30,000 0 30,000

งบเงินอุดหนุน 0 2,332,000 2,332,000

    เงินอุดหนุน 0 2,332,000 2,332,000

                                             รวม 5,093,870 5,478,280 10,572,150

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

สาธารณสุข รวม

งบบุคลากร 159,420 159,420

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 159,420 159,420

งบดําเนินงาน 1,028,000 1,028,000

    ค่าตอบแทน 15,000 15,000

    ค่าใช้สอย 771,000 771,000

    ค่าวัสดุ 242,000 242,000

งบลงทุน 130,500 130,500

    ค่าครุภัณฑ์ 130,500 130,500

งบเงินอุดหนุน 480,000 480,000

    เงินอุดหนุน 480,000 480,000

                                             รวม 1,797,920 1,797,920



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ รวม

งบบุคลากร 786,780 0 786,780

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 786,780 0 786,780

งบดําเนินงาน 320,200 370,000 690,200

    ค่าตอบแทน 110,200 0 110,200

    ค่าใช้สอย 120,000 370,000 490,000

    ค่าวัสดุ 90,000 0 90,000

งบลงทุน 57,500 0 57,500

    ค่าครุภัณฑ์ 17,500 0 17,500

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 40,000 0 40,000

                                             รวม 1,164,480 370,000 1,534,480

แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน รวม

งบบุคลากร 2,082,180 0 2,082,180

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,082,180 0 2,082,180

งบดําเนินงาน 1,645,350 0 1,645,350

    ค่าตอบแทน 319,350 0 319,350

    ค่าใช้สอย 946,000 0 946,000

    ค่าวัสดุ 380,000 0 380,000

งบลงทุน 967,800 8,517,000 9,484,800

    ค่าครุภัณฑ์ 817,800 0 817,800

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 150,000 8,517,000 8,667,000

งบเงินอุดหนุน 0 1,293,000 1,293,000

    เงินอุดหนุน 0 1,293,000 1,293,000

                                             รวม 4,695,330 9,810,000 14,505,330



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 181,000 181,000

    ค่าใช้สอย 181,000 181,000

งบเงินอุดหนุน 115,000 115,000

    เงินอุดหนุน 115,000 115,000

                                             รวม 296,000 296,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน รวม

งบดําเนินงาน 150,000 328,000 478,000

    ค่าใช้สอย 150,000 328,000 478,000

งบเงินอุดหนุน 50,000 200,000 250,000

    เงินอุดหนุน 50,000 200,000 250,000

                                             รวม 200,000 528,000 728,000

แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร รวม

งบบุคลากร 340,130 340,130

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 340,130 340,130

งบดําเนินงาน 404,000 404,000

    ค่าตอบแทน 69,000 69,000

    ค่าใช้สอย 305,000 305,000

    ค่าวัสดุ 30,000 30,000

งบลงทุน 12,300 12,300

    ค่าครุภัณฑ์ 12,300 12,300

                                             รวม 756,430 756,430

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 21,037,237 21,037,237

    งบกลาง 21,037,237 21,037,237

                                             รวม 21,037,237 21,037,237



ส่วนที 2

ข้อบัญญัติ

เรือง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลหัวเรือ

อําเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม



แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 14,699,153

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 677,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 10,572,150

แผนงานสาธารณสุข 1,797,920

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,534,480

แผนงานเคหะและชุมชน 14,505,330

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 296,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 728,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 756,430

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 21,037,237

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 66,603,700

โดยทีเป็นการสมควรตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับที 5) พ.ศ.2546 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึนไว้โดยความเห็น
ชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหัวเรือ และโดยอนุมัติของนายอําเภอวาปีปทุม

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นีเรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นีให้ใช้บังคับตังแต่วันที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจํานวนรวมทังสิน 66,603,700 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัวไป เป็นจํานวนรวมทังสิน 
66,603,700 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี 

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหัวเรือปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย
เงินขององค์การบริหารส่วนตําบล

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลหัวเรือ
อําเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม





รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลหัวเรือ
อําเภอ วาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม

 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 110,109.50 121,772.38 103,393.50 150,000.00 0.00 % 150,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที 88,217.10 88,859.20 87,669.45 88,000.00 2.27 % 90,000.00

     ภาษีป้าย 2,528.00 11,880.00 5,536.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 200,854.60 222,511.58 196,598.95 248,000.00 250,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิงปฏิกูล 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว
เพือการโฆษณา 0.00 350.00 340.00 500.00 0.00 % 500.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ 770.00 1,230.00 970.00 1,200.00 0.00 % 1,200.00

     ค่าธรรมเนียมอืน ๆ 3,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 25,562.00 45,210.00 13,931.25 30,000.00 -33.33 % 20,000.00

     ค่าใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 0.00 6,000.00 6,000.00 3,000.00 -33.33 % 2,000.00

     ค่าใบอนุญาตอืนๆ 26,100.00 31,850.00 13,307.20 30,000.00 -33.33 % 20,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 61,582.00 84,640.00 34,548.45 64,700.00 43,700.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ดอกเบีย 311,849.53 297,173.47 269,515.26 300,000.00 0.00 % 300,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 311,849.53 297,173.47 269,515.26 300,000.00 300,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าขายแบบแปลน 270,500.00 8,500.00 0.00 160,000.00 -6.25 % 150,000.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 277,481.79 624,148.11 511,760.04 300,000.00 16.67 % 350,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 547,981.79 632,648.11 511,760.04 460,000.00 500,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,769,532.76 8,601,218.46 8,472,555.70 8,900,050.00 0.00 % 8,900,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 3,979,340.34 3,912,294.46 3,733,268.97 3,900,000.00 0.00 % 3,900,000.00

     ภาษีสุรา 2,211,949.36 2,159,232.66 2,149,921.37 2,000,000.00 0.00 % 2,000,000.00

     ภาษีสรรพสามิต 3,810,263.73 4,644,527.23 5,181,057.55 4,500,000.00 0.00 % 4,500,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 55,569.62 47,279.75 92,428.77 75,000.00 20.00 % 90,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 110,227.74 73,801.42 67,320.97 120,000.00 0.00 % 120,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 819,968.00 1,103,746.00 1,137,928.00 1,000,000.00 0.00 % 1,000,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 19,756,851.55 20,542,099.98 20,834,481.33 20,495,050.00 20,510,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 16,729,889.00 14,743,484.00 36,216,061.00 44,054,935.00 2.15 % 45,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 16,729,889.00 14,743,484.00 36,216,061.00 44,054,935.00 45,000,000.00

รวมทุกหมวด 37,609,008.47 36,522,557.14 58,062,965.03 65,622,685.00 66,603,700.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลหัวเรือ

อําเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 66,603,700   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 250,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 150,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 90,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีทีผ่านมา 
ภาษีป้าย จํานวน 10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 43,700 บาท
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพือการโฆษณา จํานวน 500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 1,200 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 20,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิงปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 2,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตอืนๆ จํานวน 20,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีทีผ่านมา
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 300,000 บาท
ดอกเบีย จํานวน 300,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 500,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 150,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกกว่าปีทีผ่านมา
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 350,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีทีผ่านมา

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 20,510,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,900,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีทีผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 3,900,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา
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ภาษีสุรา จํานวน 2,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 4,500,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 90,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีทีผ่านมา
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 120,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 1,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 45,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 45,000,000 บาท

ประมาณการไว้มากกว่าปีทีผ่านมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080.00 514,080.00 514,080.00 514,080.00 0 % 514,080

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 42,120.00 42,120.00 42,120.00 42,120.00 0 % 42,120

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120.00 42,120.00 42,120.00 42,120.00 0 % 42,120

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 86,400.00 86,400.00 86,400.00 86,400.00 0 % 86,400

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 3,787,200.00 3,787,200.00 3,787,200.00 3,787,200.00 0 % 3,787,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 4,471,920.00 4,471,920.00 4,471,920.00 4,471,920.00 4,471,920

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,435,080.00 1,694,439.13 1,885,214.00 2,172,000.00 9.83 % 2,385,600

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 13,230.00 22,680.00 0 % 22,680

เงินประจําตําแหน่ง 126,000.00 130,500.00 90,000.00 129,500.00 1.93 % 132,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 801,796.00 698,800.00 778,200.00 940,080.00 -11.36 % 833,293

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 60,460.00 80,000.00 84,000.00 105,500.00 -40.17 % 63,120

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,423,336.00 2,603,739.13 2,850,644.00 3,369,760.00 3,436,693

รวมงบบุคลากร 6,895,256.00 7,075,659.13 7,322,564.00 7,841,680.00 7,908,613

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลหัวเรือ

อําเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 435,055.00 248,980.00 233,190.00 259,340.00 3.43 % 268,240

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0 % 15,000

ค่าเช่าบ้าน 90,000.00 102,300.00 137,000.00 219,600.00 0 % 219,600

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 11,000.00 10,243.25 17,540.00 40,000.00 0 % 40,000

รวมค่าตอบแทน 536,055.00 361,523.25 387,730.00 533,940.00 542,840

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 121,971.44 109,659.02 30,743.07 100,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 4,500.00 8,000.00 0.00 40,000.00 0 % 40,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 5,396.00 22,024.00 0.00 0.00 0 % 0

10.โครงการปรับปรุงระบบนําเพือใช้ใน
การอุปโภคบริโภค 0.00 98,800.00 0.00 0.00 0 % 0

2.ค่าใช้จ่ายในการเปลียนถ่ายสารเคมี 0.00 13,200.00 0.00 0.00 0 % 0

4.โครงการฝึกอบรมเพิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 0.00 199,940.00 0.00 0.00 0 % 0

5.โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภา อบ
ต. 0.00 64,800.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดซือจัดหาถังขยะ 0.00 55,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  69,630.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 141,426.00 170,000.00 0 % 170,000

ค่าใช้จ่ายในการเปลียนถ่ายสารเคมี 32,000.00 0.00 25,400.00 30,000.00 0 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,000,000

โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ข่าว
สารของอบต. (ป้าย cut out) 0.00 0.00 120,000.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการจัดงานวันท้องถินไทย 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการจัดทําเวปไซต์ของ อบต.หัวเรือ 0.00 0.00 28,000.00 0.00 0 % 0

โครงการทําใบอนุญาตขับขีสัญจร 31,040.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสํานัก
งาน 0.00 0.00 4,200.00 100,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงห้องเก็บของสํานักปลัด
และกองคลัง 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงห้องทํางานสํานักงาน
องค์การบริหารส่วนตําบลหัวเรือ 0.00 99,613.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานหรือ
ทรัพย์สินของอบต.ทุกแห่ง 0.00 0.00 15,000.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานด้าน
เศรษฐกิจพอเพียงและน้อมรําลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

0.00 0.00 90,720.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมการจัดทําดอกไม้
จันทน์ เพือใช้ในพิธีถวายพระเพลิงพระ
บรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรม
หาภูใพลอดุลยเดช

0.00 0.00 60,545.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมเพิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 297,030.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมเพิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน ของ อบต. 0.00 0.00 272,009.00 300,000.00 0 % 300,000

โครงการฝึกอบรมเพิมประสิทธิภาพและ
ศึกษาดูงานนอกสถานที 0.00 0.00 150,000.00 35,777.00 319.26 % 150,000

โครงการฝึกอบรมเพิมประสิทธิภาพให้
แก่ท้องถิน 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

โครงการเยียมเยียนประชาชน (จังหวัด
เคลือนที) 116,700.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการรําลึกครบรอบ 100  ปี ธงชาติ
ไทย 0.00 0.00 65,220.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมเสริมสร้างจริยธรรมให้กับ
พนักงานส่วนตําบล 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

ต่าใช้จ่ายในการกําจัดสิงปฏิกูล 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 11,410.00 12,780.00 69,175.00 80,000.00 0 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 705,677.44 713,816.02 1,072,438.07 925,777.00 1,940,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 59,587.00 107,227.00 37,819.00 65,000.00 7.69 % 70,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 19,878.00 19,213.00 19,653.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 62,420.00 34,180.00 0.00 80,000.00 0 % 80,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 143,780.00 104,400.00 102,000.00 300,000.00 0 % 300,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 18,798.00 25,000.00 -20 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 54,885.00 69,400.00 115,000.00 -30.43 % 80,000

รวมค่าวัสดุ 285,665.00 319,905.00 247,670.00 605,000.00 570,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 172,698.03 264,179.66 193,860.03 200,000.00 125 % 450,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 1,911.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 3,106.86 1,324.17 2,132.63 20,000.00 0 % 20,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 4,554.00 1,754.00 605.00 10,000.00 0 % 10,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 44,312.84 64,828.61 91,081.50 98,000.00 42.86 % 140,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 226,582.73 332,086.44 287,679.16 338,000.00 630,000

รวมงบดําเนินงาน 1,753,980.17 1,727,330.71 1,995,517.23 2,402,717.00 3,682,840

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน ระดับ 3-6 ขนาด 
150x80x75 ซม./1ตัว 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0 % 0

2.ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร 0.00 15,600.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดชือเก้าอี  ระดับ 3-6 7,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดชือเก้าอีประชุมสภา 52,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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ค่าจัดชือเก้าอีพลาสติก 0.00 0.00 38,000.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดชือโต๊ะทํางาน  ระดับ 3-6 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดชือโต๊ะประชุมสภา 99,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือเก้าอี ระดับ 3-6 0.00 0.00 0.00 3,000.00 -100 % 0

ค่าจัดซือเก้าอีบริหาร 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

ค่าจัดซือเครืองดูดฝุ่น 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองโทรสาร 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร 0.00 0.00 15,600.00 15,600.00 -100 % 0

ค่าจัดซือโต๊ะ 0.00 0.00 36,000.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน ระดับ 1-2 0.00 0.00 1,800.00 0.00 0 % 0

ค่าติดตังเครืองปรับอากาศ 0.00 0.00 0.00 64,800.00 -100 % 0

โครงการจัดซือซุ้มเฉลิมพระเกียรใน
หลวง ร.10 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 108,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าจัดซือเครืองตัดหญ้า 0.00 0.00 0.00 23,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

1.ค่าจัดชุดซือไมค์โคโฟน สําหรับใช่ใน
ห้องประชุมสภาอบต. 0.00 99,050.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองกําเนิดไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 27,500.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

1.จัดซือ/จัดหาเครืองมัลติมีเดียโปรเจค
เตอร์  ระดับ SVGA 0.00 61,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองเสียงประชาสัมพันธ์ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซือตู้เย็น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 6,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1.ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์   0.00 58,000.00 0.00 30,000.00 -100 % 0
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2.ค่าจัดซือเครืองปรินเตอร์ 0.00 7,600.00 0.00 4,300.00 -100 % 0

ค่าจัดชือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED ขาวดํา 11,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองปรินเตอร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,300

รวมค่าครุภัณฑ์ 174,700.00 271,250.00 91,400.00 203,200.00 118,800

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

1.โครงการก่อสร้างฐานพระบริเวณ 
ประตูทางเข้า องค์การบริหารส่วนตําบล
หัวเรือ

0.00 89,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงห้องทํางานสํานักปลัด 
อบต. 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 89,000.00 0.00 0.00 200,000

รวมงบลงทุน 174,700.00 360,250.00 91,400.00 203,200.00 318,800

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 20,000.00 20,000.00 30,000.00 30,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจ้างสถาบันทีเป็นกลาง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมรายจ่ายอืน 20,000.00 20,000.00 30,000.00 30,000.00 20,000

รวมงบรายจ่ายอืน 20,000.00 20,000.00 30,000.00 30,000.00 20,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 -100 % 0

อุดหนุนโครงการบริหารจัดการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน 
ของ อปท

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 22,000.00 40,000.00 10,000.00 10,000.00 -100 % 0

อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000
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เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 25,250.00 20,000.00 20,000.00 25,000.00 -100 % 0

อุดหนุนให้กับกลุ่มสตรีตําบลหัวเรือ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 25,000

รวมเงินอุดหนุน 47,250.00 60,000.00 60,000.00 65,000.00 55,000

รวมงบเงินอุดหนุน 47,250.00 60,000.00 60,000.00 65,000.00 55,000

รวมงานบริหารทัวไป 8,891,186.17 9,243,239.84 9,499,481.23 10,542,597.00 11,985,253

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 759,196.00 984,606.00 1,021,560.00 1,472,600.00 -7.34 % 1,364,520

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 3,392.00 24,000.00 24,000.00 96,060.00 -84.63 % 14,760

เงินประจําตําแหน่ง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 262,967.00 498,300.00 527,760.00 540,760.00 -16.14 % 453,480

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 38,109.00 85,140.00 79,560.00 88,140.00 -68.07 % 28,140

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,105,664.00 1,634,046.00 1,694,880.00 2,239,560.00 1,902,900

รวมงบบุคลากร 1,105,664.00 1,634,046.00 1,694,880.00 2,239,560.00 1,902,900

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 258,132.00 110,690.00 129,900.00 170,000.00 0.88 % 171,500

ค่าเช่าบ้าน 64,800.00 39,950.00 31,200.00 72,000.00 0 % 72,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 17,150.00 24,000.00 16,000.00 40,000.00 10 % 44,000

รวมค่าตอบแทน 340,082.00 174,640.00 177,100.00 282,000.00 287,500
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ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 27,600.00 0.00 1,000.00 50,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 15,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 9,920.00 34,922.00 36,276.00 150,000.00 -20 % 120,000

ค่าใช้จ่ายในการติดตังระบบอินเตอร์เน็ต 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม 0.00 94,500.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายเพือการพัฒนาประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ 0.00 0.00 0.00 158,682.00 -100 % 0

โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 0.00 0.00 482,000.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 14,640.00 8,490.00 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 52,520.00 204,062.00 527,766.00 428,682.00 240,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 59,540.00 60,000.00 33,002.00 70,000.00 14.29 % 80,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -33.33 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000.00 49,600.00 66,000.00 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 69,540.00 109,600.00 99,002.00 150,000.00 150,000

รวมงบดําเนินงาน 462,142.00 488,302.00 803,868.00 860,682.00 677,500

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.จัดซือโต๊ะทํางานระดับ 3-6 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0 % 0

2.จัดซือตู้ใส่เอกสาร 0.00 15,600.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือเก้าอี ระดับ 1-2  0.00 0.00 1,200.00 1,200.00 -100 % 0
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ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร 2 บาน 0.00 0.00 10,400.00 22,000.00 25 % 27,500

ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารแบบบานเลือน 0.00 0.00 5,200.00 5,200.00 -100 % 0

ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน ระดับ 1-2 0.00 0.00 0.00 2,500.00 -100 % 0

ค่าติดตังเครืองปรับอากาศ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 56,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1.ค่าจัดซือคอมพิวเตอร์ 0.00 29,000.00 29,000.00 30,000.00 -100 % 0

2.ค่าจัดซือเครืองปรินเตอร์ 0.00 3,300.00 7,900.00 9,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 52,900.00 53,700.00 69,900.00 83,500

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงห้องทํางานกองคลัง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000

รวมงบลงทุน 0.00 52,900.00 53,700.00 69,900.00 133,500

รวมงานบริหารงานคลัง 1,567,806.00 2,175,248.00 2,552,448.00 3,170,142.00 2,713,900

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 10,458,992.17 11,418,487.84 12,051,929.23 13,712,739.00 14,699,153

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 110,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 0.00 110,000

ค่าใช้สอย
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

2.โครงการตังจุดบริการประชาชนช่วง
เทศกาล (ปีใหม่,สงกรานต์) 0.00 24,500.00 0.00 0.00 0 % 0

3.โครงการฝึกอบรม ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) 0.00 161,580.00 0.00 0.00 0 % 0

4.โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณ
ภัยในเขตตําบลหัวเรือ 0.00 26,329.00 0.00 0.00 0 % 0

6.โครงการซ้อมแผนอัคคีภัยและการให้
ความรู้แก่ผู้นําชุมชนและนักเรียนในเขต
ตําบลหัวเรือ 0.00 23,990.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเผชิญเหตุสาธารณภัยฉุก
เฉินตลอดปี 0.00 0.00 73,600.00 80,000.00 -100 % 0

โครงการตังจุดบริการประชาชน 30,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการตังจุดบริการประชาชนช่วง
เทศกาล (ปีใหม่,สงกรานต์) 0.00 0.00 47,900.00 80,000.00 0 % 80,000

โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ อปพร. 0.00 14,700.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมแผนป้องกันและให้
ความรู้ด้านอัคคีภัยแก่ผู้นําชุมชนและ
เยาวชนในเขตพืนทีตําบลหัวเรือ

0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

โครงการฝึกอบรมแผนป้องกันและให้
ความรู้ด้านอัคคีภัยเบืองต้นแก่นักเรียน
ในสถานศึกษาในเขตพืนที

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการฝึกอบรมเพิมประสิทธิภาพอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0 % 150,000

โครงการฝึกอบรมวันสถาปนาอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย
ในเขตตําบลหัวเรือ 0.00 0.00 49,331.00 200,000.00 0 % 200,000

โครงการสถาปนาอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร) 0.00 0.00 9,960.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการอบรมให้ความรู้และซ้อมแผน
อัคคีภัยให้แก้ผู้นําชุมชนและนักเรียนใน
เขตตําบลหัวเรือ 

0.00 0.00 11,450.00 0.00 0 % 0

สงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัยในพืนที
ตําบล 43,516.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 74,316.00 251,099.00 192,241.00 550,000.00 500,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 12,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 0.00 0.00 29,730.00 0.00 100 % 6,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 0.00 0.00 22,300.00 0.00 100 % 3,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 52,030.00 0.00 21,000

รวมงบดําเนินงาน 74,316.00 251,099.00 244,271.00 550,000.00 631,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือกล้องวงจรปิด จํานวน 4 ตัว 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร  0.00 0.00 0.00 10,400.00 -100 % 0

เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง
พืนหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 
ขนาด 13,000 บีทียู

0.00 22,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าจัดซือเลือยยนต์ 0.00 0.00 0.00 39,600.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซือเครืองทํานําร้อนนําเย็น 0.00 0.00 0.00 7,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

ค่าจัดซือสายฉีดนําพลาสติก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 16,000

ค่าจัดซือสายส่งนํา 0.00 0.00 6,900.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ครุภัณฑ์อืน

ค่าจัดซือกรวยสะท้อนแสง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

ค่าจัดซือเหล็กกัน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 22,000.00 6,900.00 87,000.00 46,000

รวมงบลงทุน 0.00 22,000.00 6,900.00 87,000.00 46,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 74,316.00 273,099.00 251,171.00 637,000.00 677,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 74,316.00 273,099.00 251,171.00 637,000.00 677,000

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 229,500.00 258,740.00 2,544,420.00 2,650,260.00 2.55 % 2,717,780

เงินวิทยฐานะ 0.00 0.00 0.00 17,500.00 620 % 126,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 110,770.00 216,410.00 949,560.00 981,720.00 5.33 % 1,034,040

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 28,000.00 106,800.00 81,060.00 3.5 % 83,900

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 340,270.00 503,150.00 3,600,780.00 3,730,540.00 3,961,720

รวมงบบุคลากร 340,270.00 503,150.00 3,600,780.00 3,730,540.00 3,961,720

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 604,208.00 388,000.00 288,660.00 295,650.00 0 % 295,650

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 28,800.00 28,800.00 28,800.00 36,000.00 0 % 36,000

รวมค่าตอบแทน 633,008.00 416,800.00 317,460.00 341,650.00 341,650
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 32,800.00 23,200.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 93,356.00 0.00 0.00 0 % 0

2. โครงการวันเด็กแห่งชาติ 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุการศึกษาและ
เครืองพัฒนาการเด็ก 0.00 0.00 0.00 450,000.00 -24.44 % 340,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 31,970.00 0.00 219,634.00 200,000.00 0 % 200,000

ค่าใช้จ่ายในการติดตังระบบอินเตอร์เน็ต 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 ศูนย์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 43,200

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 3,800.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 164,770.00 216,556.00 223,434.00 790,000.00 723,200

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 67,900.00 13,196.00 15,000.00 0 % 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 36,000.00 50,000.00 -70 % 15,000

วัสดุการศึกษา 0.00 0.00 415,452.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0.00 67,900.00 464,648.00 65,000.00 30,000

รวมงบดําเนินงาน 797,778.00 701,256.00 1,005,542.00 1,196,650.00 1,094,850

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดชือโต๊ะทํางาน ระดับ 3-6 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือเก้าอีนังทํางาน  ระดับ 3-6 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 -100 % 0

ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน ระดับ 3-6 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าจัดซือพัดลมแบบติฝาผนัง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 29,000.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองปรินเตอร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,300

รวมค่าครุภัณฑ์ 5,000.00 0.00 32,000.00 8,000.00 7,300

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ค่าปรับปรุงหลังค่าและต่อเติมห้องทํางาน
กองการศึกษาฯ 0.00 0.00 0.00 150,000.00 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0

รวมงบลงทุน 5,000.00 0.00 32,000.00 158,000.00 7,300

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 0.00 0.00 0.00 12,500.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

รวมรายจ่ายอืน 0.00 0.00 0.00 12,500.00 30,000

รวมงบรายจ่ายอืน 0.00 0.00 0.00 12,500.00 30,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 1,143,048.00 1,204,406.00 4,638,322.00 5,097,690.00 5,093,870

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการ
บริหารการศึกษา 0.00 1,078,400.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการ
บริหารสถานศึกษาา 1,013,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 0.00 0.00 991,980.00 1,038,800.00 -12.11 % 913,000

รวมค่าใช้สอย 1,013,600.00 1,078,400.00 991,980.00 1,038,800.00 913,000

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 49,794.00 47,869.00 50,000.00 60,000.00 0 % 60,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,555,022.29 1,524,778.34 1,511,877.78 1,724,320.00 -7.6 % 1,593,280

รวมค่าวัสดุ 1,604,816.29 1,572,647.34 1,561,877.78 1,784,320.00 1,653,280

รวมงบดําเนินงาน 2,618,416.29 2,651,047.34 2,553,857.78 2,823,120.00 2,566,280

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.จัดซือตู้เอกสารสําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองแก 0.00 5,200.00 0.00 0.00 0 % 0

2.ค่าจัดซือพัดลมติดเพดานสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแก จํานวน 1 
ตัว

0.00 3,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าติดตังแอร์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัว
เรือ 0.00 0.00 0.00 51,800.00 -100 % 0

ค่าติดตังแอร์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอก 0.00 0.00 0.00 51,800.00 -100 % 0

ค่าติดตังแอร์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุด
อ้อ-วังปทุม 0.00 0.00 0.00 51,800.00 -100 % 0

ค่าติดตังแอร์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา
ฝายเหล่าหุ่ง 0.00 0.00 0.00 51,800.00 -100 % 0

ค่าติดตังแอร์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองแก 0.00 0.00 0.00 51,800.00 -100 % 0

ค่าติดตังแอร์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองบัว 0.00 0.00 0.00 51,800.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 8,200.00 0.00 310,800.00 0

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
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ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

1.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองบัว 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0 % 0

2.โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านกุดอ้อ-วังปทุม 0.00 98,000.00 0.00 0.00 0 % 0

3.โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านกอก 0.00 98,000.00 0.00 0.00 0 % 0

4.โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาฝายเหล่าหุ่ง 0.00 98,000.00 0.00 0.00 0 % 0

5.โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแก 0.00 98,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตและมุง
หลังคาสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาฝายเหล่าหุ่ง

50,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างทีแปรงฟันสําหรับเด็ก 
(ศพด.หนองแก) 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างทีแปรงฟันสําหรับเด็ก
ปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างทีล้างหน้า  แปรงฟัน 
สําหรับเด็กนักเรียน ศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านกอก

50,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างปรับปรุงพืนทีบริเวณรับ
ประทานอาหาร ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองบัว

50,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างโรงอาหาร ศพด.หนอง
บัว 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างและจัดซือเสาธง
ชาติ(ศพด.อบต.) 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นพร้อม
เครืองเล่นสนาม ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
กุดอ้อ- วังปทุม

50,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างห้องเก็บของพร้อมติด
ตาข่ายเหล็กรอบรัว(ศพด.กอก)         0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างห้องนํา ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองแก 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดปัม
นํา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการปรับปรุงต่อเติมบริเวณด้านหน้า 
(ศพด.กุดอ้อ-วังปทุม) 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์(ศพด.หนอง
แก) 0.00 0.00 0.00 50,000.00 100 % 100,000

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอก
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแก 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต. 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงห้องนําเด็กและอ่างล้าง
หน้าแปรงฟัน (ศพด.บ้านนาฝาย-เหล่าหุ่ง
)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการปรับปรุงห้องเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.หัวเรือ 0.00 0.00 98,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารเรียน (ศพด.นา
ฝายเหล่าหุ่ง) 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารสถานที ศพด
.หนองบัว 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารสถานทีภายใน
และภายนอก (ศพด.บ้านกอก) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการปรับปรุงอาคารสถานทีภายใน
และภายนอก (ศพด.บ้านกุดอ้อ - วังปทุม) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการปรับปรุงอาคารสถานทีภายใน
และภายนอก (ศพด.บ้านหนองบัว) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการมุงหลังคาทางเดินด้านหน้า (ศพ
ด.อบต.) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการมุงหลังคาแผ่นโพลีคาร์บอเนต
สนามเด็กเล่น ศพด. อบต.หัวเรือ 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

โครงการมุงหลังคาระหว่างห้องเรียนกับ
โรงอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. 0.00 0.00 89,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 300,000.00 442,000.00 337,000.00 550,000.00 580,000

รวมงบลงทุน 300,000.00 450,200.00 337,000.00 860,800.00 580,000
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 2,574,680.00 2,472,520.00 2,429,000.00 2,518,000.00 -100 % 0

อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาขันพืน
ฐาน (สพฐ.)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 412,000

อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษา (สพป.)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,920,000

รวมเงินอุดหนุน 2,574,680.00 2,472,520.00 2,429,000.00 2,518,000.00 2,332,000

รวมงบเงินอุดหนุน 2,574,680.00 2,472,520.00 2,429,000.00 2,518,000.00 2,332,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 5,493,096.29 5,573,767.34 5,319,857.78 6,201,920.00 5,478,280

รวมแผนงานการศึกษา 6,636,144.29 6,778,173.34 9,958,179.78 11,299,610.00 10,572,150

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 103,400.00 125,720.00 126,600.00 134,400.00 5.63 % 141,960

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 17,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 -27.25 % 17,460

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 120,400.00 149,720.00 150,600.00 158,400.00 159,420

รวมงบบุคลากร 120,400.00 149,720.00 150,600.00 158,400.00 159,420

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0 % 15,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000
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ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

2.โครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่
ติดต่อตามฤดูกาล                            0.00 56,640.00 0.00 0.00 0 % 0

3.โครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
ประจําตําบล 0.00 434,800.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 2,660.00 0.00 5,042.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการการจัดการสิงแวดล้อมเกียวกับ
การกําจัดขยะในชุมชน 0.00 0.00 0.00 175,000.00 -100 % 0

โครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ
ตามฤดูกาล 50,070.00 0.00 52,800.00 85,000.00 -5.88 % 80,000

โครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
ประจําตําบล 437,000.00 0.00 436,200.00 438,000.00 44.06 % 631,000

โครงการหมู่บ้านปลอดขยะระดับตําบล 0.00 0.00 23,040.00 0.00 0 % 0

โครงการหมู่บ้านปลอดขยะระดับตําบล 
(ต่อเนือง) 0.00 0.00 59,475.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 7,465.00 10,350.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 489,730.00 498,905.00 586,907.00 758,000.00 771,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 19,946.00 11,180.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 42,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 99,600.00 99,300.00 94,500.00 100,000.00 30 % 130,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 99,600.00 119,246.00 135,680.00 170,000.00 242,000

รวมงบดําเนินงาน 589,330.00 633,151.00 737,587.00 943,000.00 1,028,000
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเก้าอี ระดับ 3-6 0.00 0.00 0.00 3,000.00 -100 % 0

ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,200

จัดซือเก้าอี ระดับ 1
  เพือจัดซือเก้าอีนังทํางาน ระดับ 1 
จํานวน 1 ตัว

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

1.จัดซือเครืองพ่นหมอกควัน 0.00 117,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองพ่นหมอกควัน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 118,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์แบบตังโต๊ะ 0.00 29,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองปรินเตอร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,300

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 146,000.00 0.00 3,000.00 130,500

รวมงบลงทุน 0.00 146,000.00 0.00 3,000.00 130,500

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 63,000.00 60,000.00 60,000.00 63,000.00 -100 % 0

อุดหนุนโครงการพัฒนาแพทย์แผนไทย
ในสถานบริการและชุมชนเพือสุขภาพทีดี 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

อุดหนุนโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000
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เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 157,500.00 157,500.00 0.00 420,000.00 -100 % 0

โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ 
(สมเด็จพระเทพ ฯ)
  -หมู่ที 7 จํานวน 7,550 บาท
  -หมู่ที 8 จํานวน 6,500 บาท
  -หมู่ที 13 จํานวน 6,000 บาท
  -หมู่ที 16 จํานวน 4,800 บาท
  -หมู่ที 18 จํานวน 6,550 บาท
  -หมู่ที 19 จํานวน 6,550 บาท

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 37,950

โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีนแห่งชาติ (สมเด็จพระเทพ ฯ)
  -จํานวน 13 หมู่บ้าน บ้านล่ะ 7,000 
บาท มีหมู่ที 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 
11, 15, 17, 20, 21

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 91,000

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลสิงแวด
ล้อมในชุมชน
  -หมู่ที 7 จํานวน 4,800 บาท
  -หมู่ที 8 จํานวน 5,550 บาท 
  -หมู่ที 12 จํานวน 5,600 บาท
  -หมู่ที 13 จํานวน 6,150 บาท
  -หมู่ที 14 จํานวน 5,400 บาท
  -หมู่ที 16 จํานวน 6,400 บาท
  -หมู่ที 18 จํานวน 5,100 บาท
  -หมู่ที 19 จํานวน 5,300 บาท

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 44,300

โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด 
(ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน ฯ )
  -จํานวน 13 หมู๋บ้าน บ้านล่ะ 8,000 
บาท มีหมู่ที 
1,2,3,4,5,6,9,10,11,15,17,20,21

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 104,000

โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด 
(ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน ฯ)
  -หมู่ที 7 จํานวน 5,050 บาท
  -หมู่ที 8 จํานวน 5,900 บาท
  -หมู่ที 12 จํานวน 6,550 บาท
  -หมู่ที 13 จํานวน 5,550 บาท
  -หมูที 14 จํานวน 5,550 บาท
  -หมู่ที 16 จํานวน 4,650 บาท
  -หมู่ที 18 จํานวน 5,750 บาท
  -หมู่ที 19 จํานวน 5,600 บาท

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 44,600
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โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และ
เด็ก (สมเด็จพระเทพฯ)
-จํานวน 13 หมู่บ้าน บ้าน 5,000 บาท มี
หมู่ที 
1,2,3,4,5,6,9,10,11,15,17,20,21

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 65,000

โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และ
เด็ก
  -หมู่ที 7 จํานวนเงิน 2,600 บาท 
  -หมูที 8 จํานวนเงิน 2,050 บาท
  -หมู่ที 12 จํานวนเงิน 3,500 บาท
  -หมู่ที 13 จํานวนเงิน 2,300 บาท
  -หมู่ที 14 จํานวนเงิน 4,700 บาท
  -หมู่ที 16 จํานวนเงิน 1,300 บาท
  -หมูที 18 จํานวนเงิน 2,600 บาท
  -หมู่ที 19 จํานวนเงิน 2,550

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 21,600

โครงการสืบสานปนิธานสมเด็จย่าต้าน
มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก
  -หมู่ที 12 จํานวน 4,350 บาท
  -หมู่ที 14 จํานวน 4,350 บาท
  -หมู่ที 16 จํานวน 2,850 บาท

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 11,550

รวมเงินอุดหนุน 220,500.00 217,500.00 60,000.00 483,000.00 480,000

รวมงบเงินอุดหนุน 220,500.00 217,500.00 60,000.00 483,000.00 480,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข 930,230.00 1,146,371.00 948,187.00 1,587,400.00 1,797,920

รวมแผนงานสาธารณสุข 930,230.00 1,146,371.00 948,187.00 1,587,400.00 1,797,920

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 261,960.00 301,500.00 314,580.00 472,560.00 22.6 % 579,360

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 21,420.00 -100 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 121,200.00 136,940.00 138,000.00 143,520.00 7.86 % 154,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 18,500.00 24,000.00 21,420.00 16,140.00 -34.2 % 10,620

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 443,660.00 504,440.00 516,000.00 695,640.00 786,780

รวมงบบุคลากร 443,660.00 504,440.00 516,000.00 695,640.00 786,780

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 90,978.00 52,170.00 37,960.00 26,010.00 123.76 % 58,200

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 28,800.00 36,000.00 41,500.00 42,000.00 0 % 42,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 119,778.00 88,170.00 79,460.00 88,010.00 110,200

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 4,200.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 3,412.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 4,860.00 0.00 0.00 0.00 100 % 90,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 4,860.00 7,612.00 0.00 30,000.00 120,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 9,268.00 9,859.00 20,000.00 50 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 9,500.00 31,400.00 60,000.00 0 % 60,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 18,768.00 41,259.00 80,000.00 90,000

รวมงบดําเนินงาน 124,638.00 114,550.00 120,719.00 198,010.00 320,200
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.ค่าจัดซือโต๊ะทํางานระดับ 3-6 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0 % 0

2.ค่าจัดซือเก้าอีระดับ 3-6 0.00 3,600.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือตู้เหล็กแบบ 2 บาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 11,000

ค่าจัดซือโต๊ะทํางานระดับ 3-6 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 -100 % 0

ค่าติดตังเครืองปรับอากาศ 0.00 0.00 0.00 40,200.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซือตู้เย็น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 6,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 29,000.00 30,000.00 -100 % 0

ค่าจัดซือเครืองปรินเตอร์ 0.00 0.00 0.00 7,700.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 8,600.00 34,000.00 82,900.00 17,500

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ค่าก่อสร้างห้องทํางานกองสวัสดิการ
สังคม 0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมทางเดินคนพิการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องนําคนพิการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 200,000.00 40,000

รวมงบลงทุน 0.00 8,600.00 34,000.00 282,900.00 57,500

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ 568,298.00 627,590.00 670,719.00 1,176,550.00 1,164,480
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

2.โครงการวันผู้สูงอายุ 0.00 142,950.00 0.00 0.00 0 % 0

3.โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ 0.00 49,950.00 0.00 0.00 0 % 0

4.โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาชุมชน 0.00 141,020.00 0.00 0.00 0 % 0

5.โครงการวันเยาวชน 0.00 28,920.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0 % 50,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพพัฒนาฝีมือแรง
งาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการฝึกอาชีพคนพิการ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

โครงการฝึกอาชีพคนพิการและผู้ด้อย
โอกาส 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาชุมชน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาชุมชนและ
ศึกษาดูงานเพือเพิมศักยภาพเด็กและ
เยาวชน

0.00 0.00 0.00 120,000.00 -100 % 0

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ 0.00 0.00 0.00 60,000.00 -100 % 0

โครงการวันผู้สูงอายุ 129,995.00 0.00 99,925.00 100,000.00 0 % 100,000

โครงการวันเยาวชน 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานทีเพือเพิม
ประสิทธิภาพเด็กและเยาวชนตําบลหัวเรือ 0.00 0.00 104,647.00 0.00 0 % 0

โครงการส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์พลัง
บวกในเด็กและเบาวชนป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตังครรภ์ในวัยรุ่น

0.00 0.00 30,000.00 0.00 0 % 0

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสภา
เด็กและเยาวชน 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000
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รวมค่าใช้สอย 129,995.00 362,840.00 284,572.00 440,000.00 370,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 29,955.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

วัสดุงานบ้านงานครัว 99,400.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 129,355.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงบดําเนินงาน 259,350.00 362,840.00 284,572.00 440,000.00 370,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 259,350.00 362,840.00 284,572.00 440,000.00 370,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 827,648.00 990,430.00 955,291.00 1,616,550.00 1,534,480

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 571,280.00 753,020.00 775,951.00 929,540.00 40.56 % 1,306,560

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 42,840.00 -20.17 % 34,200

เงินประจําตําแหน่ง 28,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 137,565.00 147,930.00 155,280.00 171,720.00 1.82 % 174,840

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 10,855.00 11,490.00 4,140.00 2,580.00 -100 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 300,360.00 404,800.00 443,160.00 456,840.00 11.68 % 510,210

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 17,210.00 29,750.00 28,020.00 22,500.00 -36.13 % 14,370

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,065,270.00 1,388,990.00 1,448,551.00 1,668,020.00 2,082,180

รวมงบบุคลากร 1,065,270.00 1,388,990.00 1,448,551.00 1,668,020.00 2,082,180

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 209,401.00 196,429.00 115,250.00 116,800.00 75.13 % 204,550

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000
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ค่าเช่าบ้าน 34,200.00 52,200.00 55,200.00 70,800.00 -8.47 % 64,800

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 5,610.00 5,610.00 4,200.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 249,211.00 254,239.00 174,650.00 237,600.00 319,350

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 12,900.00 46,924.00 0.00 124,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 96,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 26,570.00 0.00 58,236.00 70,000.00 42.86 % 100,000

ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบแนวเขตที
สาธารณะตําบลหัวเรือ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 496,860.00 431,700.00 507,700.00 510,000.00 37.25 % 700,000

รวมค่าใช้สอย 536,330.00 478,624.00 565,936.00 754,000.00 946,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 48,124.00 35,413.00 11,760.00 30,000.00 66.67 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 194,650.00 98,528.00 167,345.00 250,000.00 0 % 250,000

วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 34,450.00 50,000.00 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 242,774.00 168,391.00 229,105.00 360,000.00 380,000

รวมงบดําเนินงาน 1,028,315.00 901,254.00 969,691.00 1,351,600.00 1,645,350

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดชือเก้าอี 7,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

ค่าจัดซือตู้ใส่แฟ้ม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 6,800

ค่าจัดซือโต๊ะเหล็กพร้อมกระจก 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0
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ค่าติดตังเครืองปรับอากาศ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 56,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ค่าจัดซือรถบรรทุก (ดีเซล) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 715,000

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

1.จัดซือแบบหล่อคอนกรีต 0.00 16,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดชือเครืองมือและอุปกรณ์ซ่อมแซม
ไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

ครุภัณฑ์สํารวจ

ค่าจัดซือขากล้องสํารวจ 0.00 0.00 0.00 4,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1.จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ 0.00 29,000.00 0.00 0.00 0 % 0

2.จัดซือเครืองปรินเตอร์ 0.00 10,900.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 7,200.00 55,900.00 0.00 54,000.00 817,800

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ค่าจ้างออกแบบตามพระราชบัญญัติการ
จัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   
    พ.ศ.2560

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

โครงการก่อสร้างทางขึนคนพิการ 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตต่ออาคาร
เอนกประสงค์ 99,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างศูนย์ อปพร. 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างห้องเก็บของ 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ 36,700.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 666,200.00 0.00 0.00 0.00 150,000

รวมงบลงทุน 673,400.00 55,900.00 0.00 54,000.00 967,800

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 2,766,985.00 2,346,144.00 2,418,242.00 3,073,620.00 4,695,330
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งานไฟฟ้าถนน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 63,300.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

วัสดุก่อสร้าง 0.00 69,100.00 20,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 63,300.00 69,100.00 20,000.00 0.00 0

รวมงบดําเนินงาน 63,300.00 69,100.00 20,000.00 0.00 0

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือถังเก็บนําแบบไฟเบอร์กลาส หมู่
ที 11 0.00 28,500.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าจัดซือเครืองสูบนําแบบหอยโข่ง หมู่ที 
11 0.00 98,990.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดชือปัมสูบนําแบบจม 
หมู่ที 19 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองสูบนําแบบ
จมนํา ซัมเมอร์สพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที 5 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 38,000.00 127,490.00 0.00 0.00 0

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างกําแพงกันดิน  หมู่ที 5 99,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะของ อบต. 
หัวเรื 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชือระหว่าง
ตําบลหนองไผ่ หมู่ที 21 317,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านไก่เฒ่า 
หมู่ที 20 0.00 0.00 0.00 210,000.00 -100 % 0
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โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอน
เม็ก-ป่าแถมหมู่ที 15 0.00 0.00 0.00 155,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมุ่
บ้าน หมู่ที 14 109,020.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่
บ้าน  หมู่ที 6 108,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่
บ้าน หมู่ที 1 188,000.00 384,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่
บ้าน หมู่ที 16 199,500.00 241,500.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่
บ้าน หมู่ที 18 214,000.00 117,000.00 302,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่
บ้าน หมู่ที 20 232,400.00 54,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่
บ้าน หมู่ที 3 116,000.00 304,500.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่
บ้าน หมู่ที 7 220,000.00 338,000.00 333,500.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.จาก สะพาน
ข้ามลําเสียว ไปบ้านยาง หมู่ที 9 0.00 0.00 0.00 180,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.จาก หมู่ที 
14 บ้านเหล่าหุ่ง ไป หมู่ที 13 บ้านซอง
แมว

0.00 0.00 144,000.00 200,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านกอก
หมู่ที 6 ไปสะพานข้ามลําเสียว ไป ตําบล
โพธิชัย 

0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านฝาง
หมู่ 5 ไปเขต อ.ปทุมรัตต์
  -เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.จาก
บ้านฝางหมู่ 5 ไปเขต อ.ปทุมรัตต์ ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 94 เมตร หรือมีพืนที
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 376 ตร.ม. หนา 
0.15 เมตร ตามแบบ อบต.หัวเรือ
กําหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการจํานวน 1 ป้าย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000
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โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านฝาง
หมู่ที  5 ไป เขตอําเภอปทุมรัตต์ 0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านยาง 
หมู่ที 9 ไปสะพานลํานําเสียว 0.00 0.00 172,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านเห
ล่าหุ่งหมู่ที 14
ไปบ้านซองแมวหมู่ที 13
  -เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.จาก
บ้านเหล่าหุ่งไปบ้านซองแมว ขนาดกว้าง 
5 เมตร ยาว 74 เมตร หรือมีพืนทีก่อ
สร้างไม่น้อยกว่า 370 ตร.ม. หนา 0.15 
เมตร ตามแบบ อบต.กําหนด พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 1 ป้าย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากโรงเรียน
หัวเรือพิทยาคม
ไปบ้านซองแมวหมู่ที 13
  -เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. จาก
โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม ไปบ้านซอง
แมว ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 74 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 370 ตร.ม ตามแบบ อบต.หัว
เรือกําหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการจํานวน 1 ป้าย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากหมู่ที 6 
ไปสะพานข้ามลําเสียวไปบ้านเหล่าก้าง
ปลา
  -เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.จาก
หมู่ที 6 ไปสะพานข้ามลํานําเสียว ไปบ้าน
เหล่าก้างปลา ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 74 
เมตร หรือมีพืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
296 ตร.ม. หนา 0.15 เมตร ตามแบบ 
อบต.หัวเรือกําหนด พร้อมป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการจํานวน 1 ป้าย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านกุดอ้อ 
หมู่ที  7 และบ้านวังปทุม หมู่ที  18 0.00 0.00 0.00 416,000.00 -100 % 0
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โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านไก่เฒ่า
หมู่ที 20
  -เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ภาย
ในหมู่บ้านจํานวน 2 ช่วง
  -ช่วงที 1 จากทิศใต้อาคารเอนกประสงค์ 
ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 18 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพืนทีก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 126 ตร.ม
  -ช่วงที 2 จากสีแยกกลางหมู่บ้านด้าน
ทิศใต้ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 94 เมตร 
หนา 0.15 เมตรหรือมีพืนทีก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 470 ตร.ม.หรือมีพืนทีก่อสร้าง
รวมกันไม่น้อยกว่า 596 ตร.ม. พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 1 
ป้าย ตามแบบ อบต.หัวเรือกําหนด

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 310,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านชาดน้อย
หมู่ที 3 ตังไว้ 200,000 บาท 
-เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.บ้าน
ชาดน้อย จากหน้าบ้านนายบัวลี อินทิแสง 
ไปตามถนนด้านทิศตะวันออกขนาดกว้าง 
5 เมตร ยาว 76 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 380 
ตารางเมตร ตามแบบ อบต.หัวเรือ
กําหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการจํานวน 1 ป้าย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านชาด
ใหญ่หมู่ที 1 ตังไว้ 190,000 บาท เพือ
จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.จากทีนายสุ
บรร กุนันท์ ไปถึงนายสมศักดิ นาตะขันธ์ 
 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว  90 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 305 
ตารางเมตร ตามแบบ อบต.หัวเรือ
กําหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการจํานวน 1 ป้าย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 190,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านซองแมว 
หมู่ที  13  0.00 0.00 0.00 245,000.00 -100 % 0
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โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านซองแมว
หมู่ที 13
  -เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.เริม
จากนานางระเบียบ ชอลวงษ์ ไปด้านทิศ
ตะวันตกหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 137 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 685 ตาราง
เมตร ตามแบบ อบต.หัวเรือกําหนด 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จํานวน 1 ป้าย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 360,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดงเค็ง 
หมู่ที  16  0.00 0.00 0.00 340,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนฝาง
หมู่ที 17 
  -เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.เริม
จากหน้าบ้านนายบุญช่วย ศรีประมาณ 
ไปตามด้านทิศเหนือหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 
4 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 440 ตร
.ม.ตามแบบ อบต.หัวเรือกําหนดพร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 1 
ป้าย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 230,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนเม็ก
หมู่ที 15
  -เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.จาก
คุ้มป่าแถมด้านทิศใต้จํานวน 2 ช่วง
  -ช่วงที 1 จากด้านทิศใต้หมู่บ้านเชือม
ถนนสายหลัก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 
30 เมตร หนา 0.15 เมตร
  -ช่วงที 2 จากหมู่บ้านไปหนองว้า ขนาด
กว้าง 3 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพืนทีก่อสร้างรวมกันไม่น้อย
กว่า 240 ตร.ม. ตามแบบ อบต.หัวเรือ
กําหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการจํานวน 1 ป้าย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 130,000

วันทีพิมพ์ : 29/10/2561  14:13:57 หน้า : 33/56



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาฝาย
หมู่ที 12 
  -เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. จาก
บ้านนายบุญยัง สิงทะนี ไปบ้านนายสมิง 
ฤทธิจันดี ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 32 
เมตร หรือมีพืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 96 
ตร.ม. ตามแบบ อบต.หัวเรือกําหนด

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านฝาง หมู่
ที  5  0.00 0.00 0.00 84,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านฝางหมู่ที 
 17  0.00 0.00 0.00 82,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านฝางหมู่ที
อ 5 
  -เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.เริม
จากบ้านนายปรีชา ดาวุธ ไปด้านทิศ
ตะวันออก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 195 
เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพืนทีก่อ
สร้างไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร พร้อม
ลงท่อขนาด 0.30x 100 เมตร จํานวน 8 
ท่อน ดินถมจํานวน 10 ลบ.ม. ตามแบบ 
อบต.หัวเรือกําหนดพร้อมป้ายประชา
สัมพันธ์จํานวน 1 ป้าย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 410,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านวังปทุม
หมู่ที 18
  -เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.จาก
บ้านนายทองคูณ ปะกําแหง ถึงบ้านนาง
สําลี ปะโมทานัง ขนาดกว้าง 2.7 เมตร 
ยาว 99 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 267 ตร.ม. 
พร้อมลงท่อระบายนําขนาด 0.20x 100 
เมตร จํานวน 5 ท่อน ตามแบบ อบต.หัว
เรือกําหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการจํานวน 1 ป้าย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 142,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนอง
บัวทอง หมู่ที  19  0.00 0.00 0.00 400,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมุ่
บ้าน หมู่ที 4 188,000.00 338,000.00 298,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่
บ้าน บ้านดอนเม็ก-ป่าแถมหมู่ที  15  0.00 0.00 0.00 155,000.00 -100 % 0
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โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่
บ้าน หมู่ที 11 98,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่
บ้าน หมู่ที 12 0.00 0.00 19,000.00 37,500.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่
บ้าน หมู่ที 13 268,000.00 143,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่
บ้าน หมู่ที 15 75,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่
บ้าน หมู่ที 19 199,000.00 388,000.00 270,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่
บ้าน หมู่ที 4 0.00 0.00 98,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่
บ้าน หมู่ที 5 92,000.00 329,000.00 298,000.00 180,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่
บ้านดงเค็งหมู่ที 16 
  -เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.จาก
หน้าบ้านนายชารี นามไห ไปตามถนน
ด้านทิศตะวันออก ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 133 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือม่พ
◌ื◌้นทีไม่น้อยกว่า 665 ตร.ม. ตามแบบ 
อบต.หัวเรือกําหนดพร้อมป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการจํานวน 1 ป้าย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 350,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที 2 ตัง
ไว้ 160,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าก่อ
สร้างถนน คสล.จากหน้าบ้านนายสังวาล 
รินทอง ไปด้านทิศตะวันออก ขนาดกว้าง 
5 เมตร  ยาว 61 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 360 
ตารางเมตร ตามแบบ อบต.หัวเรือ
กําหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการจํานวน 1 ป้าย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 160,000
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โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที 6 
  -เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ภาย
ในหมู่บ้านหมู่ที 6 จํานวน 2 ช่วง
  -ช่วงที 1 เริมจากสะพานลําห้วยนา ไป 
รร.ราชประชานุเคราะห์ 16 มาทางวัด
บ้านกอก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 26 
เมตร หนา 0.15 เมตร
  -ช่วงที 2 เริมถนนตรงข้ามโรงสีชุมชน 
ไปวัดบ้านกอก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
7 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีก่อ
สร้างรวมทัง 2 ช่วงไม่น้อยกว่า 139 ตร
.ม.ตามแบบ อบต.หัวเรือกําหนด

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 73,000

โครงการก่อสร้างถนนคสล. จากบ้านชาด
น้อยหมู่ที 3 ไป บ้านดอนฝาง หมู่ที 17 0.00 0.00 98,000.00 250,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที 9 0.00 0.00 0.00 230,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคสล.จาก บ้าน
หนองบัว หมู่ที 8 ไป บ้านดงเค็ง หมู่ที 
16

0.00 0.00 76,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากถนน
นิวซีแลนด์ ไป หมู่ที 16 0.00 0.00 286,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากบ้านซอง
แมว หมู่ที 13 ไป โรงเรียนหัวเรือ
พิทยาคม

0.00 96,000.00 447,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากบ้านดง
เค็ง หมู่ที 16 ไป บ้านหนองบัว หมู่ที 8 0.00 90,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากบ้านนา
ฝาย หมู่ที 12 ไป ถนนนิวซีแลนด์ 0.00 0.00 49,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากโรงเรียน
หัวเรือพิทยาคม ไป บ้านซองแมว หมู่ที 
13

0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่
บ้าน หมู่ที 17 0.00 98,000.00 68,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่
บ้าน หมู่ที 2    0.00 352,000.00 398,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่
บ้าน หมู่ที 21 0.00 0.00 213,500.00 0.00 0 % 0
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โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านกุดอ้อ หมู่
ที  7 และ บ้านวังปทุม หมู่ที  18 0.00 0.00 0.00 320,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านชาดใหญ่ 
หมู่ที  2 0.00 0.00 0.00 180,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านดอนฝาง 
หมู่ที  17  0.00 0.00 0.00 158,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านดอนฝาง
หมู่ที 17 
  -เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนดินพร้อม
ลงลูกรัง ไปพืนทีทําการเกษตรของ
ราษฎร จากนานางหนูนิตย์ ปะทัง ไปทีนา
นางหนูพิน ชัยบุรี ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร สูงเฉลียจากระดับดินเดิม 
1 เมตร ลงหินลูกรังสูงเฉลีย 0.20 เมตร 
หรือมีปริมาณหินลูกรังไม่น้อยกว่า 400 
ลบ.ม.

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 130,000

โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านหนองแก 
หมู่ที  11  0.00 0.00 0.00 60,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านหนองบัว 
หมู่ที  8 0.00 0.00 0.00 90,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนดินไปพืนทีการ
เกษตรบ้านหนองแก หมู่ที  11  0.00 0.00 0.00 170,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนดินไปพืนทีทาง
การเกษตรพร้อมลงลูกรังบ้านหัวเรือ หมู่
ที  4  

0.00 0.00 0.00 140,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนดินไปพืนทีทําการ
เกษตร หมู่ที 21 0.00 99,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง 
บ้านกุดอ้อหมู่ที 7
  -เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนดินพร้อม
ลงลูกรัง เริมจากนานายเตียง ชิลวงษ์ - 
นานายประเทือง เกณฑ์มา ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 1,000 เมตร สูงเฉลีย
จากระดับดินเดิม 1 เมตร ลูกรังหนา 
0.20 เมตร พร้อมปรับเกลียเรียบหรือมี
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 800 ลบ.ม. 
ตามแบบ อบต.หัวเรือกําหนดพร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 1 ป้าย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 250,000
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โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง 
บ้านดอนฝาง หมู่ที 17 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง 
บ้านวังปทุมหมู่ที 18
  -เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนดินพร้อม
ลงลูกรัง จากทีนานายเจริญ ละดาวัลย์ ไป
หนองโนทางเชือมบ้านโนนเห็ดไค ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 1,100 เมตร สูงเฉลีย
จากระดับดินเดิม 1.00 เมตร ลงหินลูกรัง
สูงเฉลีย 0.20 เมตร หรือมีปริมาณหิน
ลูกรังไม่น้อยกว่า 880 ลบ.ม. พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 1 ป้าย 
ตามแบบ อบต.หัวเรือกําหนด

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 268,000

โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง
บ้านหัวเรือ   หมู่ที  4  0.00 0.00 0.00 210,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง
ไปพืนทีทางการเกษตร หมู่ที 10 161,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง
ไปพืนทีทางการเกษตร หมู่ที 3 119,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหิน
ลูกรัง  บดอัด หมู่ที 20 0.00 206,500.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหิน
ลูกรัง หมู่ที 12 ไป หมู่ที 14 0.00 35,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหิน
ลูกรัง หมู่ที 15 0.00 141,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหิน
ลูกรัง หมู่ที 17 0.00 80,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหิน
ลูกรังจากบ้านโคกหมู่ที  10 ไป บ้านเห็ด
ไค

0.00 0.00 0.00 87,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนนําผ่านลําห้วยกุด
แคน หมู่ที 18 0.00 198,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที 10 0.00 84,500.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกไปพืนที
ทางการเกษตร หมู่ที 14 0.00 48,500.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกไปพืนที
ทางการเกษตร หมู่ที 16 21,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกไปพืนที
ทางการเกษตร หมู่ที 7 33,400.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างร่องระบายนํา คสล
.แบบมีฝาปิด
บ้านเหล่าหุ่งหมู่ที 14
  -เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างร่องระบายนํา 
คสล.ภายในหมู่บ้าน เริมจากนานายบุญ
หนา  วะปะนัง ไปถึงสายแยก กว้าง 0.40
 เมตร ยาว 84 เมตร พร้อมป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการจํานวน 1 ป้าย ตาม
แบบ อบต.หัวเรือกําหนด

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

โครงการก่อสร้างร่องระบายนําครึงซีก
ภายในหมู่บ้าน   บ้านหนองบัว หมู่ที 8 0.00 0.00 0.00 95,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างร่องระบายนําคสล.ภาย
ในหมู่บ้าน หมู่ที 8 0.00 0.00 196,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างร่องระบายนําภายในหมู่
บ้าน หมู่ที 12 0.00 291,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างร่องระบายนําภายในหมู่
บ้าน หมู่ที 14 0.00 140,000.00 86,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างร่องระบายนําภายในหมู่
บ้าน หมู่ที 8 308,400.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างระบบนําประปาหอถังสูง
หมู่บ้านชาดใหญ่หมู่ที 2 ตังไว้ 250,000 
 บาท

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 250,000

โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินแบบ
หอสูง  หมู่ที 18 0.00 278,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินแบบ
หอสูง หมูีที 12 236,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
โคก  หมู่ที  10  0.00 0.00 0.00 300,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง
พร้อมเดินท่อจ่ายนํา
บ้านกอกหมู่ที 6 (เจาะใหม่) ตามแบบ อบ
ต.หัวเรือกําหนดพร้อมป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 410,000
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โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.หัวเรือ 0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ 
หมู่ที 8 0.00 68,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์
พร้อมอุปกรณ์ออกกําลังกาย หมู่ที 2 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างลานตลาดคอนกรีตบ้าน
ชาดใหญ่ หมู่ที  1 0.00 0.00 0.00 410,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศทีสา
ธารณะหนองโหร่งบ้านดอนกอกหมู่ที 21
  -เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศทีสาธารณะหนองโหร่ง เพือเป็นทีออก
กําลังกายและทีพักผ่อนของราษฎรใน
ชุมชนและหมู่บ้านใกล้เคียง ตามแบบ อบ
ต.กําหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการจํานวน 1 ป้าย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 400,000

โครงการก่อสร้างเวทีหอประชุมอาคาร
เอนกประสงค์ อบต.หัวเรือ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

โครงการก่อสร้างศาลาทีพักผู้โดยสารปาก
ทางเข้า อบต.หัวเรือ ตามแบบ อบต.หัว
เรือกําหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จํานวน 1 ป้าย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

โครงการก่อสร้างศาลาเอนกค์บ้านดอน
เม็กหมู่ที 15 (คุ้มป่าแถม)
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จํานวน 1 ป้าย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 180,000

โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์   
หมู่ที 2 358,400.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์  หมู่
ที 20 0.00 0.00 298,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ / 
ศาลาประชาคม หมู่ที 15 0.00 99,000.00 237,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ / 
ศาลาประชาคม หมู่ที 21 0.00 318,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่
ที 9 233,400.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการก่อสร้างสถานีสูบนําบ้านหัวเรือ 
หมู่ที 4 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลําห้วยนา 
หมู่ที 3 0.00 0.00 400,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างหลังคาอเนกประสงค์ 
(โดม)บ้านเหล่าหุ่ง หมู่ที  14  0.00 0.00 0.00 350,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างห้องเก็บของ อบต.หัว
เรือ 0.00 98,000.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

โครงการขยายเขตถนน คสล. หมู่ที 6 91,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการขยายเขตถนนดินพร้อมลงลูกรัง
ไปพืนทีทางการเกษตร หมู่ที 15 115,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการขยายท่อระบบส่งนําประปาภาย
ในหมู่บ้าน 
บ้านยางหมู่ที 9

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 165,000

โครงการขยายไหล่ถนนคสล. หมู่ที 17 0.00 0.00 159,000.00 0.00 0 % 0

โครงการขยายไหล่ทาง ถนน คสล.ภาย
ในหมู่บ้าน หมู่ที 6 0.00 286,500.00 150,000.00 0.00 0 % 0

โครงการขุดลอกคลองส่งนําบ้านนาฝาย
หมู่ที 12
  -เริมจากทีนานางวงเดือน อนุสัตย์ ไปที
นานายสี นามวิเศษ ขนาดกว้าง 2 เมตร 
ยาว 300 เมตร ลึกเฉลียจากระดับดินเดิม 
1.50 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อย
กว่า 675 ลบ.ม.ตามแบบ อบต.หัวเรือ
กําหนด

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

โครงการขุดลอกสระนํา หนองขุมดิน หมู่
ที 9 0.00 298,000.00 0.00 80,000.00 -100 % 0

โครงการขุดลอกสระนําหนองสองห้อง 
หมู่ที 1 0.00 0.00 343,000.00 0.00 0 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมุ่ที 3 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0 % 0
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โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณเป็น
หลุมเป็นบ่อ พร้อมปรับเกลียเรียบ หมู่ที 3
จํานวน 4 ช่วง
  -ช่วงที 1 เริมจากถนนเชือมต่อบ้านชาด
น้อย-โนนเห็ดไค
  -ชว่งที 2 จากถนนข้ามลําห้วยนาเชือม
นานายแอ็ด เนืองชมพู
  -ช่วงที 3 ถนนรอบหมู่บ้านด้านทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ
  -ช่วงที 4 ถนนจากนานายเวช รินทอง 
ไปนานางสม สิงห์ขร

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการซ่อมแซมฝายกันนํา(เร่งด่วน) 
หมู่ที 10 0.00 49,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการเดินท่อระบายนําประปาหมู่บ้าน
โคก หมู่ที 10 0.00 0.00 0.00 80,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน ลง
หินคลุก พร้อมบดอัด หมู่ที 8 0.00 298,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงไฟฟ้ารัวบริเวณหน้า 
อบต.หัวเรือ ตามแบบ อบต. หัวเรือ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คันคูหนองสิ
มบ้านชาดใหญ่หมู่ที 2
  -เพือเป็นสถานทีพักผ่อนหย่อนใจและที
ออกกําลังกายของราษฎรในเขตชุมชน 
ตามแบบ อบต.หัวเรือกําหนด พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 1 ป้าย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองสิม หมู่ที 
2 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงระบบนําปะปาภายใน
อาคารสถานที อบต.หัวเรือ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
ชาดใหญ่ หมู่ที  2  0.00 0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงห้องทํางาน 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

โครงการลงหินคลุกจากบ้านโคก หมู่ที 
10 ไป ถนนนิวซีแลนด์ 0.00 0.00 139,000.00 0.00 0 % 0

โครงการลงหินคลุกถนนดิน  หมู่ที 17 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0 % 0
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โครงการลงหินคลุกถนนดิน  หมู่ที 18 0.00 0.00 88,000.00 0.00 0 % 0

โครงการลงหินคลุกถนนดิน บ้านยางหมู่
ที 9
  -เพือจ่ายเป็นค่าลงหินคลุกถนนดิน เริม
จากสะพานข้ามเสียวไปหนองขุมดิน 
ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 520 เมตร 
ลงหินคลุกหนาเฉลีย 0.10 เมตร หรือ
ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 182 ลบ.ม. 
ตามแบบ อบต.หัวเรือกําหนดพร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 145,000

โครงการลงหินคลุกถนนดิน ไปทีทําการ
เกษตรของราษฎรพร้อมปรับเกลียเรียบ 
บ้านหัวเรือหมู่ที 4 ตังไว้ 410,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าลงหินคลุกถนนดินพร้อม
ปรับเกลียเรียบ จากทีนานางเกศรินทร์ 
แสงโทโพ ไปลําห้วยแสง ขนาดกว้าง 
3.50 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลีย 
0.10 เมตรหรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อย
กว่า 525 ลบ.มตามแบบ อบต.หัวเรือ
กําหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการจํานวน 1 ป้าย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 410,000

โครงการลงหินคลุกถนนดิน พร้อมปรับ
เกลียเรียบบ้านหนองแกหมู่ที 11
จํานวน 2 ช่วง
  -ช่วงที 1 เริมจากด้านทิศเหนือหมู่บ้าน
ไปโรงสีข้าวชุมชน ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 120 เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลีย 
0.10 เมตรหรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อย
กว่า 48 ลบ.ม.
  -ช่วงที 2 จากบ้านนายสุรศักดิ - ไปถึงที
นานางบุญช่วย บุตรโชติ ขนาดกว้าง 
3.50 เมตร ยาว 1,050 เมตร หนาเฉลีย 
0.10 เมตรหรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อย
กว่า 367.50 ลบ.ม.พร้อมป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการจํานวน 1 ป้าย ตาม
แบบ อบต.หัวเรือกําหนด

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 330,000
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โครงการลงหินคลุกถนนดิน พร้อมปรับ
เกลียเรียบบ้านหนองบัวทองหมู่ที 19 
จํานวน 3 ช่วง
  -ช่วงที 1 ด้านทิศตะวันตกวัดป่า ขนาด
กว้าง 3 เมตร ยาว200 เมตร หนาเฉลีย 
0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่
น้อยกว่า 60 ลบ.ม.
  -ช่วงที 2 ด้านทิศตะวันตกถนน
นิวซีแลนด์เข้าถึงคลอง ขนาดกว้าง 3.50 
เมตร ยาว 450 เมตร หนาเฉลีย 0.10 
เมตร
  -ช่วงที 3 ด้านตะวันออกถนน
นิวซีแลนด์ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 760
 เมตร หนาเฉลีย 0.10 เมตรหรือมี
ปริมาณหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 248 
ลบ.ม.ตามแบบ อบต.หัวเรือกําหนด
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จํานวน 1 ป้าย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 410,000

โครงการลงหินคลุกถนนดิน หมู่ที 14 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0 % 0

โครงการลงหินคลุกถนนดินจากถนนหน้า 
อบต.หัวเรือ ไป บ้านชาดใหญ่ หมู่ที 1 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0 % 0

โครงการลงหินคลุกถนนดินจากบ้านซอง
แมว หมู่ที 13 ไป โรงเรียนหัวเรือ
พิทยาคม

0.00 0.00 20,000.00 0.00 0 % 0

โครงการลงหินคลุกถนนดินจากโรงสูบนํา
ระบบไฟฟ้าไปโคกบะหมูที 5
  -เพือจ่ายเป็นค่าหินคลุกถนนดินพร้อม
ปรับเกลีย จากโรงสูบนําด้วยไฟฟ้า หมู่ที 
5 บ้านฝาง ไป โคกบะ ถนนกว้าง 3 เมตร 
ยาว 450 เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลีย 
0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่
น้อยกว่า 135 ลบ.ม. ตามแบบ อบต.หัว
เรือกําหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการจํานวน 1 ป้าย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการลงหินคลุกถนนดินบ้านกอกหมู่
ที  6  0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

โครงการลงหินคลุกถนนดินบ้านชาดใหญ่
หมู่ที  1  0.00 0.00 0.00 170,000.00 -100 % 0
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โครงการลงหินคลุกถนนดินบ้านดอน
กอก หมู่ที  21  0.00 0.00 0.00 400,000.00 -100 % 0

โครงการลงหินคลุกถนนดินบ้านนาฝาย 
หมู่ที  12  0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

โครงการลงหินคลุกถนนดินบ้านหัวเรือ 
หมู่ที  4  0.00 0.00 0.00 60,000.00 -100 % 0

โครงการลงหินคลุกถนนดินไปพืนทีการ
เกษตร  บ้านหนองบัว หมู่ที 8 0.00 0.00 0.00 95,000.00 -100 % 0

โครงการลงหินคลุกถนนดินไปพืนทีทํา
การเกษตร หมู่ที 10 0.00 0.00 98,000.00 0.00 0 % 0

โครงการลงหินคลุกถนนดินไปพืนทีทํา
การเกษตร หมู่ที 12 0.00 0.00 101,000.00 0.00 0 % 0

โครงการลงหินคลุกถนนดินไปพืนทีทํา
การเกษตร หมู่ที 15 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0 % 0

โครงการลงหินคลุกถนนดินไปพืนทีทํา
การเกษตร หมู่ที 21 0.00 0.00 199,000.00 0.00 0 % 0

โครงการลงหินคลุกถนนดินไปพืนทีทํา
การเกษตร หมู่ที 4 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0 % 0

โครงการลงหินคลุกถนนดินไปพืนทีทํา
การเกษตร หมู่ที 5 0.00 0.00 98,000.00 0.00 0 % 0

โครงการลงหินคลุกถนนดินไปพืนทีทํา
การเกษตร หมู่ที 6 0.00 0.00 19,000.00 0.00 0 % 0

โครงการลงหินคลุกถนนดินไปพืนทีทํา
การเกษตร หมู่ที 7 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0 % 0

โครงการลงหินคลุกถนนดินไปพืนทีทํา
การเกษตร หมู่ที 9 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0 % 0

โครงการลงหินคลุกถนนดินพร้อมปรับ
เกลียเรียบ บ้านโคกหมู่ที 10
  -เพือจ่ายเป็นค่าลงหินคลุกถนนดิน
พร้อมปรับเกลียเรียบ จากหมู่บ้าน ไป ป่า
โคกใหญ่ ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 
690 เมตร หนาเฉลีย 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 241.5 ลบ.ม
. ตามแบบ อบต.หัวเรือกําหนดพร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 190,000
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โครงการลงหินคลุกถนนดินพร้อมปรับ
เกลียเรียบบ้านนาฝายหมู่ที 12 
  -จํานวน 2 ช่วง
  -ช่วงที 1 เริมจากคลองนํา(หมูหลุม)ถึง
ถนนนิวซีแลนด์ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 
290 เมตร 
  -ช่วงที 2 เริมจากบ้านนางแจ่ใ สมปัดสา 
ถึงคันคูหนองขีสูตร ขนาดกว้าง 3 เมตร 
ยาว 280 เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลีย 
0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกรวม
กันไม่น้อยกว่า 171 ลบ.ม.พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์จํานวน 1 ป้าย ตามแบบ 
อบต.หัวเรือกําหนด

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 134,000

โครงการลงหินคลุกถนนดินพร้อมปรับ
เกลียเรียบบ้านฝางหมู่ที 5
  -เพือจ่ายเป็นค่าลงหินคลุกถนนดิน จาก
สามแยก ทีนานายเพ็ง ชัยลินฟ้า ไปโรง
สูบนําพลังงานไฟฟ้า ขนาดกว้าง 3 เมตร 
ยาว 450 เมตร หนา 0.10 เมตรหรือมี
ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 135 ลบ.ม
.ตามแบบ อบต.หัวเรือกําหนด

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการลงหินคลุกบริเวณด้านหน้า
สนามกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที 2 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0 % 0

โครงการลงหินลูกรังถนนดินบ้านฝาง หมู่
ที  5   0.00 0.00 0.00 146,000.00 -100 % 0

โครงการวางท่อระบายนําข้ามลําห้วยนา 
บ้านกอก หมู่ที 6 0.00 0.00 0.00 370,000.00 -100 % 0

โครงการวางท่อระบายนําข้ามลําห้วยนา 
บ้านกุดอ้อหมู่ที 7
  -เพือจ่ายเป็นค่าลงท่อระบายนําขนาด 
0.80x 1.00 เมตร จํานวน 8 ท่อน 
พร้อมเทคอนกรีต เริมจากนานางละมัย 
พิมพ์พันธ์ - นานายประมวล ปะเสระกัง 
ตามแบบ อบต.หัวเรือกําหนด

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

เพือจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (ชดเขยแบบปรับค่า k ) ตาม
หนังสือสํานักงบประมาณที นร 0407/ว
150 ลงวันที 24 สิงหาคม 2544  ตังไว้ 
100,000 บาท

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 5,002,320.00 6,389,000.00 6,711,000.00 9,075,500.00 8,517,000

รวมงบลงทุน 5,040,320.00 6,516,490.00 6,711,000.00 9,075,500.00 8,517,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 742,687.57 1,061,870.89 1,738,637.18 1,187,000.00 -100 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านกอกหมู่ที 6 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 27,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านนาฝายหมู่ที 
12  
  -จํานวน 2 ช่วง
  -ช่วงที 1 จากหมู่บ้านไปถนน
นิวซีแลนด์
  -ช่วงที 2 จากบ้านนางแจ่ม สมปัดสา ไป
โนนขีสูตร

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 126,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้าไปพืนทีทําการ
เกษตร บ้านชาดน้อยหมู่ที 3 
  -จํานวน 3 ช่วง
  -เริมจากนานายทองสุข เดชบุรัมย์ ไป
ถึงนานางสุพรรณ ยุคใส
  -จากนานายละมัย กําหัวเรือ ไปบ้าน
ด้ามขวาน
  -จากนานายบัวลี อินธิแสง ไปหนองไข่
แสนถึงนานายคํามูล คําสะไม

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 60,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมสายดับ
บ้านชาดใหญ่หมู่ที 1 จํานวน 3 จุด
  -เริมจากหน้าบ้านนายสวัสดิ ตะชา ไป
ถึงถนนหน้า อบต.หัวเรือ
  -จากหน้าบ้านนายสุภาพ ชุมดี ไปวัด
บ้านชาดน้อย
  -จากหน้าบ้านนายศักดิ นาตะขันธ์ ไป
ทิศใต้หมู่บ้าน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 230,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมสายดับ
บ้านเหล่าหุ่งหมู่ที 14 
  -จํานวน 3 ช่วง
  -ช่วงที 1 ขยายเขตไฟฟ้าจากหน้าบ้าน
นายสุพจน์ ลุนทอ ถึงทีนายหมัน ปัจจัย 
ไปทางบ้านโคก
  -ช่วงที 2 จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ถึงที
นานายวุฒิ ปาปัง ระยะทาง 280 เมตร
พร้อมอุปกรณ์
  -ช่วงที 3 ข้างบ้านนายสุพจน์ ลุนทอ 
ด้านทิศตะวันออกไปนานายบุญหา วะปะ
นัง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํา บ้านโคก
หมู่ที 10  
  -จํานวน 2 ช่วง 
  -ช่วงที 1 จากบ้านโคกไปวัดบ้านผํา
  -ช่วงที 2 จากดอนปู่ตาไปโนนม่วง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 190,000

โครงการขยายเขยไฟฟ้าบ้านกุดอ้อหมู่ที 
7 
  -จากบ้านกุดอ้อไปบ้านหนองผง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการติดตังหม้อแปลงพร้อมขยายเขต
ไฟฟ้าบ้านหนองบัวหมู่ที 8
  -จากถนนนิวซีแลนด์ ไปตามถนนทาง
ไปบ้านโคก

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 410,000

รวมเงินอุดหนุน 742,687.57 1,061,870.89 1,738,637.18 1,187,000.00 1,293,000

รวมงบเงินอุดหนุน 742,687.57 1,061,870.89 1,738,637.18 1,187,000.00 1,293,000

รวมงานไฟฟ้าถนน 5,846,307.57 7,647,460.89 8,469,637.18 10,262,500.00 9,810,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 8,613,292.57 9,993,604.89 10,887,879.18 13,336,120.00 14,505,330
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1.โครงการจัดกิจกรรมต่างๆ 0.00 48,030.00 0.00 0.00 0 % 0

3.โครงการจัดเวทีประชาคม 0.00 13,070.00 0.00 0.00 0 % 0

5.โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 0.00 40,480.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการ  ประดับธงชาติและธงตรา
สัญลักษณ์เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ประจําปี พ.ศ. 
2557

90,300.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมต่างๆ 39,500.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

โครงการจัดทําแผนชุมชนตําบลหัวเรือ 0.00 0.00 0.00 21,000.00 0 % 21,000

โครงการจัดเวทีประชาคม 13,240.00 0.00 28,720.00 22,000.00 36.36 % 30,000

โครงการตลาดนัดชุมชนในตําบลหัวเรือ 98,400.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

โครงการฝึกอบรมจัดต้งลูกเสือชาวบ้าน
เฉลิมพระเกียรติสร้างความสมานสามัคคี  
เพือความปรองดองของคนในชาติ

199,580.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาชุมชน 115,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 556,220.00 101,580.00 28,720.00 173,000.00 181,000

รวมงบดําเนินงาน 556,220.00 101,580.00 28,720.00 173,000.00 181,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 0.00 33,000.00 -100 % 0

อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 25,000

อุดหนุนโครงการฝึกอบรมลูกเสือชาว
บ้านเพือป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 160,000.00 140,000.00 198,000.00 110,000.00 -100 % 0

อุดหนุนกลุ่มกลองยาว หมู่ที 19 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

อุดหนุนกลุ่มโต๊ะเช่า  หมู่ที 7 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

อุดหนุนกลุ่มทอผา หมู่ที 17 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

อุดหนุนกลุ่มทอผ้า หมู่ที 3 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

อุดหนุนกลุ่มแปรรูปเนือสัตว์ หมู่ที 21 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

อุดหนุนกลุ่มโรงสีชุมชน หมู่ที 12 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

อุดหนุนกลุ่มโรงสีชุมชน หมู่ที 14 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

อุดหนุนกลุ่มโรงสีชุมชน หมู่ที 16 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมเงินอุดหนุน 160,000.00 140,000.00 198,000.00 143,000.00 115,000

รวมงบเงินอุดหนุน 160,000.00 140,000.00 198,000.00 143,000.00 115,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 716,220.00 241,580.00 226,720.00 316,000.00 296,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 716,220.00 241,580.00 226,720.00 316,000.00 296,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1.โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
สามัคคีสร้างความปรองดองสมานฉัน 0.00 149,904.00 0.00 0.00 0 % 0

2.โครงการรณรงค์ใช้จักรยานเฉลิมพระ
เกียรติ 5 ธันวาคม มหาราช 0.00 11,440.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  
สามัคคี สร้างความปองดองและ
สมานฉันท์

149,084.00 0.00 0.00 150,000.00 0 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 149,084.00 161,344.00 0.00 150,000.00 150,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 99,792.00 99,792.00 99,792.00 100,000.00 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 99,792.00 99,792.00 99,792.00 100,000.00 0

รวมงบดําเนินงาน 248,876.00 261,136.00 99,792.00 250,000.00 150,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬากลุ่มที 5 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 248,876.00 261,136.00 99,792.00 250,000.00 200,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1.โครงการจัดงานวันลอยกระทง   0.00 110,000.00 0.00 0.00 0 % 0

2.โครงการส่งเสริมประเพณีแข่งเรือ
ตําบลหัวเรือ    0.00 69,996.00 0.00 0.00 0 % 0

3.โครงการสืบสานประเพณีออนซอน
กลองยาวชาววาปี                          0.00 170,000.00 0.00 0.00 0 % 0

4.โครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิน        
                                          0.00 720.00 0.00 0.00 0 % 0

5.โครงการธรรมะชุมชน                       
                                         0.00 45,720.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานวันลอยกระทง 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการธรรมะชุมชน 49,920.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระ
เกียรติ 0.00 0.00 29,720.00 0.00 0 % 0

โครงการส่งเสริมประเพณีแข่งเรือตําบล
หัวเรือ 49,675.00 0.00 1,800.00 80,000.00 0 % 80,000

โครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิน 21,000.00 0.00 47,720.00 48,000.00 0 % 48,000

โครงการสืบสานประเพณีออนซอนกลอง
ยาวชาววาปี 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 33.33 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 350,595.00 396,436.00 79,240.00 278,000.00 328,000

รวมงบดําเนินงาน 350,595.00 396,436.00 79,240.00 278,000.00 328,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 30,000.00 30,000.00 0.00 40,000.00 -100 % 0

อุดหนุนโครงการจัดงานออนซอนกลอง
ยาวชาววาปีของดีพืนบ้าน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000
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อุดหนุนโครงการบุญเบิกฟ้าและงาน
กาชาดจังหวัดมหาสารคาม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 65,000.00 110,000.00 120,000.00 160,000.00 -100 % 0

อุดหนุนโครงการบวชชีพราหม์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

อุดหนุนโครงการประเพณีบุญบังไฟ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

อุดหนุนโครงการประเพณีสงกรานต์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

อุดหนุนโครงการวันสําคัญทางพระพุทธ
ศาสนา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 95,000.00 140,000.00 120,000.00 200,000.00 200,000

รวมงบเงินอุดหนุน 95,000.00 140,000.00 120,000.00 200,000.00 200,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 445,595.00 536,436.00 199,240.00 478,000.00 528,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 694,471.00 797,572.00 299,032.00 728,000.00 728,000

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 0.00 33,320.00 442.32 % 180,700

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 94,000.00 117,120.00 121,680.00 132,000.00 3.37 % 136,450

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 15,500.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 -4.25 % 22,980

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 109,500.00 141,120.00 145,680.00 189,320.00 340,130

รวมงบบุคลากร 109,500.00 141,120.00 145,680.00 189,320.00 340,130

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 12,938.00 15,000.00 15,000.00 25,550.00 17.42 % 30,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0 % 3,000

วันทีพิมพ์ : 29/10/2561  14:13:58 หน้า : 53/56



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 36,000

รวมค่าตอบแทน 12,938.00 15,000.00 15,000.00 28,550.00 69,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

3.ค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกต้นไม้เฉลิม
พระเกียรติ                             0.00 29,680.00 0.00 0.00 0 % 0

4.โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า                                         0.00 46,985.00 0.00 0.00 0 % 0

5.โครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกมะนาว
นอกฤดูกาล (ต่อเนือง)                 0.00 30,100.00 0.00 0.00 0 % 0

6.โครงการอบรมให้ความรู้แก่ษตรกรใน
การผลิตโค-กระบือ พันธุ์ดี                     
                         

0.00 49,640.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 1,436.00 30,000.00 -33.33 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการล้อมรัวแปลงสาธิตการ
เกษตรยางพารา 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกต้นไม้เฉลิม
พระเกียรติ 29,940.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 0.00 0.00 37,895.00 100,000.00 -20 % 80,000

โครงการจัดซือปุ๋ย
  -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือปุ๋ยยบํารุงต้น
ยางพาราในแปลงสาธิตของ อบต.หัวเรือ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการประกวดแม่โค-กระบือพันธุ์ดี 
ตําบลหัวเรือ 0.00 0.00 48,500.00 50,000.00 40 % 70,000

โครงการปล่อยสัตว์นําและอนุรักษ์พันธุ์
สัตว์ 0.00 0.00 0.00 35,000.00 0 % 35,000

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 0.00 0.00 29,780.00 30,000.00 0 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกมะนาว
นอกฤดูกาล 39,733.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 69,673.00 156,405.00 117,611.00 335,000.00 305,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 29,950.00 25,828.00 9,923.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 29,950.00 25,828.00 29,923.00 30,000.00 30,000

รวมงบดําเนินงาน 112,561.00 197,233.00 162,534.00 393,550.00 404,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเก้าอี ระดับ 3-6 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0 % 3,000

ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน ระดับ 3-6 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครืองปรินเตอร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,300

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 3,000.00 12,300

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 3,000.00 12,300

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 222,061.00 338,353.00 308,214.00 585,870.00 756,430

รวมแผนงานการเกษตร 222,061.00 338,353.00 308,214.00 585,870.00 756,430

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 105,436.00 124,350.00 171,348.00 200,000.00 -15 % 170,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0.00 0.00 12,678,100.00 13,579,700.00 -1.91 % 13,320,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

เบียยังชีพคนพิการ 0.00 0.00 6,197,600.00 6,336,700.00 1.81 % 6,451,200

สํารองจ่าย 432,697.00 546,700.00 689,500.00 800,000.00 -25 % 600,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 261,280.00 270,000.00 340,000.00 671,318.00 -100 % 0

สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 180,000

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช
.) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 191,000.00 200,177.00 204,235.00 215,678.00 0.17 % 216,037

รวมงบกลาง 990,413.00 1,141,227.00 20,280,783.00 21,803,396.00 21,037,237

รวมงบกลาง 990,413.00 1,141,227.00 20,280,783.00 21,803,396.00 21,037,237

รวมงบกลาง 990,413.00 1,141,227.00 20,280,783.00 21,803,396.00 21,037,237

รวมแผนงานงบกลาง 990,413.00 1,141,227.00 20,280,783.00 21,803,396.00 21,037,237

รวมทุกแผนงาน 30,163,788.03 33,118,898.07 56,167,386.19 65,622,685.00 66,603,700
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลหัวเรือ

อําเภอ วาปีปทุม   จังหวัดมหาสารคาม

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 66,603,700 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 11,985,253 บาท
งบบุคลากร รวม 7,908,613 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 4,471,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

1.เพือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกอบต.   
   เดือนละ 20,400 บาท
2.เพือจ่ายเป็นเงินเดือนรองนายกอบต.  
    คนที 1  เดือนละ 11,220 บาท
3. เพือจ่ายเป็นเงินเดือนรองนายกอบต.  
    คนที 2 เดือนละ 11,220 บาท

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
1.เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งนายกอบต. 
   เดือนละ 1,750 บาท
2.เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งรองนายกอบต. 
    คนที 1  เดือนละ 880 บาท
3. เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งรองนายกอบต. 
    คนที 2 เดือนละ 880 บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
1.เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกอบต. 
   เดือนละ 1,750 บาท
2.เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกอบต. 
    คนที 1  เดือนละ 880 บาท
3. เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรองนายกอบต. 
    คนที 2 เดือนละ 880 บาท

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกอบต.  
เดือนละ 7,200 บาท
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 3,787,200 บาท
1.เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภา อบต.  
   เดือนละ 11,220 บาท / 1 อัตรา
2.เงินค่าตอบแทนรองประธานสภา อบต.  
   เดือนละ 9,180 บาท / 1 อัตรา
3.เงินค่าตอบแทนเลขานุการสภา อบต.  
   เดือนละ 7,200 บาท / 1 อัตรา
4.ค่าตอบแทนสมาชิกอบต.   
   เดือนละ 7,200 บาท / 40 อัตรา 

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,436,693 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,385,600 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมปรับปรุงเงินเดือนกรณีเลือนขันเงินเดือน
   เลือนระดับให้แก่พนักงานส่วนตําบล สํานักปลัด ดังนี
     1.ตําแหน่งปลัดอบต.  1 อัตรา
     2.ตําแหน่งรองปลัดอบต. 1 อัตรา 
     3.ตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัดอบต.  1 อัตรา
     4.ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน    1  อัตรา
     5.ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล   1  อัตรา
     6.ตําแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   1  อัตรา 
                                                    
     7.ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ   1  อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 22,680 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวและเงินทีปรับเพิมตามคุณวุฒิ
เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ 
(พ.ส.ร.) ให้แก่พนักงานส่วนตําบลสํานักงานปลัด อบต.ตําแหน่งเจ้า
พนักงานธุรการ 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 132,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตําบล สํานักปลัด ดัง
นี
  1.ตําแหน่งปลัด อบต.   1  อัตรา
  2.ตําแหน่งรองปลัด อบต.  1  อัตรา
  3.ตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัด อบต. 1  อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 833,293 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  เงินปรับปรุงค่าตอบแทน
  ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ดังนี
    1.ตําแหน่งผู้ช่วยนักวิเคราะห์ ฯ       1  อัตรา
    2.ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ      1  อัตรา
    3.ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ   1  อัตรา
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทน
  ให้แก่พนักงานจ้างทัวไป ดังนี
   1.ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์       1  อัตรา
   2.ตําแหน่งคนงาน        1  อัตรา
   3.ตําแหน่งภารโรง        1  อัตรา
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 63,120 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ , พนักงานจ้างทัวไป
  สํานักปลัด อบต.ดังนี
   1.ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  1 อัตรา   
   2.ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ  1 อัตรา
   3.ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์     1 อัตรา
   4.ตําแหน่งคนงาน     1 อัตรา
   5.ตําแหน่งภารโรง      1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 3,682,840 บาท
ค่าตอบแทน รวม 542,840 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 268,240 บาท
- เพือเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)
  ให้แก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท
- เพือเป็นเงินค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้          
  แก่พนักงานส่วนตําบล   

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 219,600 บาท
- เพือใช้จ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซือบ้านและทีอยู่อาศัยให้กับ
พนักงานส่วนตําบลสํานักปลัด 
  ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ  ดังนี 
    1.ตําแหน่ง รองปลัด อบต.       
    2.ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักฯ        
    3.ตําแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ   
    4.ตําแหน่ง นักวิเคราะห์ฯ       
    5.ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล   
    6.ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่พนักงานส่วนตําบล สํานัก
ปลัด อบต.
  และผู้บริหารท้องถินตามทีระเบียบกําหนด      

ค่าใช้สอย รวม 1,940,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างสํานักปลัด อบต. เช่น ค่าเบียประกันภัยรถ (รถ
ยนต์กู้ชีพ(1669)  รถบรรทุกนําเอนกประสงค์ รถยนต์ส่วนกลาง รถ
กระเช้า ของ อบต.หัวเรือ) ค่าเช่าพืนทีเว็บไซต์ของ อบต. ค่าถ่ายสําเนา
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าเล่มหนังสือ ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร ค่ากําจัด
สิงปฏิกูล ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการจัดทําป้าย ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ทางวิทยุกระจายเสียง ฯลฯ 
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับรองหรือเลียงรับรองบุคคลหรือคณะ
บุคคลค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถินหรือประชุมคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการทีได้รับการแต่งตังตามกฎหมายหรือตามระเบียบ
หรือหนังสือสังการของกระทรวงมหาดไทย ฯ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคาร
ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 170,000 บาท
- เพือเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักในการเดินทางไปราชการ
หรืออบรมสัมมนา
  เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ของพนักงานส่วน
ตําบล  
  พนักงานจ้าง  อาสาสมัครต่างๆ

ค่าใช้จ่ายในการเปลียนถ่ายสารเคมี จํานวน 30,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าเปลียนถ่ายสารเคมีสําหรับถังดับเพลิงแบบมือถือฯลฯ
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 1,000,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตัง นายองค์การบริหารส่วน
ตําบล      
  หรือสมาชิกอบต. 
  และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้องกับงานเลือกตัง

โครงการจัดงานวันท้องถินไทย จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานและสนับสนุนการจัดงานวันท้องถิน
ไทย 
เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและนําดืม ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพาน
ดอกไม้ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้องกับการจัดงาน ฯลฯ

โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานหรือทรัพย์สินของอบต.ทุกแห่ง จํานวน 20,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารสถานที 
 ทรัพย์สินต่างๆของทางอบต.
โครงการฝึกอบรมเพิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของ อบต. จํานวน 300,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
    และศึกษาดูงานเพือเพิมพูนความรู้และประสิทธิภาพให้กับคณะผู้
บริหาร
    สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง และบุคคลอืนๆ
    ที อบต.เห็นควร เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
นําดืม ค่าพาหนะรถรับจ้าง
    ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสถานที และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้องกับ
โครงการ ฯลฯ
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โครงการฝึกอบรมเพิมประสิทธิภาพและศึกษาดูงานนอกสถานที จํานวน 150,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพิมประสิทธิภาพและศึกษาดูงาน
  นอก สถานทีเพือเป็นการพัฒนา ศักยภาพของบุคลากร สําหรับ 
  ผู้นําชุมชน/กลุ่มอาชีพ/อสม. หรือบุคคลทีคณะผู้บริหารเห็นสมควร
  เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและนําดืม ค่า
พาหนะ    
  รถรับจ้างค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสถานที และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียว
ข้องกับโครงการ ฯลฯ

โครงการฝึกอบรมเพิมประสิทธิภาพให้แก่ท้องถิน จํานวน 10,000 บาท

- เพือสนับสนุนการฝึกอบรมเพิมประสิทธิภาพให้แก่ท้องถิน ฯลฯ
โครงการอบรมเสริมสร้างจริยธรรมให้กับพนักงานส่วนตําบล จํานวน 20,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเสริมสร้างจริยธรรม 
  เพือเพิม ศักยภาพการปฏิบัติหน้าที
  และพัฒนาขีดความสามรถมาปรับใช้ในการทํางานของ
  พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง 
  เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมนําดืม ฯลฯ  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 80,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น เครืองคอมพิวเตอร์
  ปรินเตอร์ เครืองถ่ายเอกสาร รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกนํา รถกู้ชีพ รถ
กระเช้า ครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบํารุงรักษาทรัพย์สินต่างๆ  ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 570,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน ทีใช้ในการปฏิบัติงานของสํานัก
งาน อบต. เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ                     

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แก้วนํา ชุด
กาแฟ นํายาถูพืน ฯลฯ  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 80,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่งสําหรับรถยนต์ดับ
เพลิง รถยนต์ส่วนกลาง
   รถกู้ชีพ รถกระเช้า เช่น แบตเตอรี อะไหล่รถยนต์ ฯลฯ 

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 300,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงนํามันดีเซล เบนซิน และนํามันหล่อลืน
ต่างๆ
  สําหรับรถยนต์ รถนํา รถกระเช้า เครืองตัดหญ้า ฯลฯ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ สําหรับงานสํานักงานปลัด
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆเช่น หมึกเครือง
ปริน หมึกเครืองถ่ายเอกสาร ฯลฯ 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 630,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 450,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับสํานักงาน อบต. , ศพด. 6 ศูนย์ และโรงสูบ
นําด้วยพลังงานไฟฟ้า

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่านําประปาสําหรับศพด.ในตําบลหัวเรือ
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ อบต. 
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าบริการดวงตราไปรษณีย์อากร
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 140,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต ของ  อบต.หัวเรือและ ศุนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

งบลงทุน รวม 318,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 118,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
โครงการจัดซือซุ้มเฉลิมพระเกียรในหลวง ร.10 จํานวน 108,000 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าจัดซือตู้เย็น จํานวน 6,500 บาท

เพือเป็นค่าจัดซือตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิคฟุต  1  หลัง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือเครืองปรินเตอร์ จํานวน 4,300 บาท
เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
คุณลักษณะพืนฐาน 
    - เป็นเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
    - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
    - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ 8.8ภาพต่อนาที(ipm) 
    - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm) 
    - มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง 
    - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
    - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 200,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการปรับปรุงห้องทํางานสํานักปลัด อบต. จํานวน 200,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงห้องทํางานสํานักงานปลัด อบต.หัวเรือ
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งบรายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน
ค่าใช้จ่ายในการจ้างสถาบันทีเป็นกลาง จํานวน 20,000 บาท
  - เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างองค์กรหรือสถาบันทีเป็นกลาง
    ประเมินความพึงพอใจผู้มาใช้บริการองค์การบริหารส่วนตําบลหัวเรือ

งบเงินอุดหนุน รวม 55,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 55,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
อุดหนุนโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชน ของ อปท

จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วม
  ในการช่วยเหลือประชาชน ของ อปท ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562   
   แก่เทศบาลตําบลวาปีปทุม

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี ประจํา 2562  
  ให้แก่ทีทําการปกครองอําเภอวาปีปทุม สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
งานรัฐพิธี ฯลฯ 

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
อุดหนุนให้กับกลุ่มสตรีตําบลหัวเรือ จํานวน 25,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับกลุ่มสตรีตําบลหัวเรือ 
  สําหรับใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆของกลุ่มสตรีตําบลหัวเรือ

งานบริหารงานคลัง รวม 2,713,900 บาท
งบบุคลากร รวม 1,902,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,902,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,364,520 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบลกองคลัง ดังนี
    1.ตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง  1 อัตรา
    2.นักวิชาการจัดเก็บรายได้        1 อัตรา
    3.จพง.การเงินและบัญชี     2 อัตรา
    4.เจ้าพนักงานพัสดุ  1 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 14,760 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวและเงินทีปรับเพิมตามคุณวุฒิ
ให้แก่พนักงานส่วนตําบลกองคลัง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานส่วน
ตําบลทีควรได้รับตามทีระเบียบกําหนด ตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 453,480 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจ กองคลัง ดังนี
   1.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1  อัตรา
   2.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ   1 อัตรา
   3.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  1 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 28,140 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ กองคลัง ดังนี
   1.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1  อัตรา
   2.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ   1 อัตรา
   3.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 677,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 287,500 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 171,500 บาท
เพือเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)ให้
แก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ค่าตอบแทนกรรมการในการคัด
เลือกสอบคัดเลือก พนักงานส่วนตําบล และสรรหาพนักงานจ้าง 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท. ตามทีได้รับมอบ
หมาย                          

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท
เพือใช้จ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซือบ้านและทีอยู่อาศัยให้กับพนักงาน
ส่วนตําบลกองคลัง ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 44,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่พนักงานส่วนตําบล 
กองคลัง และผู้บริหารท้องถิน ตามทีระเบียบกําหนด    

ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก 
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆทีมีความจําเป็น 
ค่าถ่ายสําเนา ฯลฯ

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับรองหรือเลียงรับรองบุคคลหรือคณะบุคคล
ของอบต.หัวเรือค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถินหรือประชุม 
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการทีได้รับการแต่งตังตามกฎหมายหรือ
ตามระเบียบหรือ หนังสือสังการของกระทรวงมหาดไทย ฯ ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิดอาคารต่างๆค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ฯลฯ
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 120,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมนาในประเทศ
และต่างประเทศ
เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักของพนักงานส่วน
ตําบล  พนักงานจ้าง  อาสาสมัครต่างๆ ฯลฯ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ
เช่น คอมพิวเตอร์ ปรินเตอร์ ครุภัณฑ์ต่างๆ , ค่าบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ต่างๆฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุต่างๆทีจําเป็นต้องใช้ในกอง
คลัง เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา 
ดินสอ แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ                     

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นพับ ผ้า
ประดับ  สี พู่กัน ไม้อัด ใบปลิว โปสเตอร์ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆเช่น หมึกเครืองปริน หมึกเครืองถ่าย
เอกสาร อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
เทปบันทึกข้อมูล เมนบอร์ด หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ฯลฯ 

งบลงทุน รวม 133,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 83,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร 2 บาน จํานวน 27,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร
แบบ 2 บาน จํานวน 5 หลังๆ ละ 5,500 บาท 
ค่าติดตังเครืองปรับอากาศ จํานวน 56,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าติดตังเครืองปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU 
จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 28,000 บาท

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 50,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการปรับปรุงห้องทํางานกองคลัง จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงห้องทํางานกองคลัง
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 677,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 631,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 110,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 110,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสําหรับ อปพร. ทีการปฏิบัติหน้าทีทีได้รับคําสัง
จากผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการช่วยเหลือ
  ในห้วงเหตุภัยพิบัติ เฝ้าระวัง และป้องกันแก้ไข ไฟป่า หรือเหตุสาธารณ
ภัยต่างๆในพืนที เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย ฯลฯ  จํานวน 80,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสําหรับ อปพร. เพือช่วยสนับสนุนการปฏิบัติ
หน้าทีในการรักษาความสงบเรียบร้อย การเฝ้าระวังภัย 
  ทีอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สินโดยส่วน
ร่วม  จํานวน 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 500,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการตังจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาล (ปีใหม่,สงกรานต์) จํานวน 80,000 บาท
 - เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดให้บริการประชาชนช่วงเทศกาล 
   เพือลดอุบัติเหตุทางถนน เช่น ค่าเบียเลียง อปพร.  ค่าอาหาร
   ค่าอาหารว่างพร้อมนําดืม และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้องใน
โครงการ ฯลฯ

โครงการฝึกอบรมแผนป้องกันและให้ความรู้ด้านอัคคีภัยแก่ผู้นําชุมชนและ
เยาวชนในเขตพืนทีตําบลหัวเรือ

จํานวน 30,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
อาหาร อาหารว่างพร้อมนําดืม 
ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ

โครงการฝึกอบรมแผนป้องกันและให้ความรู้ด้านอัคคีภัยเบืองต้นแก่นักเรียน
ในสถานศึกษาในเขตพืนที

จํานวน 30,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
อาหาร อาหารว่างพร้อมนําดืม 
ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ

โครงการฝึกอบรมเพิมประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 150,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าพาหนะ  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมนําดืม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ

โครงการฝึกอบรมวันสถาปนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) จํานวน 10,000 บาท
- เพือใช้จ่ายเป็นค่าพาหนะในการเดินทางไปร่วมกิจกรรม/บําเพ็ญ
ประโยชน์เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆที
เกียวข้องในโครงการ ฯลฯ

โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัยในเขตตําบลหัวเรือ จํานวน 200,000 บาท
- เพือใช้จ่ายเป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในพืนที
   ตําบลหัวเรือ เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์
   โรคระบาดในสัตว์  การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอืนๆ ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 21,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 12,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือป้ายอะคริลิคพร้อมกรอบ ศูนย์
ป้องกันฯ ขนาด 1x4 เมตร จํานวน 1  ป้าย 

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 6,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเสือกักสะท้อนแสงงาน
ป้องกันฯ  จํานวน 15 ตัว ๆละ 400 บาท

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 3,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุฝึกดับเพลิงถาดเหล็กรองนํามัน (พือ
ใช้ฝึกปฏิบัติโครงการให้ความรู้ด้าน
อัคคีภัย) ขนาด กว้าง 59 ซม.  ลึก 37 ซม. สูง 9.3 ซม. จํานวน 1 ตัว

งบลงทุน รวม 46,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 46,000 บาท
ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
ค่าจัดซือสายฉีดนําพลาสติก จํานวน 16,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือสายฉีดนํา
พลาสติก ขนาด 1.5 นิว  ยาว 40 เมตร จํานวน 1 เส้น  

ครุภัณฑ์อืน
ค่าจัดซือกรวยสะท้อนแสง จํานวน 10,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือกรวยสะท้อนแสงงานป้องกันฯ  ขนาด  50
 ซม. จํานวน 20 ตัว ๆละ 500  บาท

ค่าจัดซือเหล็กกัน จํานวน 20,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเหล็กกันงานป้องกัน ขนาด 1.5
 เมตร จํานวน 10 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท 

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 5,093,870 บาท
งบบุคลากร รวม 3,961,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,961,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,717,780 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมปรับปรุงเงินเดือนกรณีเลือนขันเงินเดือนเลือน
ระดับให้แก่พนักงานส่วนตําบล ดังนี  ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา  1
    อัตรา , ตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก    9 อัตรา

เงินวิทยฐานะ จํานวน 126,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าวิทยฐานะสําหรับครู  จํานวน 3 อัตรา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,034,040 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ดังนี
    - ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ   1 อัตรา
    - ตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก      6 อัตรา   
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป ดังนี
    - ตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก   1  อัตรา 
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 83,900 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ, พนักงานจ้าง ดังนี
    - ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ 1 อัตรา   
    - ตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก  6 อัตรา  

งบดําเนินงาน รวม 1,094,850 บาท
ค่าตอบแทน รวม 341,650 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 295,650 บาท
เพือเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ให้
แก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง                                            

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นเงินค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล ,พนักงานจ้าง   

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือใช้จ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซือบ้านและทีอยู่อาศัยให้กับพนักงาน
ส่วนตําบล ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา

ค่าใช้สอย รวม 723,200 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าถ่ายสําเนาเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้า
เล่มหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการจัดทําป้ายประชา
สัมพันธ์ 
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุการศึกษาและเครืองพัฒนาการเด็ก จํานวน 340,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายค่าวัสดุการศึกษา และเครืองพัฒนาการเด็กสําหรับใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (จ่ายได้ก็ต่อเมือได้รับ
การจัดสรรจากกรมปกครองส่วนท้องถิน)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมนาในประเทศ
และต่างประเทศเช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะของพนักงาน
ส่วนตําบล  ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้าง
ทัวไป   

ค่าใช้จ่ายในการติดตังระบบอินเตอร์เน็ต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 ศูนย์ จํานวน 43,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตังระบบอินเตอร์เน็ต ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 6 ศูนย์
ศพด.อบต , ศพด.บ้านหนองแก , ศพด.บ้านกอก , ศพด.นาฝายเหล่าหุ่ง
 , ศพด.บ้านหนองบัว,ศพด.บ้านกุดอ้อ -วังปทุม
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โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  เช่น ค่า
อาหาร อาหารว่างพร้อมนําดืม ป้ายโครงการ ฯลฯ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมบํารุงรักษาและซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ เช่น คอมพิวเตอร์ ปรินเตอร์

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน ทีใช้ในการปฏิบัติงานของสํานักงาน
กองการศึกษา.เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ                     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆเช่น หมึกเครือง
ปริน หมึกเครืองถ่ายเอกสาร ฯลฯ 

งบลงทุน รวม 7,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 7,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือพัดลมแบบติฝาผนัง จํานวน 3,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือพัดลมแบบติดฝาผนัง จํานวน 2 ตัว
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือเครืองปรินเตอร์ จํานวน 4,300 บาท
เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
คุณลักษณะพืนฐาน 
      - เป็นเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
      - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
      - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ 8.8ภาพต่อนาที(ipm) 
      - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm) 
      - มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง 
      - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
      - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 

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

เพือเป็นจ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กสังกัด อบต.หัวเรือ 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,478,280 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,566,280 บาท
ค่าใช้สอย รวม 913,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 913,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
เขต 
อบต.หัวเรือ  จํานวน 6 ศูนย์ เป็นเงิน 931,000 บาท (ทังนีจะเบิกจ่ายได้ก็
ต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน)

ค่าวัสดุ รวม 1,653,280 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แก้วนํา ชุด
กาแฟ นํายาถูพืน ฯลฯ สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 6 ศูนย์  

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,593,280 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พืนทีการศึกษา
ประถมศึกษา (สพป.) 4 โรงเรียน เป็นเงิน 983,840 บาท (ทังนีจะเบิก
จ่ายได้
ก็ต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน)
- เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พืนทีการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16  เป็น
เงิน 214,240 บาท (ทังนีจะเบิกจ่ายได้ก็ต่อเมือได้รับการจัดสรรจาก
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน
- เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทีอยู่ใน
เขตบริการของ อบต.หัวเรือ จํานวน 6 ศูนย์ เป็นเงิน 395,200 บาท (ทังนี
จะเบิกจ่ายได้ก็ต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิน)

งบลงทุน รวม 580,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 580,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดปัมนํา จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตังปัมนํา เดิน
ท่อ พร้อมใช้งาน(ศพด.อบต.)
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์(ศพด.หนองแก) จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับภูมิทัศน์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด
.หนองแก)
โครงการปรับปรุงห้องนําเด็กและอ่างล้างหน้าแปรงฟัน (ศพด.บ้านนาฝาย-เห
ล่าหุ่ง)

จํานวน 100,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงห้องนําเด็กและอ่างล้างหน้าแปรงฟัน
เด็ก(ศพด.นาฝายเหล่าหุ่ง)
โครงการปรับปรุงอาคารสถานทีภายในและภายนอก (ศพด.บ้านกอก) จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานทีภายในและภาย
นอก(ศพด.กอก)
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โครงการปรับปรุงอาคารสถานทีภายในและภายนอก (ศพด.บ้านกุดอ้อ - วัง
ปทุม)

จํานวน 100,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานทีภายในและภาย
นอก(ศพด.กุออ้อ-วังปทุม)
โครงการปรับปรุงอาคารสถานทีภายในและภายนอก (ศพด.บ้านหนองบัว) จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานทีภายในและภาย
นอก(ศพด.บ้านหนองบัว)
โครงการมุงหลังคาทางเดินด้านหน้า (ศพด.อบต.) จํานวน 50,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการมุงหลังคาทางเดินหน้า(ศพด.อบต.)
งบเงินอุดหนุน รวม 2,332,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,332,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการ
ศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.)

จํานวน 412,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.)โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16  (ทังนีจะ
เบิกจ่ายได้ก็ต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิน

อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษา (สพป.)

จํานวน 1,920,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)4 โรงเรียน  (ทังนีจะเบิกจ่ายได้ก็ต่อเมือ
ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 1,797,920 บาท
งบบุคลากร รวม 159,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 159,420 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 141,960 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจเงินปรับปรุงค่า
ตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ กองสาธารณสุข

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 17,460 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจกองสาธารณสุข

งบดําเนินงาน รวม 1,028,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี) ให้แก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง 
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ค่าใช้สอย รวม 771,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายสําเนาเอกสาร ค่าใช้จ่ายต่างๆทีมีความจําเป็นรวมทังค่า
จ้างเหมาบุคคลภายนอก  ค่าจ้างเหมาบริการต่าง เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ
ทําป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมนาในประเทศ
และต่างประเทศ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก
ของพนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง  อาสาสมัครต่างๆ ฯลฯ

โครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อตามฤดูกาล จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อตามฤดู
กาล เช่น ค่าจ้างเหมาพ่นหมอกควัน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ตลอดจนค่าใช่
จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ

โครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจําตําบล จํานวน 631,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติราชการในระบบการแพทย์ ฉุก
เฉินขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวเรือ เพือให้บริการ 24 ชัวโมง 
  จํานวน 511,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ   จํานวน  30,000  บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุทีจําเป็นและเวชภัณฑ์สําหรับบริการประชาชน  
จํานวน  60,000  บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ชุดปฏิบัติการประจําตําบลหัว
เรือ  จํานวน  10,000   บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกายสําหรับผู้ปฏิบัติงานในระบบการ
แพทย์    จํานวน   20,000  บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น คอมพิวเตอร์ ปรินเตอร์ เครืองพ่นหมอกควัน , ค่าบํารุง
รักษาทรัพย์สินต่างๆ ฯลฯ
   

ค่าวัสดุ รวม 242,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพีอเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่างๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในสํานัก
งาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงนํามันดีเซล เบนซิน และนํามันหล่อลืน
ต่างๆสําหรับเครืองพ่นหมอกควัน

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 130,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสารเคมีกําจัดยุง ทรายอะเบท  หรือปูนแดง  และอืนๆ
ทีเกียวข้อง               

วันทีพิมพ์ : 29/10/2561  14:14:23 หน้า : 16/34



วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ป้ายต่างๆ แผ่นพับ ใบ
ปลิว โปสเตอร์ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆเช่น หมึกเครืองปริน หมึกเครืองถ่าย
เอกสาร อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล เมนบอร์ด หัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์ ฯลฯ 

งบลงทุน รวม 130,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 130,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร จํานวน 5,200 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือตู้กระจกบานเลือนใส่
เอกสาร จํานวน 1 หลัง
จัดซือเก้าอี ระดับ 1
  เพือจัดซือเก้าอีนังทํางาน ระดับ 1 จํานวน 1 ตัว

จํานวน 3,000 บาท

ครุภัณฑ์การเกษตร
ค่าจัดซือเครืองพ่นหมอกควัน จํานวน 118,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองพ่นหมอกควัน จํานวน  2  เครือง
    

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือเครืองปรินเตอร์ จํานวน 4,300 บาท
เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
คุณลักษณะพืนฐาน 
- เป็นเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 8.8ภาพต่อนาที(ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 

งบเงินอุดหนุน รวม 480,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 480,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโครงการพัฒนาแพทย์แผนไทยในสถานบริการและชุมชนเพือ
สุขภาพทีดี

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาแพทย์แผนไทยในสถานบริการ
และชุมชนเพือสุขภาพทีดีให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้าน
ชาด                 
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อุดหนุนโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  ให้แก่โรง
พยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านวังปทุม        

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ (สมเด็จพระเทพ ฯ)
  -หมู่ที 7 จํานวน 7,550 บาท
  -หมู่ที 8 จํานวน 6,500 บาท
  -หมู่ที 13 จํานวน 6,000 บาท
  -หมู่ที 16 จํานวน 4,800 บาท
  -หมู่ที 18 จํานวน 6,550 บาท
  -หมู่ที 19 จํานวน 6,550 บาท

จํานวน 37,950 บาท

โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ (สมเด็จพระเทพ 
ฯ)
  -จํานวน 13 หมู่บ้าน บ้านล่ะ 7,000 บาท มีหมู่ที 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 
11, 15, 17, 20, 21

จํานวน 91,000 บาท

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลสิงแวดล้อมในชุมชน
  -หมู่ที 7 จํานวน 4,800 บาท
  -หมู่ที 8 จํานวน 5,550 บาท 
  -หมู่ที 12 จํานวน 5,600 บาท
  -หมู่ที 13 จํานวน 6,150 บาท
  -หมู่ที 14 จํานวน 5,400 บาท
  -หมู่ที 16 จํานวน 6,400 บาท
  -หมู่ที 18 จํานวน 5,100 บาท
  -หมู่ที 19 จํานวน 5,300 บาท

จํานวน 44,300 บาท

โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด (ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน ฯ )
  -จํานวน 13 หมู๋บ้าน บ้านล่ะ 8,000 บาท มีหมู่ที 
1,2,3,4,5,6,9,10,11,15,17,20,21

จํานวน 104,000 บาท

โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด (ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน ฯ)
  -หมู่ที 7 จํานวน 5,050 บาท
  -หมู่ที 8 จํานวน 5,900 บาท
  -หมู่ที 12 จํานวน 6,550 บาท
  -หมู่ที 13 จํานวน 5,550 บาท
  -หมูที 14 จํานวน 5,550 บาท
  -หมู่ที 16 จํานวน 4,650 บาท
  -หมู่ที 18 จํานวน 5,750 บาท
  -หมู่ที 19 จํานวน 5,600 บาท

จํานวน 44,600 บาท

โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก (สมเด็จพระเทพฯ)
-จํานวน 13 หมู่บ้าน บ้าน 5,000 บาท มีหมู่ที 
1,2,3,4,5,6,9,10,11,15,17,20,21

จํานวน 65,000 บาท

โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
  -หมู่ที 7 จํานวนเงิน 2,600 บาท 
  -หมูที 8 จํานวนเงิน 2,050 บาท
  -หมู่ที 12 จํานวนเงิน 3,500 บาท
  -หมู่ที 13 จํานวนเงิน 2,300 บาท
  -หมู่ที 14 จํานวนเงิน 4,700 บาท
  -หมู่ที 16 จํานวนเงิน 1,300 บาท
  -หมูที 18 จํานวนเงิน 2,600 บาท
  -หมู่ที 19 จํานวนเงิน 2,550

จํานวน 21,600 บาท
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โครงการสืบสานปนิธานสมเด็จย่าต้านมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก
  -หมู่ที 12 จํานวน 4,350 บาท
  -หมู่ที 14 จํานวน 4,350 บาท
  -หมู่ที 16 จํานวน 2,850 บาท

จํานวน 11,550 บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,164,480 บาท
งบบุคลากร รวม 786,780 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 786,780 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 579,360 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมปรับปรุงเงินเดือนกรณีเลือนขันเงินเดือน
 และเลือนระดับให้แก่พนักงานส่วนตําบล คือ ผอ.กองสวัสดิการสังคม  1
 อัตรา , นักพัฒนาชุมชน   1 อัตรา  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนตําบลกอง
สวัสดิการ ตําแหน่ง ผอ.กองสวัสดิการสังคม

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 154,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก
พนักงานจ้างตามภารกิจ 1 อัตรา ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนา
ชุมชน 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 10,620 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ
1 อัตรา ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

งบดําเนินงาน รวม 320,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 110,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 58,200 บาท
เพือเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)
ให้แก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างกองสวัสดิการ 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นเงินค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง กองสวัสดิการ  

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
 เพือใช้จ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซือบ้านและทีอยู่อาศัยให้กับพนักงาน
ส่วนตําบลผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ กองสวัสดิการ

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าถ่ายสําเนาเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้า
เล่มหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการจัดทําป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน์ ฯลฯ
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 90,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาในประเทศ
และต่างประเทศเช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักของ
พนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง  อาสาสมัครต่างๆ ฯลฯ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น  คอมพิวเตอร์ ปรินเตอร์  ค่าบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ต่างๆ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน ทีจําเป็นต้องใช้ในกองสวัสดิการ
เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ต่างๆ นําดืมสําหรับบริการ
ประชาชน ฯลฯ                     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆเช่น หมึกเครืองปริน  อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล เมนบอร์ด หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ฯลฯ 

งบลงทุน รวม 57,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 17,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 11,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือตู้เหล็กแบบ 2 บาน เก็บ
เอกสาร  จํานวน 2 หลัง

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าจัดซือตู้เย็น จํานวน 6,500 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือ ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิคฟุต  1 หลัง
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 40,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมทางเดินคนพิการ จํานวน 20,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมทางเดินคนพิการ
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องนําคนพิการ จํานวน 20,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมห้องนําคนพิการ 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 370,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 370,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 370,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ และค่าใช้จ่าย
อืนๆทีเกียวข้องกับการอบรมฯลฯ 
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โครงการฝึกอบรมอาชีพพัฒนาฝีมือแรงงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาชีพพัฒนาฝีมือแรง
งาน เช่น ค่าวิทยากร อาหาร และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้องกับการอบรมฯ
ลฯ  

โครงการฝึกอาชีพคนพิการและผู้ด้อยโอกาส จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอาชีพคนพิการตําบลหัวเรือ เช่น ค่า
วิทยากร อาหาร และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้องกับการอบรมฯลฯ  

โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาชุมชน จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนตําบลหัวเรือ เช่น ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่าง และนําดืม ค่าพาหนะรับจ้าง ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าสถานที และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้องกับการอบรมฯลฯ 

โครงการวันผู้สูงอายุ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานและสนับสนุนการจัดงานวันผู้สูงอายุ 
เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและนําดืม ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้
จ่ายอืนๆทีเกียวข้องกับการจัดงาน ฯลฯ

โครงการวันเยาวชน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานและสนับสนุนการจัดงานวันเยาวชน
เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและนําดืม ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้
จ่ายอืนๆทีเกียวข้องกับการจัดงาน ฯลฯ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
สภาเด็กและเยาวชน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น  คอมพิวเตอร์ ปรินเตอร์  ค่าบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ต่างๆ ฯลฯ

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 4,695,330 บาท
งบบุคลากร รวม 2,082,180 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,082,180 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,306,560 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนสําหรับพนักงานส่วนตําบลกองช่าง  ดังนี
1.ตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง  1 อัตรา
2. ตําแหน่งนายช่างโยธา  2 อัตรา
3. ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้า   2 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 34,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวและเงินทีปรับเพิมตามคุณวุฒิให้
แก่พนักงานส่วนตําบลกองช่าง ตําแหน่งนายช่างโยธา  นายช่างไฟฟ้า 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง  ผู้อํานวยกองช่าง   1  อัตรา
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 174,840 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน  1  อัตรา ตําแหน่ง เจ้าพนักงาน
ธุรการ  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 510,210 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน พนักงานจ้าง เงินปรับปรุง ค่าตอบแทนให้
แก่  พนักงานจ้างตามภารกิจ ดังนี 
       ตําแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา 1   อัตรา
       ตําแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  1   อัตรา
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้
แก่ พนักงานจ้างทัวไป ดังนี
       ตําแหน่งพนักงานขับรถ  1   อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 14,370 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ , พนักงานจ้างทัวไปกองช่าง

งบดําเนินงาน รวม 1,645,350 บาท
ค่าตอบแทน รวม 319,350 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 204,550 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างและเปิดซองสอบ
ราคา  จํานวน  60,000  บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี)
  ให้แก่พนักงานส่วนตําบล,ลูกจ้างประจํา,พนักงานจ้าง กองช่าง    
  จํานวน   144,550 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างกองช่าง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 64,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซือบ้านและทีอยู่อาศัยให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตําบลกองช่าง
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ค่าใช้สอย รวม 946,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 96,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการด้านสาธารณะต่าง ๆ เช่น ค่าจ้าง
เหมาบริการบุคคล รับผิดชอบงานกองช่าง ในการให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชน 
เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับที 5) พ.ศ. 2546 และพ.ร.บ.กําหนดแผนและ
ขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542
 มาตรา 16 และปฏิบัติงานตามทีได้รับมอบหมาย , ค่าใช้จ่ายในการวาง
และปรับผังเมืองรวม/ชุมชนและผังชุมชนและพัฒนาบุคลากรของ อปท
.ตามนโยบายแห่งรัฐ , ค่าจ้างคัดลอกสําเนาเอกสารระวางทีดิน/โฉนดทีดิน
เพือจัดทําข้อมูลแผนทีภาษี ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาในประเทศ
และต่างประเทศ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก
ของพนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา , พนักงานจ้าง  อาสาสมัคร
ต่างๆ ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบแนวเขตทีสาธารณะตําบลหัวเรือ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบแนวเขตตําบล เช่น การจัด
ประชุม ค่าเลียงรับรอง และจัดค่าพิกัดแนวเขตตําบลหัวเรือ ฯลฯ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 700,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน,ครุภัณฑ์และสิงก่อสร้าง
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติเช่น คอมพิวเตอร์ ปรินเตอร์  ถนนหน
ทาง อาคาร  ประปา ครุภัณฑ์ไฟฟ้า ค่าบํารุงรักษาทรัพย์สินต่างๆ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 380,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุต่างๆทีจําเป็นต้องใช้ในสํานักงานกอง
ช่าง เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ         

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 250,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ค้อนปอนด์ ฆ้อนตีตะปู   จอบ พ
รัว  เสียบ  ถังปูนฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เข่น แผ่นซีดี  หมึก
พิมพ์  โปรแกรมอืน ๆ ทีเกียวข้องกับงานคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 967,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 817,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารแบบบานเลือน จํานวน 2 หลัง ๆ
 ละ 5,000 บาท
ค่าจัดซือตู้ใส่แฟ้ม จํานวน 6,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้ใส่แฟ้มเก็บเอกสาร แบบ 20 ช่อง จํานวน 2 หลัง ๆ
 ละ
3,400 บาท

ค่าติดตังเครืองปรับอากาศ จํานวน 56,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าติดตังเครืองปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU พร้อมติดตัง
จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 28,000 บาท

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ค่าจัดซือรถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 715,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ตํากว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครืองยนต์สูงสุดไม่ตํากว่า 110
 กิโลวัตต์ ขับเคลือน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลัง (cab)  จํานวน  1  คัน

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าจัดชือเครืองมือและอุปกรณ์ซ่อมแซมไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองมือและอุปกรณ์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 150,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ค่าจ้างออกแบบตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ       พ.ศ.2560

จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

งานไฟฟ้าถนน รวม 9,810,000 บาท
งบลงทุน รวม 8,517,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 8,517,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะของ อบต. หัวเรื จํานวน 50,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านฝางหมู่ 5 ไปเขต อ.ปทุมรัตต์
  -เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านฝางหมู่ 5 ไปเขต อ.ปทุมรัตต์ 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 94 เมตร หรือมีพืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 376 ตร
.ม. หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต.หัวเรือกําหนด พร้อมป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการจํานวน 1 ป้าย

จํานวน 200,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านเหล่าหุ่งหมู่ที 14
ไปบ้านซองแมวหมู่ที 13
  -เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านเหล่าหุ่งไปบ้านซองแมว ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 74 เมตร หรือมีพืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 370 ตร.ม. 
หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต.กําหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จํานวน 1 ป้าย

จํานวน 200,000 บาท
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โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากโรงเรียนหัวเรือพิทยาคม
ไปบ้านซองแมวหมู่ที 13
  -เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. จากโรงเรียนหัวเรือพิทยาคม ไปบ้าน
ซองแมว ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 74 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีก่อ
สร้างไม่น้อยกว่า 370 ตร.ม ตามแบบ อบต.หัวเรือกําหนด พร้อมป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการจํานวน 1 ป้าย

จํานวน 200,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากหมู่ที 6 ไปสะพานข้ามลําเสียวไปบ้านเหล่า
ก้างปลา
  -เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.จากหมู่ที 6 ไปสะพานข้ามลํานําเสียว ไป
บ้านเหล่าก้างปลา ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 74 เมตร หรือมีพืนทีก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 296 ตร.ม. หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต.หัวเรือกําหนด พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 1 ป้าย

จํานวน 200,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านไก่เฒ่าหมู่ที 20
  -เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านจํานวน 2 ช่วง
  -ช่วงที 1 จากทิศใต้อาคารเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 18 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 126 ตร.ม
  -ช่วงที 2 จากสีแยกกลางหมู่บ้านด้านทิศใต้ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 94 
เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 470 ตร.ม.หรือมี
พืนทีก่อสร้างรวมกันไม่น้อยกว่า 596 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการจํานวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.หัวเรือกําหนด

จํานวน 310,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านชาดน้อยหมู่ที 3 ตังไว้ 200,000 บาท 
-เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.บ้านชาดน้อย จากหน้าบ้านนายบัวลี อินทิ
แสง ไปตามถนนด้านทิศตะวันออกขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 76 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 380 ตารางเมตร ตามแบบ อบต
.หัวเรือกําหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 1 ป้าย

จํานวน 200,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านชาดใหญ่หมู่ที 1 ตังไว้ 190,000 บาท เพือ
จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.จากทีนายสุบรร กุนันท์ ไปถึงนายสมศักดิ นา
ตะขันธ์  ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว  90 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่
น้อยกว่า 305 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.หัวเรือกําหนดพร้อมป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการจํานวน 1 ป้าย

จํานวน 190,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านซองแมวหมู่ที 13
  -เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.เริมจากนานางระเบียบ ชอลวงษ์ ไปด้าน
ทิศตะวันตกหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 137 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 685 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.หัวเรือ
กําหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 1 ป้าย

จํานวน 360,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนฝางหมู่ที 17 
  -เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.เริมจากหน้าบ้านนายบุญช่วย ศรี
ประมาณ ไปตามด้านทิศเหนือหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 110 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 440 ตร.ม.ตามแบบ อบต
.หัวเรือกําหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 1 ป้าย

จํานวน 230,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนเม็กหมู่ที 15
  -เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.จากคุ้มป่าแถมด้านทิศใต้จํานวน 2 ช่วง
  -ช่วงที 1 จากด้านทิศใต้หมู่บ้านเชือมถนนสายหลัก ขนาดกว้าง 3 เมตร 
ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร
  -ช่วงที 2 จากหมู่บ้านไปหนองว้า ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพืนทีก่อสร้างรวมกันไม่น้อยกว่า 240 ตร.ม. ตามแบบ อบ
ต.หัวเรือกําหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 1 ป้าย

จํานวน 130,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาฝายหมู่ที 12 
  -เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายบุญยัง สิงทะนี ไปบ้านนาย
สมิง ฤทธิจันดี ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 32 เมตร หรือมีพืนทีก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 96 ตร.ม. ตามแบบ อบต.หัวเรือกําหนด

จํานวน 50,000 บาท
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โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านฝางหมู่ทีอ 5 
  -เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.เริมจากบ้านนายปรีชา ดาวุธ ไปด้านทิศ
ตะวันออก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 195 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพืนที
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร พร้อมลงท่อขนาด 0.30x 100 เมตร 
จํานวน 8 ท่อน ดินถมจํานวน 10 ลบ.ม. ตามแบบ อบต.หัวเรือกําหนดพร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์จํานวน 1 ป้าย

จํานวน 410,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านวังปทุมหมู่ที 18
  -เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายทองคูณ ปะกําแหง ถึงบ้าน
นางสําลี ปะโมทานัง ขนาดกว้าง 2.7 เมตร ยาว 99 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 267 ตร.ม. พร้อมลงท่อระบายนําขนาด 
0.20x 100 เมตร จํานวน 5 ท่อน ตามแบบ อบต.หัวเรือกําหนดพร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 1 ป้าย

จํานวน 142,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านดงเค็งหมู่ที 16 
  -เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.จากหน้าบ้านนายชารี นามไห ไปตาม
ถนนด้านทิศตะวันออก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 133 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือม่พืนทีไม่น้อยกว่า 665 ตร.ม. ตามแบบ อบต.หัวเรือกําหนดพร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 1 ป้าย

จํานวน 350,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที 2 ตังไว้ 160,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าก่อ
สร้างถนน คสล.จากหน้าบ้านนายสังวาล รินทอง ไปด้านทิศตะวันออก ขนาด
กว้าง 5 เมตร  ยาว 61 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 360 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.หัวเรือกําหนดพร้อมป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการจํานวน 1 ป้าย

จํานวน 160,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที 6 
  -เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านหมู่ที 6 จํานวน 2 ช่วง
  -ช่วงที 1 เริมจากสะพานลําห้วยนา ไป รร.ราชประชานุเคราะห์ 16 มาทาง
วัดบ้านกอก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 26 เมตร หนา 0.15 เมตร
  -ช่วงที 2 เริมถนนตรงข้ามโรงสีชุมชน ไปวัดบ้านกอก ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 7 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีก่อสร้างรวมทัง 2 ช่วงไม่น้อยกว่า 
139 ตร.ม.ตามแบบ อบต.หัวเรือกําหนด

จํานวน 73,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านดอนฝางหมู่ที 17 
  -เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง ไปพืนทีทําการเกษตรของ
ราษฎร จากนานางหนูนิตย์ ปะทัง ไปทีนานางหนูพิน ชัยบุรี ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 500 เมตร สูงเฉลียจากระดับดินเดิม 1 เมตร ลงหินลูกรังสูงเฉลีย 
0.20 เมตร หรือมีปริมาณหินลูกรังไม่น้อยกว่า 400 ลบ.ม.

จํานวน 130,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง บ้านกุดอ้อหมู่ที 7
  -เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง เริมจากนานายเตียง ชิลวงษ์ 
- นานายประเทือง เกณฑ์มา ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร สูงเฉลีย
จากระดับดินเดิม 1 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร พร้อมปรับเกลียเรียบหรือมี
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 800 ลบ.ม. ตามแบบ อบต.หัวเรือกําหนดพร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 1 ป้าย

จํานวน 250,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง บ้านวังปทุมหมู่ที 18
  -เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง จากทีนานายเจริญ ละดาวัลย์ 
ไปหนองโนทางเชือมบ้านโนนเห็ดไค ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,100 เมตร 
สูงเฉลียจากระดับดินเดิม 1.00 เมตร ลงหินลูกรังสูงเฉลีย 0.20 เมตร หรือมี
ปริมาณหินลูกรังไม่น้อยกว่า 880 ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จํานวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.หัวเรือกําหนด

จํานวน 268,000 บาท

โครงการก่อสร้างร่องระบายนํา คสล.แบบมีฝาปิด
บ้านเหล่าหุ่งหมู่ที 14
  -เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างร่องระบายนํา คสล.ภายในหมู่บ้าน เริมจากนานาย
บุญหนา  วะปะนัง ไปถึงสายแยก กว้าง 0.40 เมตร ยาว 84 เมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.หัวเรือกําหนด

จํานวน 200,000 บาท
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โครงการก่อสร้างระบบนําประปาหอถังสูงหมู่บ้านชาดใหญ่หมู่ที 2 ตังไว้ 
250,000  บาท

จํานวน 250,000 บาท

โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพร้อมเดินท่อจ่ายนํา
บ้านกอกหมู่ที 6 (เจาะใหม่) ตามแบบ อบต.หัวเรือกําหนดพร้อมป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย

จํานวน 410,000 บาท

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศทีสาธารณะหนองโหร่งบ้านดอนกอกหมู่
ที 21
  -เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศทีสาธารณะหนองโหร่ง เพือเป็น
ทีออกกําลังกายและทีพักผ่อนของราษฎรในชุมชนและหมู่บ้านใกล้เคียง ตาม
แบบ อบต.กําหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 1 ป้าย

จํานวน 400,000 บาท

โครงการก่อสร้างเวทีหอประชุมอาคารเอนกประสงค์ อบต.หัวเรือ จํานวน 200,000 บาท
โครงการก่อสร้างศาลาทีพักผู้โดยสารปากทางเข้า อบต.หัวเรือ ตามแบบ อบ
ต.หัวเรือกําหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย

จํานวน 200,000 บาท

โครงการก่อสร้างศาลาเอนกค์บ้านดอนเม็กหมู่ที 15 (คุ้มป่าแถม)
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 1 ป้าย

จํานวน 180,000 บาท

โครงการขยายท่อระบบส่งนําประปาภายในหมู่บ้าน 
บ้านยางหมู่ที 9

จํานวน 165,000 บาท

โครงการขุดลอกคลองส่งนําบ้านนาฝายหมู่ที 12
  -เริมจากทีนานางวงเดือน อนุสัตย์ ไปทีนานายสี นามวิเศษ ขนาดกว้าง 2 
เมตร ยาว 300 เมตร ลึกเฉลียจากระดับดินเดิม 1.50 เมตร หรือปริมาณดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 675 ลบ.ม.ตามแบบ อบต.หัวเรือกําหนด

จํานวน 40,000 บาท

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณเป็นหลุมเป็นบ่อ พร้อมปรับเกลียเรียบ 
หมู่ที 3
จํานวน 4 ช่วง
  -ช่วงที 1 เริมจากถนนเชือมต่อบ้านชาดน้อย-โนนเห็ดไค
  -ชว่งที 2 จากถนนข้ามลําห้วยนาเชือมนานายแอ็ด เนืองชมพู
  -ช่วงที 3 ถนนรอบหมู่บ้านด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
  -ช่วงที 4 ถนนจากนานายเวช รินทอง ไปนานางสม สิงห์ขร

จํานวน 100,000 บาท

โครงการปรับปรุงไฟฟ้ารัวบริเวณหน้า อบต.หัวเรือ ตามแบบ อบต. หัวเรือ จํานวน 50,000 บาท
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คันคูหนองสิมบ้านชาดใหญ่หมู่ที 2
  -เพือเป็นสถานทีพักผ่อนหย่อนใจและทีออกกําลังกายของราษฎรในเขต
ชุมชน ตามแบบ อบต.หัวเรือกําหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จํานวน 1 ป้าย

จํานวน 200,000 บาท

โครงการปรับปรุงระบบนําปะปาภายในอาคารสถานที อบต.หัวเรือ จํานวน 50,000 บาท
โครงการลงหินคลุกถนนดิน บ้านยางหมู่ที 9
  -เพือจ่ายเป็นค่าลงหินคลุกถนนดิน เริมจากสะพานข้ามเสียวไปหนองขุมดิน 
ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 520 เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลีย 0.10 เมตร 
หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 182 ลบ.ม. ตามแบบ อบต.หัวเรือกําหนด
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย

จํานวน 145,000 บาท

โครงการลงหินคลุกถนนดิน ไปทีทําการเกษตรของราษฎรพร้อมปรับเกลีย
เรียบ บ้านหัวเรือหมู่ที 4 ตังไว้ 410,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าลงหินคลุกถนนดินพร้อมปรับเกลียเรียบ จากทีนานางเกศริ
นทร์ แสงโทโพ ไปลําห้วยแสง ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,500 เมตร 
หนาเฉลีย 0.10 เมตรหรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 525 ลบ.มตามแบบ 
อบต.หัวเรือกําหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 1 ป้าย

จํานวน 410,000 บาท
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โครงการลงหินคลุกถนนดิน พร้อมปรับเกลียเรียบบ้านหนองแกหมู่ที 11
จํานวน 2 ช่วง
  -ช่วงที 1 เริมจากด้านทิศเหนือหมู่บ้านไปโรงสีข้าวชุมชน ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 120 เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลีย 0.10 เมตรหรือมีปริมาณหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 48 ลบ.ม.
  -ช่วงที 2 จากบ้านนายสุรศักดิ - ไปถึงทีนานางบุญช่วย บุตรโชติ ขนาด
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,050 เมตร หนาเฉลีย 0.10 เมตรหรือมีปริมาณหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 367.50 ลบ.ม.พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 1
 ป้าย ตามแบบ อบต.หัวเรือกําหนด

จํานวน 330,000 บาท

โครงการลงหินคลุกถนนดิน พร้อมปรับเกลียเรียบบ้านหนองบัวทองหมู่ที 19 
จํานวน 3 ช่วง
  -ช่วงที 1 ด้านทิศตะวันตกวัดป่า ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว200 เมตร หนา
เฉลีย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 60 ลบ.ม.
  -ช่วงที 2 ด้านทิศตะวันตกถนนนิวซีแลนด์เข้าถึงคลอง ขนาดกว้าง 3.50 
เมตร ยาว 450 เมตร หนาเฉลีย 0.10 เมตร
  -ช่วงที 3 ด้านตะวันออกถนนนิวซีแลนด์ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 760 
เมตร หนาเฉลีย 0.10 เมตรหรือมีปริมาณหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 248 
ลบ.ม.ตามแบบ อบต.หัวเรือกําหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จํานวน 1 ป้าย

จํานวน 410,000 บาท

โครงการลงหินคลุกถนนดินจากโรงสูบนําระบบไฟฟ้าไปโคกบะหมูที 5
  -เพือจ่ายเป็นค่าหินคลุกถนนดินพร้อมปรับเกลีย จากโรงสูบนําด้วยไฟฟ้า 
หมู่ที 5 บ้านฝาง ไป โคกบะ ถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 450 เมตร ลงหินคลุก
หนาเฉลีย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 135 ลบ.ม. ตาม
แบบ อบต.หัวเรือกําหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 1 ป้าย

จํานวน 100,000 บาท

โครงการลงหินคลุกถนนดินพร้อมปรับเกลียเรียบ บ้านโคกหมู่ที 10
  -เพือจ่ายเป็นค่าลงหินคลุกถนนดินพร้อมปรับเกลียเรียบ จากหมู่บ้าน ไป ป่า
โคกใหญ่ ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 690 เมตร หนาเฉลีย 0.10 เมตร 
หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 241.5 ลบ.ม. ตามแบบ อบต.หัวเรือ
กําหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย

จํานวน 190,000 บาท

โครงการลงหินคลุกถนนดินพร้อมปรับเกลียเรียบบ้านนาฝายหมู่ที 12 
  -จํานวน 2 ช่วง
  -ช่วงที 1 เริมจากคลองนํา(หมูหลุม)ถึงถนนนิวซีแลนด์ ขนาดกว้าง 3 เมตร 
ยาว 290 เมตร 
  -ช่วงที 2 เริมจากบ้านนางแจ่ใ สมปัดสา ถึงคันคูหนองขีสูตร ขนาดกว้าง 3 
เมตร ยาว 280 เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลีย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหิน
คลุกรวมกันไม่น้อยกว่า 171 ลบ.ม.พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์จํานวน 1 ป้าย 
ตามแบบ อบต.หัวเรือกําหนด

จํานวน 134,000 บาท

โครงการลงหินคลุกถนนดินพร้อมปรับเกลียเรียบบ้านฝางหมู่ที 5
  -เพือจ่ายเป็นค่าลงหินคลุกถนนดิน จากสามแยก ทีนานายเพ็ง ชัยลินฟ้า ไป
โรงสูบนําพลังงานไฟฟ้า ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.10 
เมตรหรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 135 ลบ.ม.ตามแบบ อบต.หัวเรือ
กําหนด

จํานวน 100,000 บาท

โครงการวางท่อระบายนําข้ามลําห้วยนา บ้านกุดอ้อหมู่ที 7
  -เพือจ่ายเป็นค่าลงท่อระบายนําขนาด 0.80x 1.00 เมตร จํานวน 8 ท่อน 
พร้อมเทคอนกรีต เริมจากนานางละมัย พิมพ์พันธ์ - นานายประมวล ปะเสระ
กัง ตามแบบ อบต.หัวเรือกําหนด

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ชดเขยแบบปรับค่า k ) ตาม
หนังสือสํานักงบประมาณที นร 0407/ว150 ลงวันที 24 สิงหาคม 2544  ตัง
ไว้ 100,000 บาท

จํานวน 100,000 บาท
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,293,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,293,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านกอกหมู่ที 6 จํานวน 27,000 บาท
โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านนาฝายหมู่ที 12  
  -จํานวน 2 ช่วง
  -ช่วงที 1 จากหมู่บ้านไปถนนนิวซีแลนด์
  -ช่วงที 2 จากบ้านนางแจ่ม สมปัดสา ไปโนนขีสูตร

จํานวน 126,000 บาท

โครงการขยายเขตไฟฟ้าไปพืนทีทําการเกษตร บ้านชาดน้อยหมู่ที 3 
  -จํานวน 3 ช่วง
  -เริมจากนานายทองสุข เดชบุรัมย์ ไปถึงนานางสุพรรณ ยุคใส
  -จากนานายละมัย กําหัวเรือ ไปบ้านด้ามขวาน
  -จากนานายบัวลี อินธิแสง ไปหนองไข่แสนถึงนานายคํามูล คําสะไม

จํานวน 60,000 บาท

โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมสายดับบ้านชาดใหญ่หมู่ที 1 จํานวน 3 จุด
  -เริมจากหน้าบ้านนายสวัสดิ ตะชา ไปถึงถนนหน้า อบต.หัวเรือ
  -จากหน้าบ้านนายสุภาพ ชุมดี ไปวัดบ้านชาดน้อย
  -จากหน้าบ้านนายศักดิ นาตะขันธ์ ไปทิศใต้หมู่บ้าน

จํานวน 230,000 บาท

โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมสายดับบ้านเหล่าหุ่งหมู่ที 14 
  -จํานวน 3 ช่วง
  -ช่วงที 1 ขยายเขตไฟฟ้าจากหน้าบ้านนายสุพจน์ ลุนทอ ถึงทีนายหมัน 
ปัจจัย ไปทางบ้านโคก
  -ช่วงที 2 จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ถึงทีนานายวุฒิ ปาปัง ระยะทาง 280 
เมตรพร้อมอุปกรณ์
  -ช่วงที 3 ข้างบ้านนายสุพจน์ ลุนทอ ด้านทิศตะวันออกไปนานายบุญหา วะ
ปะนัง

จํานวน 150,000 บาท

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํา บ้านโคกหมู่ที 10  
  -จํานวน 2 ช่วง 
  -ช่วงที 1 จากบ้านโคกไปวัดบ้านผํา
  -ช่วงที 2 จากดอนปู่ตาไปโนนม่วง

จํานวน 190,000 บาท

โครงการขยายเขยไฟฟ้าบ้านกุดอ้อหมู่ที 7 
  -จากบ้านกุดอ้อไปบ้านหนองผง

จํานวน 100,000 บาท

โครงการติดตังหม้อแปลงพร้อมขยายเขตไฟฟ้าบ้านหนองบัวหมู่ที 8
  -จากถนนนิวซีแลนด์ ไปตามถนนทางไปบ้านโคก

จํานวน 410,000 บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 296,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 181,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 181,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดกิจกรรมต่างๆ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมต่างๆ ตามหนังสือสังการ เช่น วันแม่ วันพ่อ ฯ 
โครงการจัดทําแผนชุมชนตําบลหัวเรือ จํานวน 21,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนชุมชน
โครงการจัดเวทีประชาคม จํานวน 30,000 บาท
เพือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดเวทีประชาคมต่างๆใน
ตําบล เช่น ค่าอาหารว่าง ค่าอาหาร ฯ
โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปกป้องสถาบันของชาติ
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โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด
เช่น ค่าวิทยากร  ค่าอาหารว่าง และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้องในโครงการ

งบเงินอุดหนุน รวม 115,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 115,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด อําเภอวาปีปทุม 
อุดหนุนโครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านเพือป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติด

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านเพือป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด อําเภอวาปีปทุม  

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
อุดหนุนกลุ่มกลองยาว หมู่ที 19 จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนกลุ่มอาชีพกลองยาว  หมู่ที 19
อุดหนุนกลุ่มโต๊ะเช่า  หมู่ที 7 จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนกลุ่มอาชีพโต๊ะเช่า  หมู่ที 7
อุดหนุนกลุ่มทอผา หมู่ที 17 จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนกลุ่มอาชีพทอผ้า หมู่ที 17
อุดหนุนกลุ่มทอผ้า หมู่ที 3 จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนกลุ่มอาชีพทอผ้า   หมู่ที 3
อุดหนุนกลุ่มแปรรูปเนือสัตว์ หมู่ที 21 จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนกลุ่มอาชีพแปรรูปเนือสัตว์  หมู่ที 21
อุดหนุนกลุ่มโรงสีชุมชน หมู่ที 12 จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนกลุ่มอาชีพโรงสีชุมชน  หมู่ที 12
อุดหนุนกลุ่มโรงสีชุมชน หมู่ที 14 จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนกลุ่มอาชีพโรงสีชุมชน  หมู่ที 14
อุดหนุนกลุ่มโรงสีชุมชน หมู่ที 16 จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนกลุ่มอาชีพโรงสีชุมชน หมู่ที 16
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  สามัคคี สร้างความปองดองและ
สมานฉันท์

จํานวน 150,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา  21 หมู่บ้านในตําบลหัว
เรือ เช่น ค่ากรรมการตัดสิน  เงินรางวัลกีฬา ฯ
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งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬากลุ่มที 5 จํานวน 50,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬากลุ่มที 5
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 528,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 328,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 328,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งเสริมประเพณีแข่งเรือตําบลหัวเรือ จํานวน 80,000 บาท
เพือเป็นค่าใช่จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมประเพณีแข่งเรือตําบลหัว
เรือ
โครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิน จํานวน 48,000 บาท

เพือเป็นค่าใช่จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิน
โครงการสืบสานประเพณีออนซอนกลองยาวชาววาปี จํานวน 200,000 บาท
เพือเป็นค่าใช่จ่ายในการดําเนินโครงการสืบสานประเพณีออนซอนกลอง
ยาวชาววาปี

งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโครงการจัดงานออนซอนกลองยาวชาววาปีของดีพืนบ้าน จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนการจัดงานสืบสานประเพณีออนซอน
กลองยาวชาววาปี ของดีพืนบ้าน แก่สภาวัฒนธรรมอําเภอวาปีปทุม 
อุดหนุนโครงการบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัด
มหาสารคาม   

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
อุดหนุนโครงการบวชชีพราหม์ จํานวน 20,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการบวชชีพราหม์ หมู่ที 7,18 
อุดหนุนโครงการประเพณีบุญบังไฟ จํานวน 100,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประเพณีบุญบังไฟ หมู่ที 5,4,15
อุดหนุนโครงการประเพณีสงกรานต์ จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประเพณีสงกรานต์ หมู่
ที 6,17,21
อุดหนุนโครงการวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา จํานวน 20,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 

วันทีพิมพ์ : 29/10/2561  14:14:23 หน้า : 31/34



แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 756,430 บาท
งบบุคลากร รวม 340,130 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 340,130 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 180,700 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล 1 อัตรา ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 136,450 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจกองส่งเสริมการเกษตร
ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร 1 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 22,980 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการดํารงชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ กองส่งเสริมการเกษตร 
ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร 1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 404,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 69,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี)ให้แก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจ กองส่งเสริมการเกษตร 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือเช่าซือบ้านและทีอยู่อาศัยให้แก่พนักงานส่วน
ตําบลผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 305,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่าถ่ายสําเนาเอกสาร ค่าเย็บหนังสือเข้าเล่ม
หนังสือ ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร 
ค่าจ้างเหมาบริการทําป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ข่าวสาร
ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หนังสือสังการจากอําเภอในการทําป้าย
โฆษณาประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาในประเทศ
และต่างประเทศ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก
ของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ ฯลฯ
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โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 80,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า เช่น ค่าวัคซีน ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด ตลอดเวชภัณฑ์ผ่าตัดทําหมัน
เพือลดจํานวนประชากรสุนัข แมวจรจัด ค่าจ้างเหมาบุคคลในการฉีด
วัคซีนและผ่าตัดทําหมันและค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้องกับโครงการ ฯลฯ

โครงการจัดซือปุ๋ย
  -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือปุ๋ยยบํารุงต้นยางพาราในแปลงสาธิตของ อบต.หัวเรือ

จํานวน 30,000 บาท

โครงการประกวดแม่โค-กระบือพันธุ์ดี ตําบลหัวเรือ จํานวน 70,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประกวดแม่โค-แม่กระบือพันธุ์ดี ตําบลหัว
เรือ เช่น ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้องกับ
โครงการ ฯลฯ
โครงการปล่อยสัตว์นําและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปล่อยสัตว์นําและอนุรักษ์พันธุ์
สัตว์ เช่น ค่าพันธุ์ปลา และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียงข้องกับโครงการ ฯลฯ 
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
เช่น ค่าต้นไม้ ค่าป้ายไวนิล ค่านําดืมสําหรับผู้ร่วมโครงการ และค่าใช้จ่าย
อืนๆ
ทีเกียวข้องกับโครงการ ฯลฯ 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น คอมพิวเตอร์ ปรินเตอร์ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพีอเป็นค่าจัดซือ วัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ  ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆเช่น หมึกเครืองปริน หมึกเครืองถ่าย
เอกสาร อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล  เมนบอร์ด หัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 12,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 12,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือเก้าอี ระดับ 3-6 จํานวน 3,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีนังทํางาน                                           
ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน ระดับ 3-6 จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางาน ระดับ 3-6 ขนาด กว้าง 80* ยาว 150
* สูง 75 ซม. จํานวน 1 ชุด
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือเครืองปรินเตอร์ จํานวน 4,300 บาท
เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
คุณลักษณะพืนฐาน 
- เป็นเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 8.8ภาพต่อนาที(ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 21,037,237 บาท
งบกลาง รวม 21,037,237 บาท
งบกลาง รวม 21,037,237 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 170,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ พนักงานจ้าง และผู้ดูแลเด็ก

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 13,320,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้สูงอายุ
เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 6,451,200 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพคนพิการ
สํารองจ่าย จํานวน 600,000 บาท
- เพือใช้จ่ายกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึน หรือบรรเทา
ความ   เดือดร้อนของประชาชน และรายจ่ายอืนๆทีมีความจําเป็นเหมาะ
สม  จํานวน 500,000 บาท
- เพือจ่ายค่าจัดซือผ้าห่มให้กับผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
จํานวน   100,000  บาท

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตําบลหัวเรือ  

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช) องค์การบริหาร
ส่วนตําบลหัวเรือ  

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 216,037 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบ
ท.)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

สมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน 180,000

สมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ (สปสช
.)

100,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 170,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 13,320,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

216,037

สํารองจ่าย 600,000

เบียยังชีพคนพิการ 6,451,200

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 136,450 510,210 154,800 141,960 1,034,040

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 34,200

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 22,980 14,370 10,620 17,460 83,900

เงินเดือนพนักงาน 180,700 1,306,560 579,360 2,717,780

เงินวิทยฐานะ 126,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

สมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน 180,000

สมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ (สปสช
.)

100,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 170,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 13,320,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

216,037

สํารองจ่าย 600,000

เบียยังชีพคนพิการ 6,451,200

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 3,787,200 3,787,200

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,286,773 3,264,233

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 37,440 71,640

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 91,260 240,590

เงินเดือนพนักงาน 3,750,120 8,534,520

เงินวิทยฐานะ 126,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 174,840

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 30,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

30,000 204,550 58,200 15,000 295,650

ค่าเช่าบ้าน 36,000 64,800 42,000 36,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 3,000 20,000 10,000 10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 30,000 96,000 10,000 20,000 20,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ
รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดซือ
วัสดุการศึกษาและ
เครืองพัฒนาการเด็ก

340,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 20,000 100,000 90,000 20,000 200,000

ค่าใช้จ่ายในการตรวจ
สอบแนวเขตที
สาธารณะตําบลหัวเรือ

50,000

ค่าใช้จ่ายในการติดตัง
ระบบอินเตอร์เน็ต 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 
ศูนย์

43,200

ค่าใช้จ่ายในการเปลียน
ถ่ายสารเคมี

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง
โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด  สามัคคี 
สร้างความปองดอง
และสมานฉันท์

150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 174,840

เงินประจําตําแหน่ง 174,000 258,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 84,000 114,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

110,000 439,740 1,153,140

ค่าเช่าบ้าน 291,600 470,400

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 15,000 58,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 150,000 326,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 60,000 60,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดซือ
วัสดุการศึกษาและ
เครืองพัฒนาการเด็ก

340,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 290,000 720,000

ค่าใช้จ่ายในการตรวจ
สอบแนวเขตที
สาธารณะตําบลหัวเรือ

50,000

ค่าใช้จ่ายในการติดตัง
ระบบอินเตอร์เน็ต 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 
ศูนย์

43,200

ค่าใช้จ่ายในการเปลียน
ถ่ายสารเคมี 30,000 30,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง 1,000,000 1,000,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด  สามัคคี 
สร้างความปองดอง
และสมานฉันท์

150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการควบคุม
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 80,000

โครงการควบคุมโรค
ติดต่อและไม่ติดต่อ
ตามฤดูกาล

80,000

โครงการจัดกิจกรรม
ต่างๆ 50,000

โครงการจัดงานวัน
ท้องถินไทย

โครงการจัดซือปุ๋ย
  -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ
ปุ๋ยยบํารุงต้นยางพารา
ในแปลงสาธิตของ อบ
ต.หัวเรือ

30,000

โครงการจัดทําแผน
ชุมชนตําบลหัวเรือ 21,000

โครงการจัดระบบการ
แพทย์ฉุกเฉินประจํา
ตําบล

631,000

โครงการจัดเวที
ประชาคม 30,000

โครงการซ่อมแซมบ้าน
ผู้ยากไร้ 50,000

โครงการตังจุดบริการ
ประชาชนช่วงเทศกาล 
(ปีใหม่,สงกรานต์)

โครงการปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ 30,000

โครงการประกวดแม่
โค-กระบือพันธุ์ดี 
ตําบลหัวเรือ

70,000

โครงการปรับปรุง
อาคารสํานักงานหรือ
ทรัพย์สินของอบต.ทุก
แห่ง

โครงการปล่อยสัตว์นํา
และอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ 35,000

โครงการปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติ 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการควบคุม
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 80,000

โครงการควบคุมโรค
ติดต่อและไม่ติดต่อ
ตามฤดูกาล

80,000

โครงการจัดกิจกรรม
ต่างๆ 50,000

โครงการจัดงานวัน
ท้องถินไทย 20,000 20,000

โครงการจัดซือปุ๋ย
  -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ
ปุ๋ยยบํารุงต้นยางพารา
ในแปลงสาธิตของ อบ
ต.หัวเรือ

30,000

โครงการจัดทําแผน
ชุมชนตําบลหัวเรือ 21,000

โครงการจัดระบบการ
แพทย์ฉุกเฉินประจํา
ตําบล

631,000

โครงการจัดเวที
ประชาคม 30,000

โครงการซ่อมแซมบ้าน
ผู้ยากไร้ 50,000

โครงการตังจุดบริการ
ประชาชนช่วงเทศกาล 
(ปีใหม่,สงกรานต์)

80,000 80,000

โครงการปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ 30,000

โครงการประกวดแม่
โค-กระบือพันธุ์ดี 
ตําบลหัวเรือ

70,000

โครงการปรับปรุง
อาคารสํานักงานหรือ
ทรัพย์สินของอบต.ทุก
แห่ง

20,000 20,000

โครงการปล่อยสัตว์นํา
และอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ 35,000

โครงการปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติ 30,000

วันทีพิมพ์ : 29/10/2561  14:14:51 หน้า : 6/68



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

50,000

โครงการฝึกอบรมแผน
ป้องกันและให้ความรู้
ด้านอัคคีภัยแก่ผู้นํา
ชุมชนและเยาวชนใน
เขตพืนทีตําบลหัวเรือ
โครงการฝึกอบรมแผน
ป้องกันและให้ความรู้
ด้านอัคคีภัยเบืองต้น
แก่นักเรียนในสถาน
ศึกษาในเขตพืนที

โครงการฝึกอบรมเพิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ของ อบต.

โครงการฝึกอบรมเพิม
ประสิทธิภาพและ
ศึกษาดูงานนอกสถาน
ที
โครงการฝึกอบรมเพิม
ประสิทธิภาพให้แก่
ท้องถิน

โครงการฝึกอบรมเพิม
ประสิทธิภาพอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน
โครงการฝึกอบรมวัน
สถาปนาอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร)

โครงการฝึกอบรม
อาชีพพัฒนาฝีมือแรง
งาน

30,000

โครงการฝึกอาชีพคน
พิการและผู้ด้อยโอกาส 40,000

โครงการเยาวชนอาสา
พัฒนาชุมชน 50,000

โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

50,000

โครงการฝึกอบรมแผน
ป้องกันและให้ความรู้
ด้านอัคคีภัยแก่ผู้นํา
ชุมชนและเยาวชนใน
เขตพืนทีตําบลหัวเรือ

30,000 30,000

โครงการฝึกอบรมแผน
ป้องกันและให้ความรู้
ด้านอัคคีภัยเบืองต้น
แก่นักเรียนในสถาน
ศึกษาในเขตพืนที

30,000 30,000

โครงการฝึกอบรมเพิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ของ อบต.

300,000 300,000

โครงการฝึกอบรมเพิม
ประสิทธิภาพและ
ศึกษาดูงานนอกสถาน
ที

150,000 150,000

โครงการฝึกอบรมเพิม
ประสิทธิภาพให้แก่
ท้องถิน

10,000 10,000

โครงการฝึกอบรมเพิม
ประสิทธิภาพอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน

150,000 150,000

โครงการฝึกอบรมวัน
สถาปนาอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร)

10,000 10,000

โครงการฝึกอบรม
อาชีพพัฒนาฝีมือแรง
งาน

30,000

โครงการฝึกอาชีพคน
พิการและผู้ด้อยโอกาส 40,000

โครงการเยาวชนอาสา
พัฒนาชุมชน 50,000

โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการวันผู้สูงอายุ 100,000

โครงการวันเยาวชน 30,000

โครงการสงเคราะห์ผู้
ประสบสาธารณภัยใน
เขตตําบลหัวเรือ

โครงการส่งเสริม
ประเพณีแข่งเรือตําบล
หัวเรือ

80,000

โครงการส่งเสริม
ประเพณีท้องถิน 48,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสภา
เด็กและเยาวชน

50,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา

913,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีออนซอน
กลองยาวชาววาปี

200,000

โครงการอบรมเสริม
สร้างจริยธรรมให้กับ
พนักงานส่วนตําบล

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000 700,000 40,000 20,000 20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 50,000 60,000 30,000 15,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 250,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 42,000

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 60,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 130,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,593,280
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการวันผู้สูงอายุ 100,000

โครงการวันเยาวชน 30,000

โครงการสงเคราะห์ผู้
ประสบสาธารณภัยใน
เขตตําบลหัวเรือ

200,000 200,000

โครงการส่งเสริม
ประเพณีแข่งเรือตําบล
หัวเรือ

80,000

โครงการส่งเสริม
ประเพณีท้องถิน 48,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสภา
เด็กและเยาวชน

50,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา

913,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีออนซอน
กลองยาวชาววาปี

200,000

โครงการอบรมเสริม
สร้างจริยธรรมให้กับ
พนักงานส่วนตําบล

20,000 20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 130,000 920,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 6,000 6,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 80,000 80,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 130,000 305,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 250,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 300,000 342,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 3,000 3,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 80,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 130,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,593,280
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000

วัสดุสํานักงาน 10,000 50,000 30,000 30,000 15,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่านําประปา ค่านําบาดาล

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเก้าอี ระดับ 
3-6 3,000

ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร 10,000 5,200

ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร 
2 บาน

ค่าจัดซือตู้ใส่แฟ้ม 6,800

ค่าจัดซือตู้เหล็กแบบ 2 
บาน 11,000

ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน 
ระดับ 3-6 5,000

ค่าจัดซือพัดลมแบบติ
ฝาผนัง 3,000

ค่าติดตังเครืองปรับ
อากาศ 56,000

โครงการจัดซือซุ้ม
เฉลิมพระเกียรใน
หลวง ร.10
จัดซือเก้าอี ระดับ 1
  เพือจัดซือเก้าอีนังทํา
งาน ระดับ 1 จํานวน 1
 ตัว

3,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 40,000 50,000

วัสดุสํานักงาน 12,000 150,000 297,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 140,000 140,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 10,000 10,000

ค่าไฟฟ้า 450,000 450,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 10,000 10,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 20,000 20,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเก้าอี ระดับ 
3-6 3,000

ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร 15,200

ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร 
2 บาน 27,500 27,500

ค่าจัดซือตู้ใส่แฟ้ม 6,800

ค่าจัดซือตู้เหล็กแบบ 2 
บาน 11,000

ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน 
ระดับ 3-6 5,000

ค่าจัดซือพัดลมแบบติ
ฝาผนัง 3,000

ค่าติดตังเครืองปรับ
อากาศ 56,000 112,000

โครงการจัดซือซุ้ม
เฉลิมพระเกียรใน
หลวง ร.10

108,000 108,000

จัดซือเก้าอี ระดับ 1
  เพือจัดซือเก้าอีนังทํา
งาน ระดับ 1 จํานวน 1
 ตัว

3,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซือเครืองปริน
เตอร์ 4,300 4,300 4,300

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซือตู้เย็น 6,500

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดชือเครืองมือและ
อุปกรณ์ซ่อมแซม
ไฟฟ้า

30,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าจัดซือเครืองพ่น
หมอกควัน 118,000

ครุภัณฑ์อืน

ค่าจัดซือกรวยสะท้อน
แสง

ค่าจัดซือเหล็กกัน

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

ค่าจัดซือรถบรรทุก 
(ดีเซล) 715,000

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

ค่าจัดซือสายฉีดนํา
พลาสติก

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ค่าจ้างออกแบบ
ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ 
      พ.ศ.2560

150,000

ค่าปรับปรุงซ่อมแซม
ทางเดินคนพิการ 20,000

ค่าปรับปรุงซ่อมแซม
ห้องนําคนพิการ 20,000

โครงการก่อสร้างเตา
เผาขยะของ อบต. หัว
เรื

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซือเครืองปริน
เตอร์ 4,300 17,200

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซือตู้เย็น 6,500 13,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดชือเครืองมือและ
อุปกรณ์ซ่อมแซม
ไฟฟ้า

30,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าจัดซือเครืองพ่น
หมอกควัน 118,000

ครุภัณฑ์อืน

ค่าจัดซือกรวยสะท้อน
แสง 10,000 10,000

ค่าจัดซือเหล็กกัน 20,000 20,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

ค่าจัดซือรถบรรทุก 
(ดีเซล) 715,000

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

ค่าจัดซือสายฉีดนํา
พลาสติก 16,000 16,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ค่าจ้างออกแบบ
ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ 
      พ.ศ.2560

150,000

ค่าปรับปรุงซ่อมแซม
ทางเดินคนพิการ 20,000

ค่าปรับปรุงซ่อมแซม
ห้องนําคนพิการ 20,000

โครงการก่อสร้างเตา
เผาขยะของ อบต. หัว
เรื

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.จากบ้านฝางหมู่ 5
 ไปเขต อ.ปทุมรัตต์
  -เพือจ่ายเป็นค่าก่อ
สร้างถนน คสล.จาก
บ้านฝางหมู่ 5 ไปเขต 
อ.ปทุมรัตต์ ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 94 
เมตร หรือมีพืนทีก่อ
สร้างไม่น้อยกว่า 376 
ตร.ม. หนา 0.15 
เมตร ตามแบบ อบต
.หัวเรือกําหนด พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการจํานวน 1 
ป้าย

200,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.จากบ้านเหล่าหุ่ง
หมู่ที 14
ไปบ้านซองแมวหมู่ที 
13
  -เพือจ่ายเป็นค่าก่อ
สร้างถนน คสล.จาก
บ้านเหล่าหุ่งไปบ้าน
ซองแมว ขนาดกว้าง 5
 เมตร ยาว 74 เมตร 
หรือมีพืนทีก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 370 ตร.ม. 
หนา 0.15 เมตร ตาม
แบบ อบต.กําหนด 
พร้อมป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ
จํานวน 1 ป้าย

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.จากบ้านฝางหมู่ 5
 ไปเขต อ.ปทุมรัตต์
  -เพือจ่ายเป็นค่าก่อ
สร้างถนน คสล.จาก
บ้านฝางหมู่ 5 ไปเขต 
อ.ปทุมรัตต์ ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 94 
เมตร หรือมีพืนทีก่อ
สร้างไม่น้อยกว่า 376 
ตร.ม. หนา 0.15 
เมตร ตามแบบ อบต
.หัวเรือกําหนด พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการจํานวน 1 
ป้าย

200,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.จากบ้านเหล่าหุ่ง
หมู่ที 14
ไปบ้านซองแมวหมู่ที 
13
  -เพือจ่ายเป็นค่าก่อ
สร้างถนน คสล.จาก
บ้านเหล่าหุ่งไปบ้าน
ซองแมว ขนาดกว้าง 5
 เมตร ยาว 74 เมตร 
หรือมีพืนทีก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 370 ตร.ม. 
หนา 0.15 เมตร ตาม
แบบ อบต.กําหนด 
พร้อมป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ
จํานวน 1 ป้าย

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.จากโรงเรียนหัว
เรือพิทยาคม
ไปบ้านซองแมวหมู่ที 
13
  -เพือจ่ายเป็นค่าก่อ
สร้างถนน คสล. จาก
โรงเรียนหัวเรือ
พิทยาคม ไปบ้านซอง
แมว ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 74 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพืนทีก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 370 ตร.ม ตาม
แบบ อบต.หัวเรือ
กําหนด พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์
โครงการจํานวน 1 
ป้าย

200,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.จากหมู่ที 6 ไป
สะพานข้ามลําเสียวไป
บ้านเหล่าก้างปลา
  -เพือจ่ายเป็นค่าก่อ
สร้างถนน คสล.จากหมู่
ที 6 ไปสะพานข้ามลํา
นําเสียว ไปบ้านเหล่า
ก้างปลา ถนนกว้าง 4 
เมตร ยาว 74 เมตร 
หรือมีพืนทีก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 296 ตร.ม. 
หนา 0.15 เมตร ตาม
แบบ อบต.หัวเรือ
กําหนด พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์
โครงการจํานวน 1 
ป้าย

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.จากโรงเรียนหัว
เรือพิทยาคม
ไปบ้านซองแมวหมู่ที 
13
  -เพือจ่ายเป็นค่าก่อ
สร้างถนน คสล. จาก
โรงเรียนหัวเรือ
พิทยาคม ไปบ้านซอง
แมว ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 74 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพืนทีก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 370 ตร.ม ตาม
แบบ อบต.หัวเรือ
กําหนด พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์
โครงการจํานวน 1 
ป้าย

200,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.จากหมู่ที 6 ไป
สะพานข้ามลําเสียวไป
บ้านเหล่าก้างปลา
  -เพือจ่ายเป็นค่าก่อ
สร้างถนน คสล.จากหมู่
ที 6 ไปสะพานข้ามลํา
นําเสียว ไปบ้านเหล่า
ก้างปลา ถนนกว้าง 4 
เมตร ยาว 74 เมตร 
หรือมีพืนทีก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 296 ตร.ม. 
หนา 0.15 เมตร ตาม
แบบ อบต.หัวเรือ
กําหนด พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์
โครงการจํานวน 1 
ป้าย

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บ้านไก่เฒ่าหมู่ที 
20
  -เพือจ่ายเป็นค่าก่อ
สร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้านจํานวน 2 ช่วง
  -ช่วงที 1 จากทิศใต้
อาคารเอนกประสงค์ 
ขนาดกว้าง 7 เมตร 
ยาว 18 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พืนทีก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 126 ตร.ม
  -ช่วงที 2 จากสีแยก
กลางหมู่บ้านด้านทิศใต้ 
ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 94 เมตร หนา 
0.15 เมตรหรือมีพืนที
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
470 ตร.ม.หรือมีพืนที
ก่อสร้างรวมกันไม่น้อย
กว่า 596 ตร.ม. พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการจํานวน 1 
ป้าย ตามแบบ อบต.หัว
เรือกําหนด

310,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บ้านไก่เฒ่าหมู่ที 
20
  -เพือจ่ายเป็นค่าก่อ
สร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้านจํานวน 2 ช่วง
  -ช่วงที 1 จากทิศใต้
อาคารเอนกประสงค์ 
ขนาดกว้าง 7 เมตร 
ยาว 18 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พืนทีก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 126 ตร.ม
  -ช่วงที 2 จากสีแยก
กลางหมู่บ้านด้านทิศใต้ 
ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 94 เมตร หนา 
0.15 เมตรหรือมีพืนที
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
470 ตร.ม.หรือมีพืนที
ก่อสร้างรวมกันไม่น้อย
กว่า 596 ตร.ม. พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการจํานวน 1 
ป้าย ตามแบบ อบต.หัว
เรือกําหนด

310,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บ้านชาดน้อยหมู่
ที 3 ตังไว้ 200,000 
บาท 
-เพือจ่ายเป็นค่าก่อ
สร้างถนน คสล.บ้าน
ชาดน้อย จากหน้าบ้าน
นายบัวลี อินทิแสง ไป
ตามถนนด้านทิศตะวัน
ออกขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 76 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพืนทีก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 380 ตารางเมตร 
ตามแบบ อบต.หัวเรือ
กําหนดพร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์
โครงการจํานวน 1 
ป้าย

200,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บ้านชาดใหญ่หมู่
ที 1 ตังไว้ 190,000 
บาท เพือจ่ายเป็นค่าก่อ
สร้างถนน คสล.จากที
นายสุบรร กุนันท์ ไป
ถึงนายสมศักดิ นาตะ
ขันธ์  ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว  90 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพืนทีไม่น้อยกว่า 
305 ตารางเมตร ตาม
แบบ อบต.หัวเรือ
กําหนดพร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์
โครงการจํานวน 1 
ป้าย

190,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บ้านชาดน้อยหมู่
ที 3 ตังไว้ 200,000 
บาท 
-เพือจ่ายเป็นค่าก่อ
สร้างถนน คสล.บ้าน
ชาดน้อย จากหน้าบ้าน
นายบัวลี อินทิแสง ไป
ตามถนนด้านทิศตะวัน
ออกขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 76 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพืนทีก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 380 ตารางเมตร 
ตามแบบ อบต.หัวเรือ
กําหนดพร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์
โครงการจํานวน 1 
ป้าย

200,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บ้านชาดใหญ่หมู่
ที 1 ตังไว้ 190,000 
บาท เพือจ่ายเป็นค่าก่อ
สร้างถนน คสล.จากที
นายสุบรร กุนันท์ ไป
ถึงนายสมศักดิ นาตะ
ขันธ์  ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว  90 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพืนทีไม่น้อยกว่า 
305 ตารางเมตร ตาม
แบบ อบต.หัวเรือ
กําหนดพร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์
โครงการจํานวน 1 
ป้าย

190,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บ้านซองแมวหมู่ที 
13
  -เพือจ่ายเป็นค่าก่อ
สร้างถนน คสล.เริม
จากนานางระเบียบ 
ชอลวงษ์ ไปด้านทิศ
ตะวันตกหมู่บ้าน 
ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 137 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พืนทีก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 685 ตารางเมตร 
ตามแบบ อบต.หัวเรือ
กําหนด พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์
โครงการจํานวน 1 
ป้าย

360,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บ้านดอนฝางหมู่ที 
17 
  -เพือจ่ายเป็นค่าก่อ
สร้างถนน คสล.เริม
จากหน้าบ้านนายบุญ
ช่วย ศรีประมาณ ไป
ตามด้านทิศเหนือหมู่
บ้าน ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 110 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพืนทีก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 440 ตร.ม.ตาม
แบบ อบต.หัวเรือ
กําหนดพร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์
โครงการจํานวน 1 
ป้าย

230,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บ้านซองแมวหมู่ที 
13
  -เพือจ่ายเป็นค่าก่อ
สร้างถนน คสล.เริม
จากนานางระเบียบ 
ชอลวงษ์ ไปด้านทิศ
ตะวันตกหมู่บ้าน 
ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 137 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พืนทีก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 685 ตารางเมตร 
ตามแบบ อบต.หัวเรือ
กําหนด พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์
โครงการจํานวน 1 
ป้าย

360,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บ้านดอนฝางหมู่ที 
17 
  -เพือจ่ายเป็นค่าก่อ
สร้างถนน คสล.เริม
จากหน้าบ้านนายบุญ
ช่วย ศรีประมาณ ไป
ตามด้านทิศเหนือหมู่
บ้าน ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 110 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพืนทีก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 440 ตร.ม.ตาม
แบบ อบต.หัวเรือ
กําหนดพร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์
โครงการจํานวน 1 
ป้าย

230,000

วันทีพิมพ์ : 29/10/2561  14:14:52 หน้า : 24/68



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บ้านดอนเม็กหมู่ที 
15
  -เพือจ่ายเป็นค่าก่อ
สร้างถนน คสล.จากคุ้ม
ป่าแถมด้านทิศใต้
จํานวน 2 ช่วง
  -ช่วงที 1 จากด้านทิศ
ใต้หมู่บ้านเชือมถนน
สายหลัก ขนาดกว้าง 3
 เมตร ยาว 30 เมตร 
หนา 0.15 เมตร
  -ช่วงที 2 จากหมู่บ้าน
ไปหนองว้า ขนาด
กว้าง 3 เมตร ยาว 50 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพืนทีก่อสร้าง
รวมกันไม่น้อยกว่า 
240 ตร.ม. ตามแบบ 
อบต.หัวเรือกําหนด 
พร้อมป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ
จํานวน 1 ป้าย

130,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บ้านนาฝายหมู่ที 
12 
  -เพือจ่ายเป็นค่าก่อ
สร้างถนน คสล. จาก
บ้านนายบุญยัง สิงทะนี 
ไปบ้านนายสมิง ฤทธิ
จันดี ขนาดกว้าง 3 
เมตร ยาว 32 เมตร 
หรือมีพืนทีก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 96 ตร.ม. 
ตามแบบ อบต.หัวเรือ
กําหนด

50,000

วันทีพิมพ์ : 29/10/2561  14:14:52 หน้า : 25/68



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บ้านดอนเม็กหมู่ที 
15
  -เพือจ่ายเป็นค่าก่อ
สร้างถนน คสล.จากคุ้ม
ป่าแถมด้านทิศใต้
จํานวน 2 ช่วง
  -ช่วงที 1 จากด้านทิศ
ใต้หมู่บ้านเชือมถนน
สายหลัก ขนาดกว้าง 3
 เมตร ยาว 30 เมตร 
หนา 0.15 เมตร
  -ช่วงที 2 จากหมู่บ้าน
ไปหนองว้า ขนาด
กว้าง 3 เมตร ยาว 50 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพืนทีก่อสร้าง
รวมกันไม่น้อยกว่า 
240 ตร.ม. ตามแบบ 
อบต.หัวเรือกําหนด 
พร้อมป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ
จํานวน 1 ป้าย

130,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บ้านนาฝายหมู่ที 
12 
  -เพือจ่ายเป็นค่าก่อ
สร้างถนน คสล. จาก
บ้านนายบุญยัง สิงทะนี 
ไปบ้านนายสมิง ฤทธิ
จันดี ขนาดกว้าง 3 
เมตร ยาว 32 เมตร 
หรือมีพืนทีก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 96 ตร.ม. 
ตามแบบ อบต.หัวเรือ
กําหนด

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บ้านฝางหมู่ทีอ 5 
  -เพือจ่ายเป็นค่าก่อ
สร้างถนน คสล.เริม
จากบ้านนายปรีชา ดา
วุธ ไปด้านทิศตะวัน
ออก ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 195 เมตร 
หนา 0.15 เมตรหรือมี
พืนทีก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 780 ตารางเมตร 
พร้อมลงท่อขนาด 
0.30x 100 เมตร 
จํานวน 8 ท่อน ดินถม
จํานวน 10 ลบ.ม. ตาม
แบบ อบต.หัวเรือ
กําหนดพร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์จํานวน 
1 ป้าย

410,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บ้านวังปทุมหมู่ที 
18
  -เพือจ่ายเป็นค่าก่อ
สร้างถนน คสล.จาก
บ้านนายทองคูณ 
ปะกําแหง ถึงบ้านนาง
สําลี ปะโมทานัง ขนาด
กว้าง 2.7 เมตร ยาว 
99 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพืนทีก่อ
สร้างไม่น้อยกว่า 267 
ตร.ม. พร้อมลงท่อ
ระบายนําขนาด 0.20x 
100 เมตร จํานวน 5 
ท่อน ตามแบบ อบต
.หัวเรือกําหนดพร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการจํานวน 1 
ป้าย

142,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บ้านฝางหมู่ทีอ 5 
  -เพือจ่ายเป็นค่าก่อ
สร้างถนน คสล.เริม
จากบ้านนายปรีชา ดา
วุธ ไปด้านทิศตะวัน
ออก ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 195 เมตร 
หนา 0.15 เมตรหรือมี
พืนทีก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 780 ตารางเมตร 
พร้อมลงท่อขนาด 
0.30x 100 เมตร 
จํานวน 8 ท่อน ดินถม
จํานวน 10 ลบ.ม. ตาม
แบบ อบต.หัวเรือ
กําหนดพร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์จํานวน 
1 ป้าย

410,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บ้านวังปทุมหมู่ที 
18
  -เพือจ่ายเป็นค่าก่อ
สร้างถนน คสล.จาก
บ้านนายทองคูณ 
ปะกําแหง ถึงบ้านนาง
สําลี ปะโมทานัง ขนาด
กว้าง 2.7 เมตร ยาว 
99 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพืนทีก่อ
สร้างไม่น้อยกว่า 267 
ตร.ม. พร้อมลงท่อ
ระบายนําขนาด 0.20x 
100 เมตร จํานวน 5 
ท่อน ตามแบบ อบต
.หัวเรือกําหนดพร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการจํานวน 1 
ป้าย

142,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ภายในหมู่บ้านดง
เค็งหมู่ที 16 
  -เพือจ่ายเป็นค่าก่อ
สร้างถนน คสล.จาก
หน้าบ้านนายชารี นาม
ไห ไปตามถนนด้าน
ทิศตะวันออก ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 
133 เมตร หนา 0.15 
เมตรหรือม่พืนทีไม่
น้อยกว่า 665 ตร.ม. 
ตามแบบ อบต.หัวเรือ
กําหนดพร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์
โครงการจํานวน 1 
ป้าย

350,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที 2 ตังไว้ 
160,000 บาท เพือ
จ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
ถนน คสล.จากหน้า
บ้านนายสังวาล รินทอง 
ไปด้านทิศตะวันออก 
ขนาดกว้าง 5 เมตร  
ยาว 61 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พืนทีก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 360 ตารางเมตร 
ตามแบบ อบต.หัวเรือ
กําหนดพร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์
โครงการจํานวน 1 
ป้าย

160,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ภายในหมู่บ้านดง
เค็งหมู่ที 16 
  -เพือจ่ายเป็นค่าก่อ
สร้างถนน คสล.จาก
หน้าบ้านนายชารี นาม
ไห ไปตามถนนด้าน
ทิศตะวันออก ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 
133 เมตร หนา 0.15 
เมตรหรือม่พืนทีไม่
น้อยกว่า 665 ตร.ม. 
ตามแบบ อบต.หัวเรือ
กําหนดพร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์
โครงการจํานวน 1 
ป้าย

350,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที 2 ตังไว้ 
160,000 บาท เพือ
จ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
ถนน คสล.จากหน้า
บ้านนายสังวาล รินทอง 
ไปด้านทิศตะวันออก 
ขนาดกว้าง 5 เมตร  
ยาว 61 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พืนทีก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 360 ตารางเมตร 
ตามแบบ อบต.หัวเรือ
กําหนดพร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์
โครงการจํานวน 1 
ป้าย

160,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที 6 
  -เพือจ่ายเป็นค่าก่อ
สร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้านหมู่ที 6 จํานวน 
2 ช่วง
  -ช่วงที 1 เริมจาก
สะพานลําห้วยนา ไป 
รร.ราช
ประชานุเคราะห์ 16 
มาทางวัดบ้านกอก 
ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 26 เมตร หนา 
0.15 เมตร
  -ช่วงที 2 เริมถนน
ตรงข้ามโรงสีชุมชน 
ไปวัดบ้านกอก ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 7 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพืนทีก่อสร้าง
รวมทัง 2 ช่วงไม่น้อย
กว่า 139 ตร.ม.ตาม
แบบ อบต.หัวเรือ
กําหนด

73,000

โครงการก่อสร้างถนน
ดินบ้านดอนฝางหมู่ที 
17 
  -เพือจ่ายเป็นค่าก่อ
สร้างถนนดินพร้อมลง
ลูกรัง ไปพืนทีทําการ
เกษตรของราษฎร จาก
นานางหนูนิตย์ ปะทัง 
ไปทีนานางหนูพิน ชัย
บุรี ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร สูง
เฉลียจากระดับดินเดิม 
1 เมตร ลงหินลูกรังสูง
เฉลีย 0.20 เมตร หรือ
มีปริมาณหินลูกรังไม่
น้อยกว่า 400 ลบ.ม.

130,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
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ลูกรัง ไปพืนทีทําการ
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ไปทีนานางหนูพิน ชัย
บุรี ขนาดกว้าง 4 เมตร 
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
ดินพร้อมลงลูกรัง บ้าน
กุดอ้อหมู่ที 7
  -เพือจ่ายเป็นค่าก่อ
สร้างถนนดินพร้อมลง
ลูกรัง เริมจากนานาย
เตียง ชิลวงษ์ - นานาย
ประเทือง เกณฑ์มา 
ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร สูง
เฉลียจากระดับดินเดิม 
1 เมตร ลูกรังหนา 
0.20 เมตร พร้อมปรับ
เกลียเรียบหรือมี
ปริมาณลูกรังไม่น้อย
กว่า 800 ลบ.ม. ตาม
แบบ อบต.หัวเรือ
กําหนดพร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์
โครงการจํานวน 1 
ป้าย

250,000

โครงการก่อสร้างถนน
ดินพร้อมลงลูกรัง บ้าน
วังปทุมหมู่ที 18
  -เพือจ่ายเป็นค่าก่อ
สร้างถนนดินพร้อมลง
ลูกรัง จากทีนานาย
เจริญ ละดาวัลย์ ไป
หนองโนทางเชือมบ้าน
โนนเห็ดไค ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 
1,100 เมตร สูงเฉลีย
จากระดับดินเดิม 1.00
 เมตร ลงหินลูกรังสูง
เฉลีย 0.20 เมตร หรือ
มีปริมาณหินลูกรังไม่
น้อยกว่า 880 ลบ.ม. 
พร้อมป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ
จํานวน 1 ป้าย ตาม
แบบ อบต.หัวเรือ
กําหนด

268,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายนํา คสล.แบบมี
ฝาปิด
บ้านเหล่าหุ่งหมู่ที 14
  -เพือจ่ายเป็นค่าก่อ
สร้างร่องระบายนํา 
คสล.ภายในหมู่บ้าน 
เริมจากนานายบุญหนา 
 วะปะนัง ไปถึงสาย
แยก กว้าง 0.40 เมตร 
ยาว 84 เมตร พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการจํานวน 1 
ป้าย ตามแบบ อบต.หัว
เรือกําหนด

200,000

โครงการก่อสร้างระบบ
นําประปาหอถังสูงหมู่
บ้านชาดใหญ่หมู่ที 2 
ตังไว้ 250,000  บาท

250,000

โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหอถังสูงพร้อม
เดินท่อจ่ายนํา
บ้านกอกหมู่ที 6 (เจาะ
ใหม่) ตามแบบ อบต
.หัวเรือกําหนดพร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จํานวน 1 
ป้าย

410,000

โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงภูมิทัศทีสา
ธารณะหนองโหร่งบ้าน
ดอนกอกหมู่ที 21
  -เพือเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศทีสาธารณะหนอง
โหร่ง เพือเป็นทีออก
กําลังกายและทีพักผ่อน
ของราษฎรในชุมชน
และหมู่บ้านใกล้เคียง 
ตามแบบ อบต.กําหนด 
พร้อมป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ
จํานวน 1 ป้าย

400,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
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.หัวเรือกําหนดพร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จํานวน 1 
ป้าย

410,000

โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงภูมิทัศทีสา
ธารณะหนองโหร่งบ้าน
ดอนกอกหมู่ที 21
  -เพือเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการปรับปรุงภูมิ
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โหร่ง เพือเป็นทีออก
กําลังกายและทีพักผ่อน
ของราษฎรในชุมชน
และหมู่บ้านใกล้เคียง 
ตามแบบ อบต.กําหนด 
พร้อมป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ
จํานวน 1 ป้าย

400,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างเวที
หอประชุมอาคารเอนก
ประสงค์ อบต.หัวเรือ

200,000

โครงการก่อสร้างศาลา
ทีพักผู้โดยสารปากทาง
เข้า อบต.หัวเรือ ตาม
แบบ อบต.หัวเรือ
กําหนดพร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์
โครงการ จํานวน 1 
ป้าย

200,000

โครงการก่อสร้างศาลา
เอนกค์บ้านดอนเม็ก
หมู่ที 15 (คุ้มป่าแถม)
พร้อมป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ
จํานวน 1 ป้าย

180,000

โครงการขยายท่อ
ระบบส่งนําประปาภาย
ในหมู่บ้าน 
บ้านยางหมู่ที 9

165,000

โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลพร้อมติดปัมนํา 30,000

โครงการขุดลอกคลอง
ส่งนําบ้านนาฝายหมู่ที 
12
  -เริมจากทีนานางวง
เดือน อนุสัตย์ ไปทีนา
นายสี นามวิเศษ ขนาด
กว้าง 2 เมตร ยาว 
300 เมตร ลึกเฉลีย
จากระดับดินเดิม 1.50
 เมตร หรือปริมาณดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 675 
ลบ.ม.ตามแบบ อบต
.หัวเรือกําหนด

40,000
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แผนงาน
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ป้าย
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ขุดไม่น้อยกว่า 675 
ลบ.ม.ตามแบบ อบต
.หัวเรือกําหนด

40,000

วันทีพิมพ์ : 29/10/2561  14:14:52 หน้า : 38/68



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
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แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังบริเวณเป็น
หลุมเป็นบ่อ พร้อม
ปรับเกลียเรียบ หมู่ที 3
จํานวน 4 ช่วง
  -ช่วงที 1 เริมจาก
ถนนเชือมต่อบ้านชาด
น้อย-โนนเห็ดไค
  -ชว่งที 2 จากถนน
ข้ามลําห้วยนาเชือมนา
นายแอ็ด เนืองชมพู
  -ช่วงที 3 ถนนรอบ
หมู่บ้านด้านทิศตะวัน
ตกเฉียงเหนือ
  -ช่วงที 4 ถนนจากนา
นายเวช รินทอง ไปนา
นางสม สิงห์ขร

100,000

โครงการปรับปรุง
ไฟฟ้ารัวบริเวณหน้า 
อบต.หัวเรือ ตามแบบ 
อบต. หัวเรือ

50,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์(ศพด.หนองแก) 100,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์คันคูหนองสิ
มบ้านชาดใหญ่หมู่ที 2
  -เพือเป็นสถานทีพัก
ผ่อนหย่อนใจและที
ออกกําลังกายของ
ราษฎรในเขตชุมชน 
ตามแบบ อบต.หัวเรือ
กําหนด พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์
โครงการจํานวน 1 
ป้าย

200,000

โครงการปรับปรุง
ระบบนําปะปาภายใน
อาคารสถานที อบต.หัว
เรือ

50,000

โครงการปรับปรุงห้อง
ทํางานกองคลัง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังบริเวณเป็น
หลุมเป็นบ่อ พร้อม
ปรับเกลียเรียบ หมู่ที 3
จํานวน 4 ช่วง
  -ช่วงที 1 เริมจาก
ถนนเชือมต่อบ้านชาด
น้อย-โนนเห็ดไค
  -ชว่งที 2 จากถนน
ข้ามลําห้วยนาเชือมนา
นายแอ็ด เนืองชมพู
  -ช่วงที 3 ถนนรอบ
หมู่บ้านด้านทิศตะวัน
ตกเฉียงเหนือ
  -ช่วงที 4 ถนนจากนา
นายเวช รินทอง ไปนา
นางสม สิงห์ขร

100,000

โครงการปรับปรุง
ไฟฟ้ารัวบริเวณหน้า 
อบต.หัวเรือ ตามแบบ 
อบต. หัวเรือ

50,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์(ศพด.หนองแก) 100,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์คันคูหนองสิ
มบ้านชาดใหญ่หมู่ที 2
  -เพือเป็นสถานทีพัก
ผ่อนหย่อนใจและที
ออกกําลังกายของ
ราษฎรในเขตชุมชน 
ตามแบบ อบต.หัวเรือ
กําหนด พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์
โครงการจํานวน 1 
ป้าย

200,000

โครงการปรับปรุง
ระบบนําปะปาภายใน
อาคารสถานที อบต.หัว
เรือ

50,000

โครงการปรับปรุงห้อง
ทํางานกองคลัง 50,000 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงห้อง
ทํางานสํานักปลัด อบต
.

โครงการปรับปรุงห้อง
นําเด็กและอ่างล้างหน้า
แปรงฟัน (ศพด.บ้าน
นาฝาย-เหล่าหุ่ง)

100,000

โครงการปรับปรุง
อาคารสถานทีภายใน
และภายนอก (ศพด
.บ้านกอก)

100,000

โครงการปรับปรุง
อาคารสถานทีภายใน
และภายนอก (ศพด
.บ้านกุดอ้อ - วังปทุม)

100,000

โครงการปรับปรุง
อาคารสถานทีภายใน
และภายนอก (ศพด
.บ้านหนองบัว)

100,000

โครงการมุงหลังคาทาง
เดินด้านหน้า (ศพด
.อบต.)

50,000

โครงการลงหินคลุก
ถนนดิน บ้านยางหมู่ที 
9
  -เพือจ่ายเป็นค่าลงหิน
คลุกถนนดิน เริมจาก
สะพานข้ามเสียวไป
หนองขุมดิน ขนาด
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 
520 เมตร ลงหินคลุก
หนาเฉลีย 0.10 เมตร 
หรือปริมาณหินคลุกไม่
น้อยกว่า 182 ลบ.ม. 
ตามแบบ อบต.หัวเรือ
กําหนดพร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์
โครงการ จํานวน 1 
ป้าย

145,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงห้อง
ทํางานสํานักปลัด อบต
.

200,000 200,000

โครงการปรับปรุงห้อง
นําเด็กและอ่างล้างหน้า
แปรงฟัน (ศพด.บ้าน
นาฝาย-เหล่าหุ่ง)

100,000

โครงการปรับปรุง
อาคารสถานทีภายใน
และภายนอก (ศพด
.บ้านกอก)

100,000

โครงการปรับปรุง
อาคารสถานทีภายใน
และภายนอก (ศพด
.บ้านกุดอ้อ - วังปทุม)

100,000

โครงการปรับปรุง
อาคารสถานทีภายใน
และภายนอก (ศพด
.บ้านหนองบัว)

100,000

โครงการมุงหลังคาทาง
เดินด้านหน้า (ศพด
.อบต.)

50,000

โครงการลงหินคลุก
ถนนดิน บ้านยางหมู่ที 
9
  -เพือจ่ายเป็นค่าลงหิน
คลุกถนนดิน เริมจาก
สะพานข้ามเสียวไป
หนองขุมดิน ขนาด
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 
520 เมตร ลงหินคลุก
หนาเฉลีย 0.10 เมตร 
หรือปริมาณหินคลุกไม่
น้อยกว่า 182 ลบ.ม. 
ตามแบบ อบต.หัวเรือ
กําหนดพร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์
โครงการ จํานวน 1 
ป้าย

145,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการลงหินคลุก
ถนนดิน ไปทีทําการ
เกษตรของราษฎร
พร้อมปรับเกลียเรียบ 
บ้านหัวเรือหมู่ที 4 ตัง
ไว้ 410,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าลงหิน
คลุกถนนดินพร้อม
ปรับเกลียเรียบ จากที
นานางเกศรินทร์ แสง
โทโพ ไปลําห้วยแสง 
ขนาดกว้าง 3.50 
เมตร ยาว 1,500 
เมตร หนาเฉลีย 0.10 
เมตรหรือมีปริมาณหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 525 
ลบ.มตามแบบ อบต
.หัวเรือกําหนดพร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการจํานวน 1 
ป้าย

410,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการลงหินคลุก
ถนนดิน ไปทีทําการ
เกษตรของราษฎร
พร้อมปรับเกลียเรียบ 
บ้านหัวเรือหมู่ที 4 ตัง
ไว้ 410,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าลงหิน
คลุกถนนดินพร้อม
ปรับเกลียเรียบ จากที
นานางเกศรินทร์ แสง
โทโพ ไปลําห้วยแสง 
ขนาดกว้าง 3.50 
เมตร ยาว 1,500 
เมตร หนาเฉลีย 0.10 
เมตรหรือมีปริมาณหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 525 
ลบ.มตามแบบ อบต
.หัวเรือกําหนดพร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการจํานวน 1 
ป้าย

410,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการลงหินคลุก
ถนนดิน พร้อมปรับ
เกลียเรียบบ้านหนอง
แกหมู่ที 11
จํานวน 2 ช่วง
  -ช่วงที 1 เริมจาก
ด้านทิศเหนือหมู่บ้าน
ไปโรงสีข้าวชุมชน 
ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 120 เมตร ลงหิน
คลุกหนาเฉลีย 0.10 
เมตรหรือมีปริมาณหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 48 
ลบ.ม.
  -ช่วงที 2 จากบ้าน
นายสุรศักดิ - ไปถึงที
นานางบุญช่วย บุตร
โชติ ขนาดกว้าง 3.50 
เมตร ยาว 1,050 
เมตร หนาเฉลีย 0.10 
เมตรหรือมีปริมาณหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 
367.50 ลบ.ม.พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการจํานวน 1 
ป้าย ตามแบบ อบต.หัว
เรือกําหนด

330,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการลงหินคลุก
ถนนดิน พร้อมปรับ
เกลียเรียบบ้านหนอง
แกหมู่ที 11
จํานวน 2 ช่วง
  -ช่วงที 1 เริมจาก
ด้านทิศเหนือหมู่บ้าน
ไปโรงสีข้าวชุมชน 
ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 120 เมตร ลงหิน
คลุกหนาเฉลีย 0.10 
เมตรหรือมีปริมาณหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 48 
ลบ.ม.
  -ช่วงที 2 จากบ้าน
นายสุรศักดิ - ไปถึงที
นานางบุญช่วย บุตร
โชติ ขนาดกว้าง 3.50 
เมตร ยาว 1,050 
เมตร หนาเฉลีย 0.10 
เมตรหรือมีปริมาณหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 
367.50 ลบ.ม.พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการจํานวน 1 
ป้าย ตามแบบ อบต.หัว
เรือกําหนด

330,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการลงหินคลุก
ถนนดิน พร้อมปรับ
เกลียเรียบบ้านหนอง
บัวทองหมู่ที 19 
จํานวน 3 ช่วง
  -ช่วงที 1 ด้านทิศ
ตะวันตกวัดป่า ขนาด
กว้าง 3 เมตร ยาว200
 เมตร หนาเฉลีย 0.10
 เมตร หรือมีปริมาณ
หินคลุกไม่น้อยกว่า 60
 ลบ.ม.
  -ช่วงที 2 ด้านทิศ
ตะวันตกถนน
นิวซีแลนด์เข้าถึงคลอง 
ขนาดกว้าง 3.50 
เมตร ยาว 450 เมตร 
หนาเฉลีย 0.10 เมตร
  -ช่วงที 3 ด้านตะวัน
ออกถนนนิวซีแลนด์ 
ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 760 เมตร หนา
เฉลีย 0.10 เมตรหรือ
มีปริมาณหินคลุกรวม
ไม่น้อยกว่า 248 ลบ.ม
.ตามแบบ อบต.หัวเรือ
กําหนดพร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์
โครงการจํานวน 1 
ป้าย

410,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการลงหินคลุก
ถนนดิน พร้อมปรับ
เกลียเรียบบ้านหนอง
บัวทองหมู่ที 19 
จํานวน 3 ช่วง
  -ช่วงที 1 ด้านทิศ
ตะวันตกวัดป่า ขนาด
กว้าง 3 เมตร ยาว200
 เมตร หนาเฉลีย 0.10
 เมตร หรือมีปริมาณ
หินคลุกไม่น้อยกว่า 60
 ลบ.ม.
  -ช่วงที 2 ด้านทิศ
ตะวันตกถนน
นิวซีแลนด์เข้าถึงคลอง 
ขนาดกว้าง 3.50 
เมตร ยาว 450 เมตร 
หนาเฉลีย 0.10 เมตร
  -ช่วงที 3 ด้านตะวัน
ออกถนนนิวซีแลนด์ 
ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 760 เมตร หนา
เฉลีย 0.10 เมตรหรือ
มีปริมาณหินคลุกรวม
ไม่น้อยกว่า 248 ลบ.ม
.ตามแบบ อบต.หัวเรือ
กําหนดพร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์
โครงการจํานวน 1 
ป้าย

410,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการลงหินคลุก
ถนนดินจากโรงสูบนํา
ระบบไฟฟ้าไปโคกบะ
หมูที 5
  -เพือจ่ายเป็นค่าหิน
คลุกถนนดินพร้อม
ปรับเกลีย จากโรงสูบ
นําด้วยไฟฟ้า หมู่ที 5 
บ้านฝาง ไป โคกบะ 
ถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 
450 เมตร ลงหินคลุก
หนาเฉลีย 0.10 เมตร 
หรือมีปริมาณหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 135 ลบ.ม
. ตามแบบ อบต.หัว
เรือกําหนด พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์
โครงการจํานวน 1 
ป้าย

100,000

โครงการลงหินคลุก
ถนนดินพร้อมปรับ
เกลียเรียบ บ้านโคกหมู่
ที 10
  -เพือจ่ายเป็นค่าลงหิน
คลุกถนนดินพร้อม
ปรับเกลียเรียบ จากหมู่
บ้าน ไป ป่าโคกใหญ่ 
ขนาดกว้าง 3.50 
เมตร ยาว 690 เมตร 
หนาเฉลีย 0.10 เมตร 
หรือมีปริมาณหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 241.5 
ลบ.ม. ตามแบบ อบต
.หัวเรือกําหนดพร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จํานวน 1 
ป้าย

190,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการลงหินคลุก
ถนนดินจากโรงสูบนํา
ระบบไฟฟ้าไปโคกบะ
หมูที 5
  -เพือจ่ายเป็นค่าหิน
คลุกถนนดินพร้อม
ปรับเกลีย จากโรงสูบ
นําด้วยไฟฟ้า หมู่ที 5 
บ้านฝาง ไป โคกบะ 
ถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 
450 เมตร ลงหินคลุก
หนาเฉลีย 0.10 เมตร 
หรือมีปริมาณหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 135 ลบ.ม
. ตามแบบ อบต.หัว
เรือกําหนด พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์
โครงการจํานวน 1 
ป้าย

100,000

โครงการลงหินคลุก
ถนนดินพร้อมปรับ
เกลียเรียบ บ้านโคกหมู่
ที 10
  -เพือจ่ายเป็นค่าลงหิน
คลุกถนนดินพร้อม
ปรับเกลียเรียบ จากหมู่
บ้าน ไป ป่าโคกใหญ่ 
ขนาดกว้าง 3.50 
เมตร ยาว 690 เมตร 
หนาเฉลีย 0.10 เมตร 
หรือมีปริมาณหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 241.5 
ลบ.ม. ตามแบบ อบต
.หัวเรือกําหนดพร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จํานวน 1 
ป้าย

190,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการลงหินคลุก
ถนนดินพร้อมปรับ
เกลียเรียบบ้านนาฝาย
หมู่ที 12 
  -จํานวน 2 ช่วง
  -ช่วงที 1 เริมจาก
คลองนํา(หมูหลุม)ถึง
ถนนนิวซีแลนด์ ขนาด
กว้าง 3 เมตร ยาว 
290 เมตร 
  -ช่วงที 2 เริมจาก
บ้านนางแจ่ใ สมปัดสา 
ถึงคันคูหนองขีสูตร 
ขนาดกว้าง 3 เมตร 
ยาว 280 เมตร ลงหิน
คลุกหนาเฉลีย 0.10 
เมตร หรือมีปริมาณ
หินคลุกรวมกันไม่น้อย
กว่า 171 ลบ.ม.พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์
จํานวน 1 ป้าย ตาม
แบบ อบต.หัวเรือ
กําหนด

134,000

โครงการลงหินคลุก
ถนนดินพร้อมปรับ
เกลียเรียบบ้านฝางหมู่
ที 5
  -เพือจ่ายเป็นค่าลงหิน
คลุกถนนดิน จากสาม
แยก ทีนานายเพ็ง ชัย
ลินฟ้า ไปโรงสูบนํา
พลังงานไฟฟ้า ขนาด
กว้าง 3 เมตร ยาว 
450 เมตร หนา 0.10 
เมตรหรือมีปริมาณหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 135 
ลบ.ม.ตามแบบ อบต
.หัวเรือกําหนด

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการลงหินคลุก
ถนนดินพร้อมปรับ
เกลียเรียบบ้านนาฝาย
หมู่ที 12 
  -จํานวน 2 ช่วง
  -ช่วงที 1 เริมจาก
คลองนํา(หมูหลุม)ถึง
ถนนนิวซีแลนด์ ขนาด
กว้าง 3 เมตร ยาว 
290 เมตร 
  -ช่วงที 2 เริมจาก
บ้านนางแจ่ใ สมปัดสา 
ถึงคันคูหนองขีสูตร 
ขนาดกว้าง 3 เมตร 
ยาว 280 เมตร ลงหิน
คลุกหนาเฉลีย 0.10 
เมตร หรือมีปริมาณ
หินคลุกรวมกันไม่น้อย
กว่า 171 ลบ.ม.พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์
จํานวน 1 ป้าย ตาม
แบบ อบต.หัวเรือ
กําหนด

134,000

โครงการลงหินคลุก
ถนนดินพร้อมปรับ
เกลียเรียบบ้านฝางหมู่
ที 5
  -เพือจ่ายเป็นค่าลงหิน
คลุกถนนดิน จากสาม
แยก ทีนานายเพ็ง ชัย
ลินฟ้า ไปโรงสูบนํา
พลังงานไฟฟ้า ขนาด
กว้าง 3 เมตร ยาว 
450 เมตร หนา 0.10 
เมตรหรือมีปริมาณหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 135 
ลบ.ม.ตามแบบ อบต
.หัวเรือกําหนด

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการวางท่อระบาย
นําข้ามลําห้วยนา บ้าน
กุดอ้อหมู่ที 7
  -เพือจ่ายเป็นค่าลงท่อ
ระบายนําขนาด 0.80x 
1.00 เมตร จํานวน 8 
ท่อน พร้อมเทคอนกรีต 
เริมจากนานางละมัย 
พิมพ์พันธ์ - นานาย
ประมวล ปะเสระกัง 
ตามแบบ อบต.หัวเรือ
กําหนด

50,000

เพือจ่ายเป็นค่าชดเชย
สัญญาแบบปรับราคา
ได้ (ชดเขยแบบปรับ
ค่า k ) ตามหนังสือ
สํานักงบประมาณที นร 
0407/ว150 ลงวันที 
24 สิงหาคม 2544  
ตังไว้ 100,000 บาท

100,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
สถาบันทีเป็นกลาง

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ครูผู้ดูแลเด็ก 30,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

อุดหนุนโครงการ
บริหารจัดการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน 
ของ อปท

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการวางท่อระบาย
นําข้ามลําห้วยนา บ้าน
กุดอ้อหมู่ที 7
  -เพือจ่ายเป็นค่าลงท่อ
ระบายนําขนาด 0.80x 
1.00 เมตร จํานวน 8 
ท่อน พร้อมเทคอนกรีต 
เริมจากนานางละมัย 
พิมพ์พันธ์ - นานาย
ประมวล ปะเสระกัง 
ตามแบบ อบต.หัวเรือ
กําหนด

50,000

เพือจ่ายเป็นค่าชดเชย
สัญญาแบบปรับราคา
ได้ (ชดเขยแบบปรับ
ค่า k ) ตามหนังสือ
สํานักงบประมาณที นร 
0407/ว150 ลงวันที 
24 สิงหาคม 2544  
ตังไว้ 100,000 บาท

100,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
สถาบันทีเป็นกลาง 20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ครูผู้ดูแลเด็ก 30,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

อุดหนุนโครงการ
บริหารจัดการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน 
ของ อปท

20,000 20,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

วันทีพิมพ์ : 29/10/2561  14:14:52 หน้า : 54/68



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิ (สมเด็จ
พระเทพ ฯ)
  -หมู่ที 7 จํานวน 
7,550 บาท
  -หมู่ที 8 จํานวน 
6,500 บาท
  -หมู่ที 13 จํานวน 
6,000 บาท
  -หมู่ที 16 จํานวน 
4,800 บาท
  -หมู่ที 18 จํานวน 
6,550 บาท
  -หมู่ที 19 จํานวน 
6,550 บาท

37,950

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีนแห่งชาติ 
(สมเด็จพระเทพ ฯ)
  -จํานวน 13 หมู่บ้าน 
บ้านล่ะ 7,000 บาท มี
หมู่ที 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 9, 10, 11, 15, 
17, 20, 21

91,000

โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลสิงแวดล้อม
ในชุมชน
  -หมู่ที 7 จํานวน 
4,800 บาท
  -หมู่ที 8 จํานวน 
5,550 บาท 
  -หมู่ที 12 จํานวน 
5,600 บาท
  -หมู่ที 13 จํานวน 
6,150 บาท
  -หมู่ที 14 จํานวน 
5,400 บาท
  -หมู่ที 16 จํานวน 
6,400 บาท
  -หมู่ที 18 จํานวน 
5,100 บาท
  -หมู่ที 19 จํานวน 
5,300 บาท

44,300
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิ (สมเด็จ
พระเทพ ฯ)
  -หมู่ที 7 จํานวน 
7,550 บาท
  -หมู่ที 8 จํานวน 
6,500 บาท
  -หมู่ที 13 จํานวน 
6,000 บาท
  -หมู่ที 16 จํานวน 
4,800 บาท
  -หมู่ที 18 จํานวน 
6,550 บาท
  -หมู่ที 19 จํานวน 
6,550 บาท

37,950

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีนแห่งชาติ 
(สมเด็จพระเทพ ฯ)
  -จํานวน 13 หมู่บ้าน 
บ้านล่ะ 7,000 บาท มี
หมู่ที 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 9, 10, 11, 15, 
17, 20, 21

91,000

โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลสิงแวดล้อม
ในชุมชน
  -หมู่ที 7 จํานวน 
4,800 บาท
  -หมู่ที 8 จํานวน 
5,550 บาท 
  -หมู่ที 12 จํานวน 
5,600 บาท
  -หมู่ที 13 จํานวน 
6,150 บาท
  -หมู่ที 14 จํานวน 
5,400 บาท
  -หมู่ที 16 จํานวน 
6,400 บาท
  -หมู่ที 18 จํานวน 
5,100 บาท
  -หมู่ที 19 จํานวน 
5,300 บาท

44,300
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการรณรงค์แก้ไข
ปัญหายาเสพติด (ทูล
กระหม่อมหญิงอุบล
รัตน ฯ )
  -จํานวน 13 หมู๋บ้าน 
บ้านล่ะ 8,000 บาท มี
หมู่ที 
1,2,3,4,5,6,9,10,1
1,15,17,20,21

104,000

โครงการรณรงค์แก้ไข
ปัญหายาเสพติด (ทูล
กระหม่อมหญิงอุบล
รัตน ฯ)
  -หมู่ที 7 จํานวน 
5,050 บาท
  -หมู่ที 8 จํานวน 
5,900 บาท
  -หมู่ที 12 จํานวน 
6,550 บาท
  -หมู่ที 13 จํานวน 
5,550 บาท
  -หมูที 14 จํานวน 
5,550 บาท
  -หมู่ที 16 จํานวน 
4,650 บาท
  -หมู่ที 18 จํานวน 
5,750 บาท
  -หมู่ที 19 จํานวน 
5,600 บาท

44,600

โครงการส่งเสริม
สุขภาพอนามัยแม่และ
เด็ก (สมเด็จพระเทพฯ)
-จํานวน 13 หมู่บ้าน 
บ้าน 5,000 บาท มีหมู่
ที 
1,2,3,4,5,6,9,10,1
1,15,17,20,21

65,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการรณรงค์แก้ไข
ปัญหายาเสพติด (ทูล
กระหม่อมหญิงอุบล
รัตน ฯ )
  -จํานวน 13 หมู๋บ้าน 
บ้านล่ะ 8,000 บาท มี
หมู่ที 
1,2,3,4,5,6,9,10,1
1,15,17,20,21

104,000

โครงการรณรงค์แก้ไข
ปัญหายาเสพติด (ทูล
กระหม่อมหญิงอุบล
รัตน ฯ)
  -หมู่ที 7 จํานวน 
5,050 บาท
  -หมู่ที 8 จํานวน 
5,900 บาท
  -หมู่ที 12 จํานวน 
6,550 บาท
  -หมู่ที 13 จํานวน 
5,550 บาท
  -หมูที 14 จํานวน 
5,550 บาท
  -หมู่ที 16 จํานวน 
4,650 บาท
  -หมู่ที 18 จํานวน 
5,750 บาท
  -หมู่ที 19 จํานวน 
5,600 บาท

44,600

โครงการส่งเสริม
สุขภาพอนามัยแม่และ
เด็ก (สมเด็จพระเทพฯ)
-จํานวน 13 หมู่บ้าน 
บ้าน 5,000 บาท มีหมู่
ที 
1,2,3,4,5,6,9,10,1
1,15,17,20,21

65,000

วันทีพิมพ์ : 29/10/2561  14:14:52 หน้า : 58/68



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการส่งเสริม
สุขภาพอนามัยแม่และ
เด็ก
  -หมู่ที 7 จํานวนเงิน 
2,600 บาท 
  -หมูที 8 จํานวนเงิน 
2,050 บาท
  -หมู่ที 12 จํานวนเงิน 
3,500 บาท
  -หมู่ที 13 จํานวนเงิน 
2,300 บาท
  -หมู่ที 14 จํานวนเงิน 
4,700 บาท
  -หมู่ที 16 จํานวนเงิน 
1,300 บาท
  -หมูที 18 จํานวนเงิน 
2,600 บาท
  -หมู่ที 19 จํานวนเงิน 
2,550

21,600

โครงการสืบสาน
ปนิธานสมเด็จย่าต้าน
มะเร็งเต้านม มะเร็ง
ปากมดลูก
  -หมู่ที 12 จํานวน 
4,350 บาท
  -หมู่ที 14 จํานวน 
4,350 บาท
  -หมู่ที 16 จํานวน 
2,850 บาท

11,550

อุดหนุนกลุ่มกลองยาว 
หมู่ที 19 10,000

อุดหนุนกลุ่มโต๊ะเช่า  
หมู่ที 7 10,000

อุดหนุนกลุ่มทอผา หมู่
ที 17 10,000

อุดหนุนกลุ่มทอผ้า หมู่
ที 3 10,000

อุดหนุนกลุ่มแปรรูป
เนือสัตว์ หมู่ที 21 10,000

อุดหนุนกลุ่มโรงสี
ชุมชน หมู่ที 12 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการส่งเสริม
สุขภาพอนามัยแม่และ
เด็ก
  -หมู่ที 7 จํานวนเงิน 
2,600 บาท 
  -หมูที 8 จํานวนเงิน 
2,050 บาท
  -หมู่ที 12 จํานวนเงิน 
3,500 บาท
  -หมู่ที 13 จํานวนเงิน 
2,300 บาท
  -หมู่ที 14 จํานวนเงิน 
4,700 บาท
  -หมู่ที 16 จํานวนเงิน 
1,300 บาท
  -หมูที 18 จํานวนเงิน 
2,600 บาท
  -หมู่ที 19 จํานวนเงิน 
2,550

21,600

โครงการสืบสาน
ปนิธานสมเด็จย่าต้าน
มะเร็งเต้านม มะเร็ง
ปากมดลูก
  -หมู่ที 12 จํานวน 
4,350 บาท
  -หมู่ที 14 จํานวน 
4,350 บาท
  -หมู่ที 16 จํานวน 
2,850 บาท

11,550

อุดหนุนกลุ่มกลองยาว 
หมู่ที 19 10,000

อุดหนุนกลุ่มโต๊ะเช่า  
หมู่ที 7 10,000

อุดหนุนกลุ่มทอผา หมู่
ที 17 10,000

อุดหนุนกลุ่มทอผ้า หมู่
ที 3 10,000

อุดหนุนกลุ่มแปรรูป
เนือสัตว์ หมู่ที 21 10,000

อุดหนุนกลุ่มโรงสี
ชุมชน หมู่ที 12 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนกลุ่มโรงสี
ชุมชน หมู่ที 14 10,000

อุดหนุนกลุ่มโรงสี
ชุมชน หมู่ที 16 10,000

อุดหนุนโครงการบวช
ชีพราหม์ 20,000

อุดหนุนโครงการ
ประเพณีบุญบังไฟ 100,000

อุดหนุนโครงการ
ประเพณีสงกรานต์ 20,000

อุดหนุนโครงการวัน
สําคัญทางพระพุทธ
ศาสนา

20,000

อุดหนุนให้กับกลุ่มสตรี
ตําบลหัวเรือ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าบ้านกอกหมู่ที 6 27,000

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าบ้านนาฝายหมู่ที 
12  
  -จํานวน 2 ช่วง
  -ช่วงที 1 จากหมู่บ้าน
ไปถนนนิวซีแลนด์
  -ช่วงที 2 จากบ้าน
นางแจ่ม สมปัดสา ไป
โนนขีสูตร

126,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนกลุ่มโรงสี
ชุมชน หมู่ที 14 10,000

อุดหนุนกลุ่มโรงสี
ชุมชน หมู่ที 16 10,000

อุดหนุนโครงการบวช
ชีพราหม์ 20,000

อุดหนุนโครงการ
ประเพณีบุญบังไฟ 100,000

อุดหนุนโครงการ
ประเพณีสงกรานต์ 20,000

อุดหนุนโครงการวัน
สําคัญทางพระพุทธ
ศาสนา

20,000

อุดหนุนให้กับกลุ่มสตรี
ตําบลหัวเรือ 25,000 25,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าบ้านกอกหมู่ที 6 27,000

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าบ้านนาฝายหมู่ที 
12  
  -จํานวน 2 ช่วง
  -ช่วงที 1 จากหมู่บ้าน
ไปถนนนิวซีแลนด์
  -ช่วงที 2 จากบ้าน
นางแจ่ม สมปัดสา ไป
โนนขีสูตร

126,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าไปพืนทีทําการ
เกษตร บ้านชาดน้อย
หมู่ที 3 
  -จํานวน 3 ช่วง
  -เริมจากนานายทอง
สุข เดชบุรัมย์ ไปถึงนา
นางสุพรรณ ยุคใส
  -จากนานายละมัย กํา
หัวเรือ ไปบ้านด้าม
ขวาน
  -จากนานายบัวลี อินธิ
แสง ไปหนองไข่แสน
ถึงนานายคํามูล คําสะ
ไม

60,000

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าพร้อมสายดับ
บ้านชาดใหญ่หมู่ที 1 
จํานวน 3 จุด
  -เริมจากหน้าบ้าน
นายสวัสดิ ตะชา ไปถึง
ถนนหน้า อบต.หัวเรือ
  -จากหน้าบ้านนาย
สุภาพ ชุมดี ไปวัดบ้าน
ชาดน้อย
  -จากหน้าบ้านนาย
ศักดิ นาตะขันธ์ ไปทิศ
ใต้หมู่บ้าน

230,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าไปพืนทีทําการ
เกษตร บ้านชาดน้อย
หมู่ที 3 
  -จํานวน 3 ช่วง
  -เริมจากนานายทอง
สุข เดชบุรัมย์ ไปถึงนา
นางสุพรรณ ยุคใส
  -จากนานายละมัย กํา
หัวเรือ ไปบ้านด้าม
ขวาน
  -จากนานายบัวลี อินธิ
แสง ไปหนองไข่แสน
ถึงนานายคํามูล คําสะ
ไม

60,000

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าพร้อมสายดับ
บ้านชาดใหญ่หมู่ที 1 
จํานวน 3 จุด
  -เริมจากหน้าบ้าน
นายสวัสดิ ตะชา ไปถึง
ถนนหน้า อบต.หัวเรือ
  -จากหน้าบ้านนาย
สุภาพ ชุมดี ไปวัดบ้าน
ชาดน้อย
  -จากหน้าบ้านนาย
ศักดิ นาตะขันธ์ ไปทิศ
ใต้หมู่บ้าน

230,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าพร้อมสายดับ
บ้านเหล่าหุ่งหมู่ที 14 
  -จํานวน 3 ช่วง
  -ช่วงที 1 ขยายเขต
ไฟฟ้าจากหน้าบ้าน
นายสุพจน์ ลุนทอ ถึงที
นายหมัน ปัจจัย ไปทาง
บ้านโคก
  -ช่วงที 2 จากศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ถึงทีนา
นายวุฒิ ปาปัง ระยะ
ทาง 280 เมตรพร้อม
อุปกรณ์
  -ช่วงที 3 ข้างบ้าน
นายสุพจน์ ลุนทอ ด้าน
ทิศตะวันออกไปนา
นายบุญหา วะปะนัง

150,000

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงตํา บ้านโคก
หมู่ที 10  
  -จํานวน 2 ช่วง 
  -ช่วงที 1 จากบ้าน
โคกไปวัดบ้านผํา
  -ช่วงที 2 จากดอนปู่
ตาไปโนนม่วง

190,000

โครงการขยายเขย
ไฟฟ้าบ้านกุดอ้อหมู่ที 
7 
  -จากบ้านกุดอ้อไป
บ้านหนองผง

100,000

โครงการติดตังหม้อ
แปลงพร้อมขยายเขต
ไฟฟ้าบ้านหนองบัวหมู่
ที 8
  -จากถนนนิวซีแลนด์ 
ไปตามถนนทางไป
บ้านโคก

410,000

อุดหนุนค่าอาหารกลาง
วัน ให้กับโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขต
พืนทีการศึกษาขันพืน
ฐาน (สพฐ.)

412,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าพร้อมสายดับ
บ้านเหล่าหุ่งหมู่ที 14 
  -จํานวน 3 ช่วง
  -ช่วงที 1 ขยายเขต
ไฟฟ้าจากหน้าบ้าน
นายสุพจน์ ลุนทอ ถึงที
นายหมัน ปัจจัย ไปทาง
บ้านโคก
  -ช่วงที 2 จากศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ถึงทีนา
นายวุฒิ ปาปัง ระยะ
ทาง 280 เมตรพร้อม
อุปกรณ์
  -ช่วงที 3 ข้างบ้าน
นายสุพจน์ ลุนทอ ด้าน
ทิศตะวันออกไปนา
นายบุญหา วะปะนัง

150,000

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงตํา บ้านโคก
หมู่ที 10  
  -จํานวน 2 ช่วง 
  -ช่วงที 1 จากบ้าน
โคกไปวัดบ้านผํา
  -ช่วงที 2 จากดอนปู่
ตาไปโนนม่วง

190,000

โครงการขยายเขย
ไฟฟ้าบ้านกุดอ้อหมู่ที 
7 
  -จากบ้านกุดอ้อไป
บ้านหนองผง

100,000

โครงการติดตังหม้อ
แปลงพร้อมขยายเขต
ไฟฟ้าบ้านหนองบัวหมู่
ที 8
  -จากถนนนิวซีแลนด์ 
ไปตามถนนทางไป
บ้านโคก

410,000

อุดหนุนค่าอาหารกลาง
วัน ให้กับโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขต
พืนทีการศึกษาขันพืน
ฐาน (สพฐ.)

412,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนค่าอาหารกลาง
วัน ให้กับโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขต
พืนทีการศึกษาประถม
ศึกษา (สพป.)

1,920,000

อุดหนุนโครงการแข่ง
ขันกีฬากลุ่มที 5 50,000

อุดหนุนโครงการจัด
งานรัฐพิธี

อุดหนุนโครงการจัด
งานออนซอนกลองยาว
ชาววาปีของดีพืนบ้าน

30,000

อุดหนุนโครงการบุญ
เบิกฟ้าและงานกาชาด
จังหวัดมหาสารคาม

10,000

อุดหนุนโครงการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

25,000

อุดหนุนโครงการฝึก
อบรมลูกเสือชาวบ้าน
เพือป้องกันและปราบ
ปรามยาเสพติด

10,000

อุดหนุนโครงการ
พัฒนาแพทย์แผนไทย
ในสถานบริการและ
ชุมชนเพือสุขภาพทีดี

30,000

อุดหนุนโครงการส่ง
เสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 30,000

รวม 21,037,237 756,430 728,000 296,000 14,505,330 1,534,480 1,797,920 10,572,150
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนค่าอาหารกลาง
วัน ให้กับโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขต
พืนทีการศึกษาประถม
ศึกษา (สพป.)

1,920,000

อุดหนุนโครงการแข่ง
ขันกีฬากลุ่มที 5 50,000

อุดหนุนโครงการจัด
งานรัฐพิธี 10,000 10,000

อุดหนุนโครงการจัด
งานออนซอนกลองยาว
ชาววาปีของดีพืนบ้าน

30,000

อุดหนุนโครงการบุญ
เบิกฟ้าและงานกาชาด
จังหวัดมหาสารคาม

10,000

อุดหนุนโครงการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

25,000

อุดหนุนโครงการฝึก
อบรมลูกเสือชาวบ้าน
เพือป้องกันและปราบ
ปรามยาเสพติด

10,000

อุดหนุนโครงการ
พัฒนาแพทย์แผนไทย
ในสถานบริการและ
ชุมชนเพือสุขภาพทีดี

30,000

อุดหนุนโครงการส่ง
เสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 30,000

รวม 677,000 14,699,153 66,603,700
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