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คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ

องคการบริหารสวนตําบลหัวเขา

อําเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรี
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ของ 

 

องคการบริหารสวนตําบลหัวเขา 
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อําเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุร ี



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหัวเขา

              บัดนีถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวเขา จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลหัวเขาอีกครังหนึ่ง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลหัวเขาจึงขอชีแจงให้ท่านประธานและ
สมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 35,175,826.02 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 13,941,992.77 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 10,886,440.56 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 1 โครงการ รวม 320.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จํานวน 39,312,271.17 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 370,569.22 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 23,162.50 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 227,493.23 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 267,900.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 16,902,936.22 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 21,520,210.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 7,347,700.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 29,877,209.15 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 11,642,687.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 8,886,505.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 4,817,517.15 บาท

งบลงทุน จํานวน 2,991,400.00 บาท

งบรายจ่ายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,539,100.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 7,347,700.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จํานวน 260,175.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตําบลหัวเขา
อําเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี

รายรับจริง ปี  2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 378,662.87 389,000.00 395,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 58,085.00 35,500.00 68,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 211,417.97 197,500.00 211,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 7,820.00 107,000.00 11,000.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 10,000.00 0.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 655,985.84 739,000.00 685,000.00

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 23,330,989.55 17,767,500.00 23,311,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 23,330,989.55 17,767,500.00 23,311,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 21,058,844.00 23,830,515.00 21,852,500.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 21,058,844.00 23,830,515.00 21,852,500.00

รวม 45,045,819.39 42,337,015.00 45,848,500.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 13,815,837.00 14,714,065.00 15,647,560.00

งบบุคลากร 10,186,140.00 12,288,120.00 12,616,720.00

งบดําเนินงาน 5,688,962.93 9,200,830.00 11,017,220.00

งบลงทุน 1,728,001.23 4,242,900.00 4,700,000.00

งบเงินอุดหนุน 2,056,100.00 1,891,100.00 1,867,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 33,475,041.16 42,337,015.00 45,848,500.00

รวม 33,475,041.16 42,337,015.00 45,848,500.00
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อําเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุร ี



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ องค์การบริหารส่วนตําบลหัวเขา

อําเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 14,561,720

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 100,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 5,104,220

แผนงานสาธารณสุข 2,753,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 40,000

แผนงานเคหะและชุมชน 7,082,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 100,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 460,000

ด้านการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 15,647,560

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 45,848,500



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 7,356,720 1,731,000 9,087,720

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,916,720 0 2,916,720

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,440,000 1,731,000 6,171,000

งบดําเนินงาน 4,619,000 790,000 5,409,000

    ค่าตอบแทน 794,000 260,000 1,054,000

    ค่าใช้สอย 2,100,000 500,000 2,600,000

    ค่าวัสดุ 1,270,000 30,000 1,300,000

    ค่าสาธารณูปโภค 455,000 0 455,000

งบเงินอุดหนุน 65,000 0 65,000

    เงินอุดหนุน 65,000 0 65,000

                                             รวม 12,040,720 2,521,000 14,561,720

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

และระงับอัคคีภัย รวม

งบดําเนินงาน 100,000 100,000

    ค่าใช้สอย 50,000 50,000

    ค่าวัสดุ 50,000 50,000

                                             รวม 100,000 100,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลหัวเขา

อําเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวม

งบบุคลากร 1,286,000 0 1,286,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,286,000 0 1,286,000

งบดําเนินงาน 865,000 1,441,220 2,306,220

    ค่าตอบแทน 145,000 0 145,000

    ค่าใช้สอย 600,000 588,720 1,188,720

    ค่าวัสดุ 60,000 852,500 912,500

    ค่าสาธารณูปโภค 60,000 0 60,000

งบเงินอุดหนุน 0 1,512,000 1,512,000

    เงินอุดหนุน 0 1,512,000 1,512,000

                                             รวม 2,151,000 2,953,220 5,104,220

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข รวม

งบบุคลากร 1,078,000 1,078,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,078,000 1,078,000

งบดําเนินงาน 1,435,000 1,435,000

    ค่าตอบแทน 265,000 265,000

    ค่าใช้สอย 970,000 970,000

    ค่าวัสดุ 200,000 200,000

งบเงินอุดหนุน 240,000 240,000

    เงินอุดหนุน 240,000 240,000

                                             รวม 2,753,000 2,753,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานสวัสดิการสังคมและ

สังคมสงเคราะห์ รวม

งบดําเนินงาน 40,000 40,000

    ค่าใช้สอย 40,000 40,000

                                             รวม 40,000 40,000



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน รวม

งบบุคลากร 1,165,000 0 1,165,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,165,000 0 1,165,000

งบดําเนินงาน 1,167,000 100,000 1,267,000

    ค่าตอบแทน 157,000 0 157,000

    ค่าใช้สอย 690,000 0 690,000

    ค่าวัสดุ 320,000 100,000 420,000

งบลงทุน 4,650,000 0 4,650,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4,650,000 0 4,650,000

                                             รวม 6,982,000 100,000 7,082,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 50,000 50,000

    ค่าใช้สอย 50,000 50,000

งบเงินอุดหนุน 50,000 50,000

    เงินอุดหนุน 50,000 50,000

                                             รวม 100,000 100,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น รวม

งบดําเนินงาน 210,000 200,000 410,000

    ค่าใช้สอย 180,000 200,000 380,000

    ค่าวัสดุ 30,000 0 30,000

งบลงทุน 50,000 0 50,000

    ค่าครุภัณฑ์ 50,000 0 50,000

                                             รวม 260,000 200,000 460,000



แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 15,647,560 15,647,560

    งบกลาง 15,647,560 15,647,560

                                             รวม 15,647,560 15,647,560



แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 14,561,720

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 100,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 5,104,220

แผนงานสาธารณสุข 2,753,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 40,000

แผนงานเคหะและชุมชน 7,082,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 100,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 460,000

ด้านการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 15,647,560

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 45,848,500

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลหัวเขา และโดยอนุมัติของนายอําเภอเดิมบางนางบวช

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 45,848,500 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 
45,848,500 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหัวเขาปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย
เงินขององค์การบริหารส่วนตําบล

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตําบลหัวเขา
อําเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี



ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหัวเขามีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

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

(นายประเสริฐ  บุญประเสริฐ)

ตําแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหัวเขา

อนุมัติ

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

(นายวัฒนา  ยั่งยืน)

ตําแหน่ง นายอําเภอเดิมบางนางบวช



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตําบลหัวเขา

อําเภอ เดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี
 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

หมวดภาษีอากร

     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 380,000.00

     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 198,418.73 172,457.55 167,222.87 175,000.00 -98.86 % 2,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที่ 195,002.60 193,012.45 199,766.00 195,000.00 -98.97 % 2,000.00

     ภาษีป้าย 13,453.00 18,626.00 11,674.00 19,000.00 -42.11 % 11,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 406,874.33 384,096.00 378,662.87 389,000.00 395,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 3,000.00 2,520.00 3,000.00 0.00 100.00 % 3,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 1,050.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 500.00 320.00 280.00 500.00 0.00 % 500.00

     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 4,000.00 0.00 1,000.00 5,000.00 -70.00 % 1,500.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 10,000.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 10,120.71 30,550.00 10,000.00 200.00 % 30,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 0.00 23,400.00 22,120.00 20,000.00 10.00 % 22,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 85.00 0.00 100.00 % 1,000.00

     ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 7,500.00 36,860.71 58,085.00 35,500.00 68,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ดอกเบี้ย 193,855.49 197,406.00 211,417.97 197,500.00 6.84 % 211,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 193,855.49 197,406.00 211,417.97 197,500.00 211,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าขายแบบแปลน 298,500.00 96,000.00 7,300.00 100,000.00 -90.00 % 10,000.00

     ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

หน้า : 1/2วันที่พิมพ์ : 1/8/2562  11:38:58



รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 8,000.00 6,660.00 520.00 7,000.00 -85.71 % 1,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 306,503.00 102,660.00 7,820.00 107,000.00 11,000.00

หมวดรายได้จากทุน

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 377,203.81 514,187.41 555,340.26 515,000.00 7.77 % 555,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,011,575.47 8,338,548.35 9,141,917.31 8,338,500.00 9.62 % 9,141,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 3,035,172.91 2,969,784.40 3,134,794.43 2,970,000.00 5.52 % 3,134,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 92,503.23 77,949.88 110,325.57 78,000.00 41.03 % 110,000.00

     ภาษีสุรา 1,421,823.04 1,436,828.64 0.00 1,430,000.00 -100.00 % 0.00

     ภาษีสรรพสามิต 3,058,353.10 3,462,587.98 5,519,342.90 3,463,000.00 59.11 % 5,510,000.00

     ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 6,362.00 7,383.00 10,415.00 8,000.00 25.00 % 10,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 117,491.26 136,418.77 100,528.42 137,000.00 -27.01 % 100,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 66,265.32 66,284.00 107,434.46 66,500.00 50.38 % 100,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 934,802.00 741,775.00 4,649,378.00 750,000.00 519.87 % 4,649,000.00

     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้นํ้าบาดาล 0.00 1,530.00 0.00 1,500.00 -100.00 % 0.00

     ภาษีจัดสรรอื่นๆ 1,067.00 1,144.60 1,513.20 10,000.00 -80.00 % 2,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 17,122,619.14 17,754,422.03 23,330,989.55 17,767,500.00 23,311,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 7,556,515.00 20,254,260.00 21,058,844.00 23,830,515.00 -8.30 % 21,852,500.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 7,556,515.00 20,254,260.00 21,058,844.00 23,830,515.00 21,852,500.00

รวมทุกหมวด 25,593,866.96 38,729,704.74 45,045,819.39 42,337,015.00 45,848,500.00

หน้า : 2/2วันที่พิมพ์ : 1/8/2562  11:38:58



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตําบลหัวเขา

อําเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 45,848,500   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 395,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 380,000 บาท
ประมาณการไว้ตามที่กฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกําหนด
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 2,000 บาท
ประมาณการไว้สําหรับลูกหนี้ค้างชําระ
ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 2,000 บาท
ประมาณการไว้สําหรับลูกหนี้ค้างชําระ
ภาษีป้าย จํานวน 11,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 68,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 3,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 1,500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 10,000 บาท
ประมาณการไว้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 30,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 22,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 211,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 211,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 11,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 10,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา

วันที่พิมพ์ : 1/8/2562  11:42:34 หน้า : 1/2



รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 23,311,000 บาท

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จํานวน 555,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,141,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 3,134,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 110,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 5,510,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ จํานวน 10,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 100,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 100,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จํานวน 4,649,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ภาษีจัดสรรอื่นๆ จํานวน 2,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 21,852,500 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 21,852,500 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา

วันที่พิมพ์ : 1/8/2562  11:42:34 หน้า : 2/2



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

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/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 86,400.00 73,440.00 86,400.00 86,400.00 0 % 86,400

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 2,232,000.00 2,232,000.00 2,232,000.00 2,232,000.00 0 % 2,232,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,916,720.00 2,903,760.00 2,916,720.00 2,916,720.00 2,916,720

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 2,142,288.00 2,295,900.00 2,548,740.00 3,075,000.00 5.04 % 3,230,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 18,240.00 18,240.00 18,240.00 20,000.00 100 % 40,000

เงินประจําตําแหน่ง 130,500.00 132,000.00 132,000.00 132,000.00 0 % 132,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 207,180.00 220,020.00 231,060.00 245,000.00 3.67 % 254,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 538,320.00 578,640.00 583,080.00 702,000.00 1.42 % 712,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 61,100.00 60,780.00 56,340.00 76,500.00 -5.88 % 72,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,097,628.00 3,305,580.00 3,569,460.00 4,250,500.00 4,440,000

รวมงบบุคลากร 6,014,348.00 6,209,340.00 6,486,180.00 7,167,220.00 7,356,720

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตําบลหัวเขา

อําเภอเดิมบางนางบวช    จังหวัดสุพรรณบุรี
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4,200.00 1,200.00 9,600.00 500,000.00 20 % 600,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 200 % 30,000

ค่าเช่าบ้าน 78,000.00 78,000.00 78,000.00 98,200.00 16.09 % 114,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 9,530.00 15,760.00 46,460.00 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 91,730.00 94,960.00 134,060.00 658,200.00 794,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 476,105.29 529,163.19 583,976.19 0.00 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 650,000.00 7.69 % 700,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 18,165.00 17,850.00 21,420.00 20,000.00 0 % 20,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 97,606.00 115,064.00 138,786.00 200,000.00 0 % 200,000

ค่าใช้จ่ายในการบอกรับหนังสือพิมพ์
ประจําหมู่บ้าน 49,010.00 44,740.00 44,830.00 35,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 0.00 0.00 0.00 300,000.00 33.33 % 400,000

ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา และศึกษา
ดูงาน 270,050.00 248,450.00 209,450.00 333,700.00 4.88 % 350,000

ค่าพวงมาลัย กระเช้าดอกไม้ และพวง
มาลา 800.00 0.00 0.00 5,000.00 100 % 10,000

โครงการจัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนา
ท้องถิ่น และการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อ
นําไปใช้ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการตามแนวพระราชดําริหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการปลูกต้นไม้วันพ่อแห่งชาติ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการปลูกต้นไม้วันสําคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 30,010.00 12,504.00 8,500.00 20,000.00 50 % 30,000

โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพการ
ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและการ
ปราบปรามการทุจริต 0.00 13,450.00 15,000.00 30,000.00 0 % 30,000

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตาม
แนวพระราชดําริ 0.00 205,250.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอาชีพเสริมให้กับนักเรียน 
นักศึกษา และเยาวชน 0.00 0.00 5,000.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริม
อาชีพกลุ่มสตรี 0.00 19,900.00 6,000.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติกา
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

โครงการเสริมสร้างทัศนคติและจิตสํานึก
ที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์
โดยประชาชนมีส่วนร่วม

0.00 0.00 0.00 20,000.00 50 % 30,000

โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตผู้สูงอายุ
ด้วยธรรมะ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 33,655.04 59,488.69 122,234.50 150,000.00 0 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 975,401.33 1,290,859.88 1,155,196.69 1,878,700.00 2,100,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 262,337.05 191,919.60 149,511.00 50,000.00 100 % 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 100 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 48,171.00 35,905.00 41,911.00 30,000.00 1,566.67 % 500,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,097.00 20,810.00 2,450.00 80,000.00 25 % 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 156,193.56 143,582.50 159,094.13 350,000.00 14.29 % 400,000

วัสดุการเกษตร 4,240.00 39,850.00 15,480.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 24,315.00 29,165.50 4,104.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 98,310.00 96,650.00 96,720.00 100,000.00 0 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 603,663.61 557,882.60 469,270.13 675,000.00 1,270,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 247,382.22 233,536.52 225,967.71 300,000.00 0 % 300,000

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 10,058.23 6,251.48 8,481.90 20,000.00 0 % 20,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 3,524.58 2,834.43 2,413.92 10,000.00 0 % 10,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 15,757.00 14,617.00 5,484.00 20,000.00 50 % 30,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 34,026.00 38,938.72 40,959.60 50,000.00 90 % 95,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 310,748.03 296,178.15 283,307.13 400,000.00 455,000

รวมงบดําเนินงาน 1,981,542.97 2,239,880.63 2,041,833.95 3,611,900.00 4,619,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้พนักพิง 4,000.00 26,000.00 7,200.00 0.00 0 % 0

เก้าอี้พนักพิงสูง 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0 % 0

เครื่องดูดฝุ่น 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง 88,000.00 74,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้เหล็ก 2 บาน 0.00 16,500.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเลื่อน 
แบบกระจก 0.00 6,400.00 0.00 0.00 0 % 0

โต๊ะทํางานชนิดเหล็กพร้อมกระจก 13,000.00 12,400.00 0.00 18,000.00 -100 % 0

โต๊ะหมู่บูชา 9,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ถังนํ้า 78,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

แท่นบรรยาย (โพเดี้ยม) 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 24 นิ้ว 0.00 28,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพ่นยาแบบสะพายหลัง 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องขยายเสียง 9,150.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องขยายเสียงติดรถยนต์ 0.00 0.00 3,400.00 0.00 0 % 0

ลําโพง 0.00 7,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 39,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า 0.00 0.00 19,000.00 0.00 0 % 0

เครื่องทํานํ้าเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 
ก๊อก 0.00 0.00 14,500.00 0.00 0 % 0

เครื่องทํานํ้าร้อน-นํ้าเย็น แบบต่อท่อ 
ขนาด 2 ก๊อก 0.00 0.00 23,250.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

เลื่อยโซ่ยนต์ 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 16,000.00 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับสํานัก
งาน 0.00 0.00 16,000.00 0.00 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงาน
สํานักงาน 17,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet) 7,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 0.00 0.00 7,900.00 0.00 0 % 0

จอภาพแบบ LCD หรือ LED 3,300.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 308,950.00 190,300.00 95,750.00 34,000.00 0

รวมงบลงทุน 308,950.00 190,300.00 95,750.00 34,000.00 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0 % 0

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปกป้องสถาบัน สันติ สามัคคี 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติกา
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

รวมเงินอุดหนุน 50,000.00 50,000.00 65,000.00 50,000.00 65,000

รวมงบเงินอุดหนุน 50,000.00 50,000.00 65,000.00 50,000.00 65,000

รวมงานบริหารทั่วไป 8,354,840.97 8,689,520.63 8,688,763.95 10,863,120.00 12,040,720

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 351,850.00 260,280.00 273,480.00 986,000.00 0.91 % 995,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

เงินประจําตําแหน่ง 35,000.00 0.00 0.00 42,000.00 0 % 42,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 207,180.00 220,020.00 231,060.00 245,000.00 3.67 % 254,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 361,200.00 375,840.00 387,240.00 400,000.00 5 % 420,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 955,230.00 856,140.00 891,780.00 1,693,000.00 1,731,000

รวมงบบุคลากร 955,230.00 856,140.00 891,780.00 1,693,000.00 1,731,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0.00 0.00 1,700.00 200,000.00 10 % 220,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 14,280.00 14,280.00 13,860.00 30,000.00 0 % 30,000

ค่าเช่าบ้าน 24,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 5,000.00 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 38,280.00 14,280.00 15,560.00 235,000.00 260,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 98,400.00 90,200.00 279,000.00 0.00 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 356,234.00 12.29 % 400,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 84,064.00 22,990.00 55,608.00 100,000.00 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 182,464.00 113,190.00 334,608.00 456,234.00 500,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 19,889.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 6,631.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 26,520.00 30,000.00 30,000

รวมงบดําเนินงาน 220,744.00 127,470.00 376,688.00 721,234.00 790,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเลื่อน 
แบบกระจก 0.00 12,800.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 2 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED 
ขาวดําชนิด Network แบบที่ 1 0.00 0.00 7,900.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 12,800.00 37,900.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 12,800.00 37,900.00 0.00 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0

รวมงานบริหารงานคลัง 1,190,974.00 1,011,410.00 1,306,368.00 2,414,234.00 2,521,000

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 9,545,814.97 9,700,930.63 9,995,131.95 13,277,354.00 14,561,720

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 25,814.20 23,940.90 24,841.58 30,000.00 66.67 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 25,814.20 23,940.90 24,841.58 30,000.00 50,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 0.00 0.00 66,300.00 0.00 0 % 0

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0.00 0.00 16,500.00 0.00 100 % 20,000

วัสดุอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 82,800.00 0.00 50,000

รวมงบดําเนินงาน 25,814.20 23,940.90 107,641.58 30,000.00 100,000

วันที่พิมพ์ : 1/8/2562  11:38:11 หน้า : 8/28



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถยนต์บรรทุกนํ้า แบบเอนกประสงค์ 0.00 3,036,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 3,036,000.00 0.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 3,036,000.00 0.00 0.00 0

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 25,814.20 3,059,940.90 107,641.58 30,000.00 100,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 25,814.20 3,059,940.90 107,641.58 30,000.00 100,000

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 276,180.00 554,220.00 576,960.00 630,000.00 6.35 % 670,000

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

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 360,000.00 490,800.00 500,040.00 545,000.00 0.92 % 550,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 17,100.00 37,895.00 30,780.00 25,000.00 -4 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 695,280.00 1,124,915.00 1,149,780.00 1,242,000.00 1,286,000

รวมงบบุคลากร 695,280.00 1,124,915.00 1,149,780.00 1,242,000.00 1,286,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 90,000.00 11.11 % 100,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 100 % 10,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 2,130.00 7,440.00 35,000.00 0 % 35,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 2,130.00 7,440.00 130,000.00 145,000

วันที่พิมพ์ : 1/8/2562  11:38:11 หน้า : 9/28



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 77,134.00 264,017.00 412,021.50 0.00 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 520,000.00 0 % 520,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 27,290.00 20,710.00 22,584.00 30,000.00 66.67 % 50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 9,500.00 22,150.00 17,750.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 113,924.00 306,877.00 452,355.50 610,000.00 600,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 7,451.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 100 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 9,200.00 10,000.00 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 16,651.00 40,000.00 60,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 23,363.81 31,827.44 37,915.59 50,000.00 20 % 60,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 23,363.81 31,827.44 37,915.59 50,000.00 60,000

รวมงบดําเนินงาน 137,287.81 340,834.44 514,362.09 830,000.00 865,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเลื่อน 
แบบกระจก 0.00 3,200.00 0.00 0.00 0 % 0

โต๊ะทํางานไม้พร้อมเก้าอี้ 0.00 6,600.00 0.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 1/8/2562  11:38:11 หน้า : 10/28



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet) 0.00 0.00 15,800.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 9,800.00 15,800.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 9,800.00 15,800.00 0.00 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 832,567.81 1,475,549.44 1,679,942.09 2,072,000.00 2,151,000

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการค่ายเยาวชนอาเซี่ยนตําบลหัว
เขา 0.00 0.00 0.00 20,000.00 300 % 80,000

โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ 75,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมเยาวชนเพื่อการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

โครงการวันเด็กแห่งชาติตําบลหัวเขา 0.00 0.00 11,500.00 30,000.00 233.33 % 100,000

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกชั้นเรียน 0.00 0.00 8,385.00 30,000.00 0 % 30,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 224,000.00 295,120.00 276,080.00 353,730.00 2.82 % 363,720

รวมค่าใช้สอย 299,000.00 295,120.00 295,965.00 433,730.00 588,720

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 5,344.00 26,456.00 16,823.00 30,000.00 0 % 30,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 586,204.52 624,966.80 660,187.60 858,500.00 -4.19 % 822,500

วันที่พิมพ์ : 1/8/2562  11:38:11 หน้า : 11/28



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

วัสดุการศึกษา 3,729.00 29,845.00 29,979.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 595,277.52 681,267.80 706,989.60 888,500.00 852,500

รวมงบดําเนินงาน 894,277.52 976,387.80 1,002,954.60 1,322,230.00 1,441,220

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 40 
นิ้ว 0.00 0.00 13,100.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 16,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 13,100.00 16,000.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 13,100.00 16,000.00 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,552,000.00 1,536,000.00 1,708,000.00 0.00 0 % 0

โครงการขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลาง
วัน โรงเรียนบ้านปากดง 0.00 0.00 0.00 244,000.00 0 % 244,000

โครงการขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลาง
วัน โรงเรียนวัดฉวาก 0.00 0.00 0.00 244,000.00 3.28 % 252,000

โครงการขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลาง
วัน โรงเรียนวัดไทร 0.00 0.00 0.00 320,000.00 -22.5 % 248,000

โครงการขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลาง
วัน โรงเรียนวัดนํ้าพุ 0.00 0.00 0.00 528,000.00 -3.79 % 508,000

วันที่พิมพ์ : 1/8/2562  11:38:11 หน้า : 12/28



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลาง
วัน โรงเรียนวัดหัวเขา 0.00 0.00 0.00 272,000.00 -4.41 % 260,000

รวมเงินอุดหนุน 1,552,000.00 1,536,000.00 1,708,000.00 1,608,000.00 1,512,000

รวมงบเงินอุดหนุน 1,552,000.00 1,536,000.00 1,708,000.00 1,608,000.00 1,512,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 2,446,277.52 2,512,387.80 2,724,054.60 2,946,230.00 2,953,220

รวมแผนงานการศึกษา 3,278,845.33 3,987,937.24 4,403,996.69 5,018,230.00 5,104,220

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 342,550.00 629,040.00 662,760.00 707,000.00 5.52 % 746,000

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

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 112,800.00 102,391.00 119,880.00 238,000.00 1.68 % 242,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 24,000.00 21,133.00 24,000.00 48,000.00 0 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 521,350.00 794,564.00 848,640.00 1,035,000.00 1,078,000

รวมงบบุคลากร 521,350.00 794,564.00 848,640.00 1,035,000.00 1,078,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 78,000.00 201.28 % 235,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 300 % 20,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 2,800.00 8,337.00 4,800.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 2,800.00 8,337.00 4,800.00 93,000.00 265,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 86,950.00 87,800.00 92,567.00 0.00 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 750,000.00 6.67 % 800,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 800.00 14,804.00 580.00 30,000.00 0 % 30,000

โครงการ ตําบลหัวเขารวมใจ กําจัดภัย
โรคไข้เลือดออก 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 0.00 0.00 16,800.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการส่งเสริมเยาวชนคัดแยกขยะ 0.00 20,771.00 14,650.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะ
ติดเตียงติดบ้าน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการอบรมช่วยฟื้นฟูคืนชีพพื้นฐาน
และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับ
ประชาชน

0.00 10,850.00 8,600.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรค
เอดส์ตําบลหัวเขา

11,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 1,500.00 2,500.00 30,000.00 66.67 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 108,550.00 135,725.00 135,697.00 870,000.00 970,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 130,000.00 0.00 100 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0.00 0.00 15,040.97 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 41,400.00 49,500.00 84,520.00 50,000.00 140 % 120,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 4,875.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุอื่น 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 41,400.00 69,500.00 234,435.97 100,000.00 200,000

วันที่พิมพ์ : 1/8/2562  11:38:11 หน้า : 14/28



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รวมงบดําเนินงาน 152,750.00 213,562.00 374,932.97 1,063,000.00 1,435,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 0.00 0.00 7,900.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet) 7,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 7,600.00 0.00 7,900.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 7,600.00 0.00 7,900.00 0.00 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0.00 0.00 233,100.00 0.00 0 % 0

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ 1 บ้านเขาคีรี 0.00 0.00 0.00 19,425.00 2.96 % 20,000

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ 10 บ้านหัวเขา 0.00 0.00 0.00 19,425.00 2.96 % 20,000

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ 11 บ้านหนองกระด่าน 0.00 0.00 0.00 19,425.00 2.96 % 20,000

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ 12 บ้านตรอกตาโพธิ์ 0.00 0.00 0.00 19,425.00 2.96 % 20,000

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ 2 บ้านหัวเขา 0.00 0.00 0.00 19,425.00 2.96 % 20,000

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ 3 บ้านกระเสียว 0.00 0.00 0.00 19,425.00 2.96 % 20,000

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ 4 บ้านวัดไทร 0.00 0.00 0.00 19,425.00 2.96 % 20,000

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ 5 บ้านนํ้าพุ 0.00 0.00 0.00 19,425.00 2.96 % 20,000

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ 6 บ้านหัวเขา 0.00 0.00 0.00 19,425.00 2.96 % 20,000
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โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ 7 บ้านฉวาก 0.00 0.00 0.00 19,425.00 2.96 % 20,000

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ 8 บ้านปากดง 0.00 0.00 0.00 19,425.00 2.96 % 20,000

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ 9 บ้านเขาเขียว 0.00 0.00 0.00 19,425.00 2.96 % 20,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 90,000.00 0.00 233,100.00 233,100.00 240,000

รวมงบเงินอุดหนุน 90,000.00 0.00 233,100.00 233,100.00 240,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 771,700.00 1,008,126.00 1,464,572.97 2,331,100.00 2,753,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 771,700.00 1,008,126.00 1,464,572.97 2,331,100.00 2,753,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้
ดูแลคนพิการตําบลหัวเขา 0.00 14,250.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตําบล
หัวเขา 16,650.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุตําบลหัวเขา 0.00 0.00 15,650.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 16,650.00 14,250.00 15,650.00 40,000.00 40,000

รวมงบดําเนินงาน 16,650.00 14,250.00 15,650.00 40,000.00 40,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 16,650.00 14,250.00 15,650.00 40,000.00 40,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 16,650.00 14,250.00 15,650.00 40,000.00 40,000
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แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 551,520.00 590,460.00 623,880.00 962,000.00 0.83 % 970,000

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

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 112,800.00 116,280.00 119,880.00 125,000.00 3.2 % 129,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 730,320.00 772,740.00 809,760.00 1,153,000.00 1,165,000

รวมงบบุคลากร 730,320.00 772,740.00 809,760.00 1,153,000.00 1,165,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 65,000.00 38.46 % 90,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 100 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 36,000.00 36,000.00 36,000.00 42,000.00 0 % 42,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 2,050.00 2,200.00 15,000.00 0 % 15,000

รวมค่าตอบแทน 36,000.00 38,050.00 38,200.00 127,000.00 157,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 240,230.00 230,538.00 215,940.00 0.00 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 430,000.00 -18.6 % 350,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 46,500.00 33,800.00 27,180.00 40,000.00 0 % 40,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 50,250.00 229,950.00 100,000.00 200 % 300,000

รวมค่าใช้สอย 286,730.00 314,588.00 473,070.00 570,000.00 690,000
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ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 10,619.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุก่อสร้าง 32,960.28 72,595.19 169,973.24 150,000.00 -33.33 % 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 180,307.50 0.00 197,242.50 200,000.00 0 % 200,000

รวมค่าวัสดุ 213,267.78 72,595.19 377,834.74 370,000.00 320,000

รวมงบดําเนินงาน 535,997.78 425,233.19 889,104.74 1,067,000.00 1,167,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 0.00 3,700.00 0.00 11,000.00 -100 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเลื่อน 
แบบกระจก 0.00 7,600.00 0.00 0.00 0 % 0

โต๊ะทํางานชนิดเหล็กพร้อมกระจก 0.00 0.00 0.00 9,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เครื่องตบดิน 0.00 0.00 0.00 21,000.00 -100 % 0

เครื่องยิงแม็กไฟฟ้าตะปูเดี่ยว 0.00 0.00 0.00 2,500.00 -100 % 0

ชุดที่เก็บลูกปูนทดสอบงานโยธา 0.00 7,500.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้เชื่อมไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 4,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องเจีย/ตัด แบบมือ 0.00 0.00 0.00 1,500.00 -100 % 0

แท่นไฟเบอร์ตัดเหล็ก 0.00 0.00 0.00 6,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED 
ขาวดํา ชนิด Network 0.00 0.00 0.00 7,900.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 18,800.00 0.00 92,900.00 0
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการ
เกษตร หมู่ 8 บ้านปากดง 0.00 0.00 0.00 498,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ หมู่ 
8 บ้านปากดง 0.00 0.00 410,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 
อบต.หัวเขา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,600,000

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานตากข้าว 
(ตะวันออกเขาเด่นตาพรม) หมู่ 5 บ้าน
นํ้าพุ

0.00 0.00 20,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และปรับปรุง
ถนน หมู่ 1 บ้านเขาคีรี 0.00 0.00 0.00 97,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 
10 บ้านหัวเขา 0.00 0.00 498,000.00 0.00 0 % 0

เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล.หมู่ 
2 บ้านหัวเขา 0.00 0.00 131,700.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล.หมู่ที่ 
2 บ้านหัวเขา 421,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล.หมู่ที่ 
6 บ้านหัวเขา 350,000.00 0.00 0.00 403,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการ
เกษตร หมู่ 8 บ้านปากดง 0.00 220,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการขุดลอก หมู่ที่ 1 บ้านเขาคีรี 
(เส้นที่1) 0.00 11,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการขุดลอกคลอง หมู่ 9 บ้านเขา
เขียว 0.00 0.00 0.00 384,000.00 -100 % 0

โครงการขุดลอกคู หมู่ 11 บ้านหนองกระ
ด่าน 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการขุดลอกคู หมู่ 9 บ้านเขาเขียว 0.00 140,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการขุดลอกคู หมู่ที่ 10 บ้านหัวเขา 39,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการขุดลอกคู หมู่ที่ 2 บ้านหัวเขา 61,700.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการขุดลอกคู หมู่ที่ 3 บ้านกระเสียว 57,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการขุดลอกคูนํ้า หมู่ 9 บ้านเขาเขียว 0.00 0.00 43,925.23 0.00 0 % 0

โครงการขุดลอกคูระบายนํ้า หมู่ 4 บ้าน
วัดไทร 0.00 18,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการขุดลอกและปรับภูมิทัศน์บ่อนํ้า
ซับ หมู่ 2 บ้านหัวเขา 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการเป่าล้างบ่อบาดาล หมู่ 7 บ้าน
ฉวาก 0.00 0.00 7,730.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้านหมู่ที่ 11 บ้านหนองกระด่าน 
(โปร่งดอนแค)

130,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงท่อนํ้าประปาภายใน 
หมู่ที่ 12 บ้านตรอกตาโพธิ์ 147,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงท่อระบายนํ้า หมู่ 2 
บ้านหัวเขา 0.00 0.00 0.00 295,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงพื้นที่สระนํ้า หมู่ที่ 8 
บ้านปากดง 410,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงระบบท่อนํ้าประปาหมู่
ที่ 3 บ้านกระเสียว 173,000.00 0.00 0.00 87,000.00 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,789,600.00 469,000.00 1,111,355.23 1,814,000.00 4,650,000

รวมงบลงทุน 1,789,600.00 487,800.00 1,111,355.23 1,906,900.00 4,650,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 497,632.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 497,632.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 497,632.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 3,553,549.78 1,685,773.19 2,810,219.97 4,126,900.00 6,982,000
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งานไฟฟ้าถนน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 117,797.00 139,646.00 120,295.00 100,000.00 0 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 117,797.00 139,646.00 120,295.00 100,000.00 100,000

รวมงบดําเนินงาน 117,797.00 139,646.00 120,295.00 100,000.00 100,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เข็มขัดปีนเสาไฟฟ้า 0.00 0.00 13,696.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 13,696.00 0.00 0

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 5 บ้าน
นํ้าพุ 0.00 199,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านนํ้าพุ 290,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 10 บ้าน
หัวเขา 0.00 0.00 0.00 129,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 11 บ้าน
หนองกระด่าน 0.00 0.00 0.00 329,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 
บ้านกระเสียว 0.00 0.00 0.00 171,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 บ้าน
นํ้าพุ 0.00 0.00 0.00 322,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 12 บ้าน
ตรอกตาโพธิ์ 0.00 0.00 219,500.00 213,000.00 -100 % 0
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โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 4 บ้าน
วัดไทร 0.00 0.00 153,000.00 205,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการขยายถนน คสล.หมู่ 10 บ้านหัว
เขา 0.00 0.00 0.00 150,000.00 -100 % 0

โครงการขยายถนน หมู่ 3 บ้านกระเสียว 0.00 134,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการขยายถนนลูกรัง หมู่ 7 บ้าน
ฉวาก 0.00 0.00 0.00 155,000.00 -100 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงลูกรัง 
หมู่ 6 บ้านหัวเขา 0.00 0.00 60,000.00 0.00 0 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงลูกรัง 
หมู่ที่ 4 บ้านวัดไทร 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 1 บ้าน
เขาคีรี 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 10 
บ้านหัวเขา 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 11 
บ้านหนองกระด่าน 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 12 
บ้านตรอกตาโพธิ์ 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 2 บ้าน
หัวเขา 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 3 
บ้านกระเสียว 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 4 บ้าน
วัดไทร 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 5 บ้าน
นํ้าพุ 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 6 บ้าน
หัวเขา 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 7 บ้าน
ฉวาก 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 8 บ้าน
ปากดง 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 9 บ้าน
เขาเขียว 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 1 บ้าน
เขาคีรี 0.00 0.00 0.00 188,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 10 บ้าน
หัวเขา 0.00 0.00 0.00 142,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 12 บ้าน
ตรอกตาโพธิ์ 0.00 45,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 2 บ้าน
หัวเขา 0.00 0.00 0.00 19,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 4 บ้าน
วัดไทร 0.00 0.00 0.00 42,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 5 บ้าน
นํ้าพุ 0.00 0.00 0.00 45,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 7 บ้าน
ฉวาก 0.00 50,000.00 0.00 138,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 9 บ้าน
เขาเขียว 0.00 0.00 0.00 38,000.00 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 380,000.00 908,000.00 432,500.00 2,286,000.00 0

รวมงบลงทุน 380,000.00 908,000.00 446,196.00 2,286,000.00 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 258,193.14 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 258,193.14 0.00 0.00 0.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 258,193.14 0.00 0.00 0.00 0

รวมงานไฟฟ้าถนน 755,990.14 1,047,646.00 566,491.00 2,386,000.00 100,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 4,309,539.92 2,733,419.19 3,376,710.97 6,512,900.00 7,082,000
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนา
ท้องถิ่น และการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อ
นําไปใช้ในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี

12,000.00 3,600.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 0.00 13,000.00 0.00 26,000.00 15.38 % 30,000

โครงการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
อาชญากรรม 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการเสริมสร้างทัศนคติและจิตสํานึก
ที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์
โดยประชาชนมีส่วนร่วม

0.00 30,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 12,000.00 46,600.00 0.00 46,000.00 50,000

รวมงบดําเนินงาน 12,000.00 46,600.00 0.00 46,000.00 50,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดแบบบูรณาการ จังหวัดสุพรรณบุรี 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 50,000.00 0.00 50,000.00 50,000.00 50,000

รวมงบเงินอุดหนุน 50,000.00 0.00 50,000.00 50,000.00 50,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 62,000.00 46,600.00 50,000.00 96,000.00 100,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 62,000.00 46,600.00 50,000.00 96,000.00 100,000
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬาสร้างความสามัคคี
ภายในตําบล 78,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการคุณธรรมและจริยธรรม สําหรับ
เด็ก เยาวชน และประชาชน 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตําบลหัวเขา
คัพ 0.00 100,000.00 92,000.00 100,000.00 0 % 100,000

โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาฟุตบอล
สําหรับเด็กและเยาวชน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการสนับสนุนนักกีฬาเพื่อร่วมการ
แข่งขันกีฬานอกเขตพื้นที่ 69,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสนับสนุนนักกีฬาเพื่อร่วมการ
แข่งขันกีฬาภายนอก 0.00 9,900.00 0.00 20,000.00 50 % 30,000

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
สําหรับเด็ก เยาวชนและประชาชน 0.00 15,000.00 13,000.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 162,900.00 124,900.00 105,000.00 140,000.00 180,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000

รวมงบดําเนินงาน 162,900.00 124,900.00 105,000.00 140,000.00 210,000
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กีฬา

เครื่องออกกําลังกาย 291,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง 0.00 49,300.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 291,200.00 49,300.00 0.00 0.00 50,000

รวมงบลงทุน 291,200.00 49,300.00 0.00 0.00 50,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 209,985.92 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 209,985.92 0.00 0.00 0.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 209,985.92 0.00 0.00 0.00 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 664,085.92 174,200.00 105,000.00 140,000.00 260,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีตักบาตร
เทโวโรหณะ 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี
สงกรานต์ 49,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโร
หณะ 0.00 68,000.00 64,000.00 73,600.00 35.87 % 100,000

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และ
วันกตัญญูผู้สูงอายุ 0.00 55,000.00 76,500.00 100,000.00 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 129,200.00 123,000.00 140,500.00 173,600.00 200,000

รวมงบดําเนินงาน 129,200.00 123,000.00 140,500.00 173,600.00 200,000
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 154,200.00 148,000.00 140,500.00 173,600.00 200,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 818,285.92 322,200.00 245,500.00 313,600.00 460,000

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 78,046.00 87,576.00 88,356.00 108,000.00 -7.41 % 100,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0.00 0.00 0.00 3,766.00 32.77 % 5,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 0.00 9,498,300.00 10,620,800.00 11,250,000.00 1.59 % 11,428,800

เบี้ยยังชีพคนพิการ 0.00 1,955,500.00 2,140,000.00 2,400,000.00 27.2 % 3,052,800

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 72,500.00 72,500.00 79,500.00 120,000.00 25 % 150,000

สํารองจ่าย 184,800.00 95,000.00 555,841.00 500,000.00 0 % 500,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 150,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต
.หัวเขา 0.00 0.00 0.00 150,000.00 6.67 % 160,000

เงินช่วยพิเศษ 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0 % 1,000
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) 172,919.00 176,820.00 181,340.00 185,065.00 29.66 % 239,960

รวมงบกลาง 658,265.00 12,035,696.00 13,815,837.00 14,717,831.00 15,647,560

รวมงบกลาง 658,265.00 12,035,696.00 13,815,837.00 14,717,831.00 15,647,560

รวมงบกลาง 658,265.00 12,035,696.00 13,815,837.00 14,717,831.00 15,647,560

รวมแผนงานงบกลาง 658,265.00 12,035,696.00 13,815,837.00 14,717,831.00 15,647,560

รวมทุกแผนงาน 19,486,915.34 32,909,099.96 33,475,041.16 42,337,015.00 45,848,500
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตําบลหัวเขา

อําเภอ เดิมบางนางบวช   จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 14,561,720 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 12,040,720 บาท

งบบุคลากร รวม 7,356,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,916,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่ นายก อบต. และรองนายก อบต.
เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง ให้แก่ นายก อบต.
และรองนายก อบต.

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่ นายก อบต. และ
รองนายก อบต.

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายก อบต.
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,232,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา 
และเลขานุการสภา อบต.

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,440,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,230,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินปรับปรุงเงินเดือนเมื่อมีการเลื่อน
ระดับหรือเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปีของพนักงานส่วนตําบล 
จํานวน 9 อัตรา ได้แก่ 1) ปลัด อบต. 2) รองปลัด อบต. 
3) หัวหน้าสํานักปลัดฯ 4) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
5) บุคลากร 6) นักพัฒนาชุมชน 7) นิติกร 8) เจ้าพนักงานธุรการ
9) เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- จํานวนอัตราเป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ.2561-2563)
และที่ปรับปรุงเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ตั้งไว้ 12 เดือน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ 
เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) และเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่ 
พนักงานส่วนตําบล

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 132,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล
ที่ได้รับเงินประจําตําแหน่ง ตามที่กฎหมายกําหนด 
จํานวน 3 ตําแหน่ง ได้แก่ 1) ปลัด อบต. 2) รองปลัด อบต. 
3)หัวหน้าสํานักปลัดฯ ตั้งไว้ 12 เดือน
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 254,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้าง ให้แก่ ลูกจ้างประจํา จํานวน 1 อัตรา
ได้แก่ นักทรัพยากรบุคคล
- จํานวนอัตราเป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ.2561-2563)
และที่ปรับปรุงเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ตั้งไว้ 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 712,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้าง ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 6 อัตรา ได้แก่ 1) พนักงานขับรถยนต์
2) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 3) แม่ครัว 4) คนงานทั่วไป
จํานวน 3 อัตรา
- จํานวนอัตราเป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ.2561-2563)
และที่ปรับปรุงเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ตั้งไว้ 12 เดือน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มต่างๆ 
ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป

งบดําเนินงาน รวม 4,619,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 794,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
1) เงินค่าตอบแทนให้ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ค่าตอบแทนกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
ค่าตอบแทน อปพร. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ฯลฯ
จํานวน 250,000 บาท
2) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) 
ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
จํานวน 350,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ให้แก่ พนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ต่างๆ ตามที่ระเบียบกําหนด

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 114,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานส่วนตําบล ที่มีสิทธิ
เบิกได้ ตามที่ระเบียบกําหนด

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล
ตามที่ระเบียบกําหนด
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ค่าใช้สอย รวม 2,100,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น
1) ค่าธรรมเนียมต่างๆ
2) ค่าจ้างออกแบบ
3) ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล และทําความสะอาดต่างๆ
4) ค่าเช่าทรัพย์สินต่างๆ
5) ค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ ฯลฯ
6) ค่าเย็บหนังสือ เข้าเล่ม เข้าปก ถ่ายเอกสาร
7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่น จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ จัดทําป้าย
รณรงค์ จัดทําวารสารสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ จัดทําแผ่นกระจายเสียง ฯลฯ
8) ค่าจ้างเหมาจัดทําและพัฒนาเว็บไซต์ รวมถึงค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์
9) ค่าเบี้ยประกันต่างๆ ตามที่ระเบียบ กฎหมายกําหนด
10) ค่ารังวัดที่ดิน ตามที่ระเบียบ กฎหมายกําหนด
11) ค่าจ้างเหมาแรงงาน
12) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น จ้างแบกหามสัมภาระ จ้างทําความ
สะอาด จ้างดูแลสวนและรดนํ้าต้นไม้ จ้างรักษาความปลอดภัย และ
จ้างเหมาบริการอื่นๆ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ 
มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
13) ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และเครื่องรับสัญญาณต่างๆ
14) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น
1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาตรวจงาน 
นิเทศน์งานต่างๆ เยี่ยมชม ฯลฯ
2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา อบต. หรือคณะกรรมการ 
หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย
3) พิธีเปิดอาคารต่างๆ
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ 
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
ค่าผ่านทางพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นต้น ให้แก่คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบตามกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จํานวน 400,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.
กรณีครบวาระ กรณียุบสภา กรณีแทนตําแหน่งที่ว่าง กรณีที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณีอื่นๆ 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าพิมพ์คู่มือ ค่าพิมพ์บัตร ค่าจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์สําหรับการเลือกตั้ง ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
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ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน จํานวน 350,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการฝึกอบรม สัมมนา
และศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง อบต.หัวเขา และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในโครงการ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

ค่าพวงมาลัย กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา
โครงการจัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น และการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
เพื่อนําไปใช้ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการจัดทําแผนชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น และการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อนําไปใช้ในการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 114 ลําดับที่ 2

โครงการตามแนวพระราชดําริหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการตามแนวพระราชดําริ
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 
หน้าที่ 100 ลําดับที่ 2

โครงการปลูกต้นไม้วันสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปลูกต้นไม้วันสําคัญ
ของสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าพันธุ์ไม้
ค่าปุ๋ย ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในโครงการ เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 
หน้าที่ 113 ลําดับที่ 1

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดสถานที่ 
และป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 และด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.4/ว 661 ลงวันที่  9 มีนาคม  2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 
หน้าที่ 100 ลําดับที่ 1
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โครงการฝึกอบรมการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมการป้องกัน
และการปราบปรามการทุจริต โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 
หน้าที่ 114 ลําดับที่ 1

โครงการฝึกอาชีพเสริมให้กับนักเรียน นักศึกษา และเยาวชน จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอาชีพเสริมให้กับ
นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร เป็นต้น
- เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ของ อปท. พ.ศ.2560 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 
หน้าที่ 101 ลําดับที่ 4

โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและ
ส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร เป็นต้น
- เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ของ อปท. พ.ศ.2560 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 
หน้าที่ 101 ลําดับที่ 3

โครงการเสริมสร้างทัศนคติและจิตสํานึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์โดยประชาชนมีส่วนร่วม

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเสริมสร้างทัศนคติและ
จิตสํานึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกัน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 
หน้าที่ 115 ลําดับที่ 4

โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตผู้สูงอายุด้วยธรรมะ จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเสริมสร้างสุขภาพ
จิตผู้สูงอายุด้วยธรรมะ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ เป็นต้น
- เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ของ อปท. พ.ศ.2560 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 
หน้าที่ 101 ลําดับที่ 5
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น ถนน สะพาน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ อาคารต่างๆ 
เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้สํานักงาน ฯลฯ
- กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจาก
ค่าใช้สอย
- ส่วนกรณีที่ อบต.เป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเอง 
ให้ปฏิบัติ ดังนี้
1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้จ่ายจากค่าวัสดุ

ค่าวัสดุ รวม 1,270,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทน
ถาวรฯ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ ตรายาง 
ธงชาติ ฯลฯ โดยใช้แนวทางการจําแนกประเภทตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน 
เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ฟิวส์ เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ
โดยใช้แนวทางการจําแนกประเภทตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก กระดาษชําระ
นํ้ายาล้างห้องนํ้า นํ้ายาล้างจาน นํ้ายาขัดพื้น แก้วนํ้า แก้วกาแฟ ฯลฯ
โดยใช้แนวทางการจําแนกประเภทตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก
ยางใน ฟิล์มกรองแสง สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวย จราจร ฯลฯ
โดยใช้แนวทางการจําแนกประเภทตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 400,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามันก๊าด
นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันจารบี นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ โดยใช้แนวทางการ
จําแนกประเภทตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืช
พันธุ์พืช ปุ๋ย สปริงเกลอร์ (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ฯลฯ
โดยใช้แนวทางการจําแนกประเภทตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของ อบต. เช่น แผ่นป้ายประกาศ โปสเตอร์ สี ไม้อัด ฟิล์ม ฯลฯ
โดยใช้แนวทางการจําแนกประเภทตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล 
แป้นพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ โดยใช้แนวทางการจําแนก
ประเภทตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

ค่าสาธารณูปโภค รวม 455,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับอาคารที่ทําการ อบต./ในที่สาธารณะ
ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาสําหรับอาคารที่ทําการ อบต./ในที่สาธารณะ
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สําหรับที่ทําการ อบต. และให้หมายความ
รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์
ค่าบํารุงรักษาสาย เป็นต้น

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าธนาณัติ จดหมายลงทะเบียน ดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 95,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโทรสาร ค่าใช้จ่ายการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต
อินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี เป็นต้น และให้
หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ

งบเงินอุดหนุน รวม 65,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 65,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการปกป้องสถาบัน สันติ สามัคคี จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทําการปกครองอําเภอเดิมบาง
นางบวช ตามโครงการปกป้องสถาบัน สันติ สามัคคี อําเภอเดิมบาง
นางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ประจําปี 2563 ตามหนังสืออําเภอ
เดิมบางนางบวช ที่ สพ 0218/2721 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 115  ลําดับที่ 5

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ่วมในการช่วยเหลือประชาชน จํานวน 15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับเทศบาลตําบลเขาดิน ตามโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด
สุพรรณบุรี ประจําปีงบประมาณ 2563 ตามหนังสือเทศบาลตําบล
เขาดิน ที่ สพ 54101/237 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 115  ลําดับที่ 6
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,521,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,731,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,731,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 995,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินปรับปรุงเงินเดือนเมื่อมีการเลื่อน
ระดับหรือเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปีของพนักงานส่วนตําบล 
จํานวน 3 อัตรา ได้แก่ 1) ผู้อํานวยการกองคลัง 2) นักวิชาการ
จัดเก็บรายได้ 3) เจ้าพนักงานพัสดุ
- จํานวนอัตราเป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ.2561-2563)
และที่ปรับปรุงเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ตั้งไว้ 12 เดือน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ 
และเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล
ที่ได้รับเงินประจําตําแหน่ง ตามที่กฎหมายกําหนด จํานวน 
1 ตําแหน่ง ได้แก่ ผู้อํานวยการกองคลัง ตั้งไว้ 12 เดือน

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 254,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้าง ให้แก่ ลูกจ้างประจํา จํานวน 1 อัตรา
ได้แก่ นักวิชาการเงินและบัญชี
- จํานวนอัตราเป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ.2561-2563)
และที่ปรับปรุงเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ตั้งไว้ 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 420,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้าง ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 2 อัตรา ได้แก่ 1) ผู้ช่วยนักวิชาการ
จัดเก็บรายได้ 2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
- จํานวนอัตราเป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ.2561-2563)
และที่ปรับปรุงเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ตั้งไว้ 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 790,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 260,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
1) เงินค่าตอบแทนให้ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ค่าตอบแทนกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
ค่าตอบแทน อปพร. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ฯลฯ
จํานวน 100,000 บาท
2) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) 
ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
จํานวน 120,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ให้แก่ พนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ต่างๆ ตามที่ระเบียบกําหนด

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล
ตามที่ระเบียบกําหนด
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ค่าใช้สอย รวม 500,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น
1) ค่าธรรมเนียมต่างๆ
2) ค่าจ้างออกแบบ
3) ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล และทําความสะอาดต่างๆ
4) ค่าเช่าทรัพย์สินต่างๆ
5) ค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ ฯลฯ
6) ค่าเย็บหนังสือ เข้าเล่ม เข้าปก ถ่ายเอกสาร
7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่น จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ จัดทําป้าย
รณรงค์ จัดทําวารสารสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ จัดทําแผ่นกระจายเสียง ฯลฯ
8) ค่าจ้างเหมาจัดทําและพัฒนาเว็บไซต์ รวมถึงค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์
9) ค่าเบี้ยประกันต่างๆ ตามที่ระเบียบ กฎหมายกําหนด
10) ค่ารังวัดที่ดิน ตามที่ระเบียบ กฎหมายกําหนด
11) ค่าจ้างเหมาแรงงาน
12) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น จ้างแบกหามสัมภาระ จ้างทําความ
สะอาด จ้างดูแลสวนและรดนํ้าต้นไม้ จ้างรักษาความปลอดภัย และ
จ้างเหมาบริการอื่นๆ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ 
มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
13) ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และเครื่องรับสัญญาณต่างๆ
14) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ 
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
ค่าผ่านทางพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นต้น ให้แก่คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบตามกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทน
ถาวรฯ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ ตรายาง 
ธงชาติ ฯลฯ โดยใช้แนวทางการจําแนกประเภทตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของ อบต. เช่น แผ่นป้ายประกาศ โปสเตอร์ สี ไม้อัด ฟิล์ม ฯลฯ
โดยใช้แนวทางการจําแนกประเภทตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตําบลหัวเขา

อําเภอ เดิมบางนางบวช   จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 100,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 99 ลําดับที่ 1

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องดับเพลิง เช่น วัสดุเครื่องดับเพลิงต่างๆ
สายส่งนํ้าดับเพลิง หัวฉีดนํ้าดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิง ฯลฯ โดยใช้
แนวทางการจําแนกประเภทตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุอื่น จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ สําหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เช่น กรวยสะท้อนแสง สัญญาณไฟวาบวับ ไฟฉาย ฯลฯ สําหรับงาน
จราจรและการป้องกันอุบัติเหตุ เช่น แผงกั้นจราจร กระจกโค้ง ฯลฯ
โดยใช้แนวทางการจําแนกประเภทตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วันที่พิมพ์ : 1/8/2562  11:46:15 หน้า : 1/1



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตําบลหัวเขา

อําเภอ เดิมบางนางบวช   จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 5,104,220 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,151,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,286,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,286,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 670,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินปรับปรุงเงินเดือนเมื่อมีการเลื่อน
ระดับหรือเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปีของพนักงานส่วนตําบล 
จํานวน 2 อัตรา ได้แก่ 
1) ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ จํานวน 370,000 บาท
จ่ายจากเงินรายได้
2) ครู (ศพด.) จํานวน 300,000 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- จํานวนอัตราเป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ.2561-2563)
และที่ปรับปรุงเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ตั้งไว้ 12 เดือน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล
ที่ได้รับเงินประจําตําแหน่ง ตามที่กฎหมายกําหนด 
จํานวน 1 ตําแหน่ง ได้แก่ ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 550,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้าง ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 3 อัตรา ได้แก่ 
1) ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา และผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน
จํานวน 420,000 บาท จ่ายจากเงินรายได้
2) ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จํานวน 130,000 บาท 
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- จํานวนอัตราเป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ.2561-2563)
และที่ปรับปรุงเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ตั้งไว้ 12 เดือน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มต่างๆ 
ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
จํานวน 1 อัตรา ได้แก่ ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบดําเนินงาน รวม 865,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 145,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจําปี) ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานจ้าง

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ให้แก่ พนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ต่างๆ ตามที่ระเบียบกําหนด
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 35,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล
ตามที่ระเบียบกําหนด ดังนี้
1) ผู้อํานวยการกองการศึกษา จํานวน 5,000 บาท
จ่ายจากเงินรายได้
2) ครู (ศพด.) จํานวน 30,000 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าใช้สอย รวม 600,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 520,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น
1) ค่าธรรมเนียมต่างๆ
2) ค่าจ้างออกแบบ
3) ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล และทําความสะอาดต่างๆ
4) ค่าเช่าทรัพย์สินต่างๆ
5) ค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ ฯลฯ
6) ค่าเย็บหนังสือ เข้าเล่ม เข้าปก ถ่ายเอกสาร
7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่น จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ จัดทําป้าย
รณรงค์ จัดทําวารสารสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ จัดทําแผ่นกระจายเสียง ฯลฯ
8) ค่าจ้างเหมาจัดทําและพัฒนาเว็บไซต์ รวมถึงค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์
9) ค่าเบี้ยประกันต่างๆ ตามที่ระเบียบ กฎหมายกําหนด
10) ค่ารังวัดที่ดิน ตามที่ระเบียบ กฎหมายกําหนด
11) ค่าจ้างเหมาแรงงาน
12) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น จ้างแบกหามสัมภาระ จ้างทําความ
สะอาด จ้างดูแลสวนและรดนํ้าต้นไม้ จ้างรักษาความปลอดภัย และ
จ้างเหมาบริการอื่นๆ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ 
มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
13) ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และเครื่องรับสัญญาณต่างๆ
14) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ 
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
ค่าผ่านทางพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นต้น ให้แก่คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบตามกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น ถนน สะพาน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ อาคารต่างๆ 
เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้สํานักงาน ฯลฯ
- กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจาก
ค่าใช้สอย
- ส่วนกรณีที่ อบต.เป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเอง 
ให้ปฏิบัติ ดังนี้
1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้จ่ายจากค่าวัสดุ
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ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทน
ถาวรฯ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ ตรายาง 
ธงชาติ ฯลฯ โดยใช้แนวทางการจําแนกประเภทตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของ อบต. เช่น แผ่นป้ายประกาศ โปสเตอร์ สี ไม้อัด ฟิล์ม ฯลฯ
โดยใช้แนวทางการจําแนกประเภทตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล 
แป้นพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ โดยใช้แนวทางการจําแนก
ประเภทตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

ค่าสาธารณูปโภค รวม 60,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับอาคารที่ทําการ อบต./ในที่สาธารณะ
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,953,220 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,441,220 บาท
ค่าใช้สอย รวม 588,720 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการค่ายเยาวชนอาเซี่ยนตําบลหัวเขา จํานวน 80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการค่ายเยาวชนอาเซียน 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 104  ลําดับที่ 2

โครงการฝึกอบรมเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมเยาวชนเพื่อ
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 109  ลําดับที่ 15
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โครงการวันเด็กแห่งชาติตําบลหัวเขา จํานวน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
ตําบลหัวเขา ประจําปี 2563 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดเตรียม
สถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าของรางวัล ฯลฯ     
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่  104  ลําดับที่ 1

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกชั้นเรียน จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้
นอกชั้นเรียน ศพด.บ้านนํ้าพุ และ ศพด.วัดไทร โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าจ้างเหมารถโดยสาร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่  105  ลําดับที่ 4

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 363,720 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารกลางวัน ค่าจัด
การเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ดังนี้
1) ศพด.บ้านนํ้าพุ  จํานวน 254,550 บาท
2) ศพด.วัดไทร  จํานวน  109,170 บาท
เมื่องบประมาณประกาศใช้แล้วให้ดําเนินการเบิกหักผลักส่งเข้าบัญชี
เงินฝากธนาคารสถานศึกษา    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่าย
เงินของสถานศึกษาสังกัด อปท.พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่  104  ลําดับที่ 3

ค่าวัสดุ รวม 852,500 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก กระดาษชําระ
นํ้ายาล้างห้องนํ้า นํ้ายาล้างจาน นํ้ายาขัดพื้น แก้วนํ้า แก้วกาแฟ ฯลฯ
โดยใช้แนวทางการจําแนกประเภทตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 822,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และ
เด็ก ป.1-ป.6 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในเขตตําบลหัวเขา
โดยใช้แนวทางการจําแนกประเภทตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,512,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,512,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านปากดง จํานวน 244,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่ โรงเรียนบ้านปากดง ตามโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ประจําปีงบประมาณ 2563 
เป็นค่าประกอบอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนระดับอนุบาล ถึง 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 108  ลําดับที่ 14

โครงการขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดฉวาก จํานวน 252,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่ โรงเรียนบ้านวัดฉวาก ตามโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ประจําปีงบประมาณ 2563 
เป็นค่าประกอบอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนระดับอนุบาล ถึง 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 108  ลําดับที่ 13

โครงการขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดไทร จํานวน 248,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่ โรงเรียนบ้านวัดไทร ตามโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ประจําปีงบประมาณ 2563 
เป็นค่าประกอบอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนระดับอนุบาล ถึง 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 107  ลําดับที่ 12

โครงการขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดนํ้าพุ จํานวน 508,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่ โรงเรียนวัดนํ้าพุ ตามโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ประจําปีงบประมาณ 2563 
เป็นค่าประกอบอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนระดับอนุบาล ถึง 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 107  ลําดับที่ 10

โครงการขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดหัวเขา จํานวน 260,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่ โรงเรียนวัดหัวเขา ตามโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ประจําปีงบประมาณ 2563 
เป็นค่าประกอบอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนระดับอนุบาล ถึง 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 107 ลําดับที่ 11
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตําบลหัวเขา

อําเภอ เดิมบางนางบวช   จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,753,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,753,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,078,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,078,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 746,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินปรับปรุงเงินเดือนเมื่อมีการเลื่อน
ระดับหรือเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปีของพนักงานส่วนตําบล 
จํานวน 2 อัตรา ได้แก่ 1) ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ
2) นักวิชาการสาธารณสุข 
- จํานวนอัตราเป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ.2561-2563)
และที่ปรับปรุงเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ตั้งไว้ 12 เดือน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล
ที่ได้รับเงินประจําตําแหน่ง ตามที่กฎหมายกําหนด จํานวน 
1 ตําแหน่ง ได้แก่ ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ ตั้งไว้ 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 242,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้าง ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 2 อัตรา ได้แก่ 1) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
ธุรการ 2) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
- จํานวนอัตราเป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ.2561-2563)
และที่ปรับปรุงเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ตั้งไว้ 12 เดือน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มต่างๆ 
ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป

งบดําเนินงาน รวม 1,435,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 265,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 235,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
1) เงินค่าตอบแทนให้ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่น ฯลฯ จํานวน 150,000 บาท
2) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) 
ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
จํานวน 85,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ให้แก่ พนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ต่างๆ ตามที่ระเบียบกําหนด
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล
ตามที่ระเบียบกําหนด

ค่าใช้สอย รวม 970,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น
1) ค่าธรรมเนียมต่างๆ
2) ค่าจ้างสํารวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
3) ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล และทําความสะอาดต่างๆ
4) ค่าเช่าทรัพย์สินต่างๆ
5) ค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ ฯลฯ
6) ค่าเย็บหนังสือ เข้าเล่ม เข้าปก ถ่ายเอกสาร
7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่น จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ จัดทําป้าย
รณรงค์ จัดทําวารสารสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ จัดทําแผ่นกระจายเสียง ฯลฯ
8) ค่าจ้างเหมาจัดทําและพัฒนาเว็บไซต์ รวมถึงค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์
9) ค่าเบี้ยประกันต่างๆ ตามที่ระเบียบ กฎหมายกําหนด
10) ค่ารังวัดที่ดิน ตามที่ระเบียบ กฎหมายกําหนด
11) ค่าจ้างเหมาแรงงาน
12) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น จ้างแบกหามสัมภาระ จ้างทําความ
สะอาด จ้างดูแลสวนและรดนํ้าต้นไม้ จ้างรักษาความปลอดภัย และ
จ้างเหมาบริการอื่นๆ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ 
มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
13) ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และเครื่องรับสัญญาณต่างๆ
14) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ 
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
ค่าผ่านทางพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นต้น ให้แก่คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน

โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออก ประจําปี 2563 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและนํ้าดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 91 ลําดับที่ 3
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โครงการส่งเสริมเยาวชนคัดแยกขยะ จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมเยาวชนคัดแยกขยะ 
ประจําปี 2563 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร 
ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและนํ้าดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 112 ลําดับที่ 1

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะติดเตียงติดบ้าน จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะ
ติดเตียงติดบ้าน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าอาหารว่าง และนํ้าดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 91 ลําดับที่ 4

โครงการอบรมช่วยฟื้นฟูคืนชีพพื้นฐานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับ
ประชาชน

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมช่วยฟื้นฟูคืนชีพพื้นฐาน
และการปฐมพยาบาล เบื้องต้นให้กับประชาชน ประจําปี 2563
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน 
ค่าอาหารว่างและนํ้าดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 91 ลําดับที่ 5

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องใช้สํานักงาน ฯลฯ
- กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจาก
ค่าใช้สอย
- ส่วนกรณีที่ อบต.เป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเอง 
ให้ปฏิบัติ ดังนี้
1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้จ่ายจากค่าวัสดุ

ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทน
ถาวรฯ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ ตรายาง 
ธงชาติ ฯลฯ โดยใช้แนวทางการจําแนกประเภทตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก กระดาษชําระ
นํ้ายาล้างห้องนํ้า ถังขยะ ฯลฯ
โดยใช้แนวทางการจําแนกประเภทตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามันก๊าด
นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันจารบี นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ โดยใช้แนวทางการ
จําแนกประเภทตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ในการป้องกันและ
ระงับโรคติดต่อในเขตตําบล เช่น ทรายเคมีกําจัดลูกนํ้ายุงลาย 
นํ้ายาเคมีป้องกันโรคมือ เท้า ปาก นํ้ายาป้องกันโรคไข้หวัดนก 
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของ อบต. เช่น แผ่นป้ายประกาศ โปสเตอร์ สี ไม้อัด ฟิล์ม ฯลฯ
โดยใช้แนวทางการจําแนกประเภทตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

งบเงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 บ้านเขาคีรี จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1
บ้านเขาคีรี เพื่อดําเนินโครงการตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 92 ลําดับที่ 6

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 10 บ้านหัวเขา จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10
บ้านหัวเขา เพื่อดําเนินโครงการตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 95 ลําดับที่15

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 11 บ้านหนองกระด่าน จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11
บ้านหนองกระด่าน เพื่อดําเนินโครงการตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 95 ลําดับที่16
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โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 12 บ้านตรอกตาโพธิ จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 12
บ้านตรอกตาโพธิ เพื่อดําเนินโครงการตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 95 ลําดับที่ 17

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2 บ้านหัวเขา จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2
บ้านหัวเขา เพื่อดําเนินโครงการตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 92 ลําดับที่ 7

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3 บ้านกระเสียว จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3
บ้านกระเสียว เพื่อดําเนินโครงการตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 92 ลําดับที่ 8

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4 บ้านวัดไทร จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4
บ้านวัดไทร เพื่อดําเนินโครงการตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 93 ลําดับที่ 9

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5 บ้านนํ้าพุ จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5
บ้านนํ้าพุ เพื่อดําเนินโครงการตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 93 ลําดับที่ 10
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โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6 บ้านหัวเขา จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6
บ้านหัวเขา เพื่อดําเนินโครงการตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 93 ลําดับที่ 11

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 7 บ้านฉวาก จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7
บ้านฉวาก เพื่อดําเนินโครงการตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 94 ลําดับที่ 12

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 8 บ้านปากดง จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8
บ้านปากดง เพื่อดําเนินโครงการตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 94 ลําดับที่ 13

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 9 บ้านเขาเขียว จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9
บ้านเขาเขียว เพื่อดําเนินโครงการตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 94 ลําดับที่ 13
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตําบลหัวเขา

อําเภอ เดิมบางนางบวช   จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 40,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
แยกเป็น 

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 40,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการตําบลหัวเขา จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพคน
พิการและผู้ดูแลคนพิการตําบลหัวเขา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าอาหารกลางวัน ค่าหารว่าและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 
หน้าที่ 97 ลําดับที่ 2

โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตําบลหัวเขา จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตําบลหัวเขา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าอาหารกลางวัน ค่าหารว่าและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565)
หน้าที่ 97 ลําดับที่ 1
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตําบลหัวเขา

อําเภอ เดิมบางนางบวช   จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 7,082,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 6,982,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,165,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,165,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 970,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินปรับปรุงเงินเดือนเมื่อมีการเลื่อน
ระดับหรือเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปีของพนักงานส่วนตําบล 
จํานวน 3 อัตรา ได้แก่ 1) ผู้อํานวยการกองช่าง 2) นายช่างโยธา
จํานวน 2 อัตรา
- จํานวนอัตราเป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ.2561-2563)
และที่ปรับปรุงเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ตั้งไว้ 12 เดือน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล
ที่ได้รับเงินประจําตําแหน่ง ตามที่กฎหมายกําหนด 
จํานวน 1 ตําแหน่ง ได้แก่ ผู้อํานวยการกองช่าง ตั้งไว้ 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 129,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้าง ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1 อัตรา ได้แก่ ผู้ช่วยนายช่างโยธา
- จํานวนอัตราเป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ.2561-2563)
และที่ปรับปรุงเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ตั้งไว้ 12 เดือน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มต่างๆ 
ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป

งบดําเนินงาน รวม 1,167,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 157,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ให้แก่ พนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ต่างๆ ตามที่ระเบียบกําหนด

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานส่วนตําบล ที่มีสิทธิ
เบิกได้ ตามที่ระเบียบกําหนด

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล
ตามที่ระเบียบกําหนด
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ค่าใช้สอย รวม 690,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น
1) ค่าธรรมเนียมต่างๆ
2) ค่าจ้างออกแบบ
3) ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล และทําความสะอาดต่างๆ
4) ค่าเช่าทรัพย์สินต่างๆ
5) ค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ ฯลฯ
6) ค่าเย็บหนังสือ เข้าเล่ม เข้าปก ถ่ายเอกสาร
7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่น จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ จัดทําป้าย
รณรงค์ จัดทําวารสารสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ จัดทําแผ่นกระจายเสียง ฯลฯ
8) ค่าจ้างเหมาจัดทําและพัฒนาเว็บไซต์ รวมถึงค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์
9) ค่าเบี้ยประกันต่างๆ ตามที่ระเบียบ กฎหมายกําหนด
10) ค่ารังวัดที่ดิน ตามที่ระเบียบ กฎหมายกําหนด
11) ค่าจ้างเหมาแรงงาน
12) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น จ้างแบกหามสัมภาระ จ้างทําความ
สะอาด จ้างดูแลสวนและรดนํ้าต้นไม้ จ้างรักษาความปลอดภัย และ
จ้างเหมาบริการอื่นๆ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ 
มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
13) ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และเครื่องรับสัญญาณต่างๆ
14) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ 
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
ค่าผ่านทางพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นต้น ให้แก่คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบตามกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น ถนน สะพาน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ อาคารต่างๆ 
เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้สํานักงาน ฯลฯ
- กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจาก
ค่าใช้สอย
- ส่วนกรณีที่ อบต.เป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเอง 
ให้ปฏิบัติ ดังนี้
1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้จ่ายจากค่าวัสดุ
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ค่าวัสดุ รวม 320,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทน
ถาวรฯ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ ตรายาง 
ธงชาติ ฯลฯ โดยใช้แนวทางการจําแนกประเภทตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น แปรงทาสี นํ้ามันทาไม้ ไม้ สี ปูน 
อิฐ หิน ดิน ทราย ทินเนอร์ ยางมะตอยสําเร็จรูป ฯลฯ โดยใช้แนวทาง
การจําแนกประเภทตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามันก๊าด
นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันจารบี นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ โดยใช้แนวทางการจําแนก
ประเภทตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

งบลงทุน รวม 4,650,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,650,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.หัวเขา จํานวน 4,600,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต. หัวเขา ปริเวณ
ที่ทําการ อบต.หัวเขา ปริมาณงาน อาคาร ค.ส.ล.ชั้นเดียว ขนาด
กว้าง 27.00 เมตร ยาว 27.20 เมตร ตามที่แบบกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
หน้าที่ 72 ลําดับที่ 52

เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง(ค่าK)
- เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)
0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561

งานไฟฟ้าถนน รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

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

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า เทปพันสายไฟ
โคมไฟฟ้าพร้อมขาหรือก้าน หม้อแปลงไฟฟ้า สายไฟฟ้า สายเมนต์ฯลฯ
โดยใช้แนวทางการจําแนกประเภทตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตําบลหัวเขา

อําเภอ เดิมบางนางบวช   จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 100,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าลงทะเบียนเข้ารับ
การบําบัดฟื้นฟู เป็นต้น
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0816.5/ว 2276 ลงวันที่ 4 ธันวาคม  2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 
หน้าที่ 98 ลําดับที่ 1

โครงการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้าน
อาชญากรรมในพื้นที่ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารกลางวัน
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร เป็นต้น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565)
หน้าที่ 98 ลําดับที่ 2

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทําการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี
ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นที่จังหวัด
สุพรรณบุรี ประจําปี 2563 ตามหนังสือจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ สพ
0017.6/ว 49 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 116  ลําดับที่ 7
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตําบลหัวเขา

อําเภอ เดิมบางนางบวช   จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 460,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 260,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 210,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตําบลหัวเขาคัพ จํานวน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาตําบลหัวเขาคัพ
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าเงินรางวัล 
ค่าตอบแทนกรรมการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 102  ลําดับที่ 1

โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาฟุตบอลสําหรับเด็กและเยาวชน จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาฟุตบอล
สําหรับเด็กและเยาวชน เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  ค่าตอบแทน
วิทยากร ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 103  ลําดับที่ 5

โครงการสนับสนุนนักกีฬาเพื่อร่วมการแข่งขันกีฬาภายนอก จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนนักกีฬาเพื่อร่วมการ
แข่งขันกีฬาภายนอก เช่น ค่าชุดแข่งขัน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 102  ลําดับที่ 2

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมสําหรับเด็ก เยาวชนและประชาชน จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับเด็ก
เยาวชนและประชาชน เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน
วิทยากร ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่  111  ลําดับที่ 2
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลย์บอล ลูกบาสเกตบอล
ไม้แบดมินตัน ฯลฯ
โดยใช้แนวทางการจําแนกประเภทตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
ครุภัณฑ์กีฬา

เครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ในการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง
จํานวน 1 ชุด ประกอบด้วยเครื่องออกกําลังกาย 5 ชิ้น ได้แก่
1) เครื่องบริหารข้อเข่า 
2) เครื่องนวดหลังออกกําลังกายแขน
3) เครื่องบริหารข้อสะโพกแบบคู่ 
4) เครื่องบริหารหลัง ไหล่,ขา, สะโพกแบบเบาะยก
5) เครื่องวิ่งเดินแบบเบา
(เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อได้
ตามราคาในท้องตลาด)
โดยใช้แนวทางการจําแนกประเภทตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 128  ลําดับที่ 2

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ จํานวน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานสืบสานประเพณีตักบาตร
เทโวโรหณะ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดเตรียมสถานที่ 
ค่าจ้างเหมาประดับตกแต่งพิธีเปิด ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่  111  ลําดับที่ 4

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันกตัญญูผู้สูงอายุ จํานวน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์
และวันกตัญญูผู้สูงอายุ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดเตรียม
สถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเงินรางวัลการประกวด ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่  111  ลําดับที่ 3
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตําบลหัวเขา

อําเภอ เดิมบางนางบวช   จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 15,647,560 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 15,647,560 บาท

งบกลาง รวม 15,647,560 บาท
งบกลาง รวม 15,647,560 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบประกันสังคมให้กับพนักงานจ้าง อบต.หัวเขา
- เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่
มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนให้กับพนักงานจ้าง
ของ อบต.หัวเขา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ เงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 11,428,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการสร้างหลักประกันรายได้
ให้แก่ผู้สูงอายุตําบลหัวเขา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่าย
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 
หน้าที่ 96 ลําดับที่ 1

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 3,052,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพตําบลหัวเขา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่าย
เบี้ยความพิการให้แก่คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 
หน้าที่ 96 ลําดับที่ 2

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ตําบลหัวเขา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 
หน้าที่ 96 ลําดับที่ 3

สํารองจ่าย จํานวน 500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น เช่น
อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ฯลฯ หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนเป็นส่วนรวมซึ่งไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าได้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจรที่
ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น สัญญาณ
ไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกโค้งจราจร
กระบองไฟจราจร แผงกั้นจราจร ฯลฯ
- เป็นไปตามตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หัวเขา จํานวน 160,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หัวเขา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0891.3/ว 1110 ลงวันที่ 3 เมษายน 2550 และ ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0891.3/ว 1263 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 1,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษในกรณีที่พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง
หรือพนักงานจ้าง ถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0013.4/ว 1765
ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2537

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 239,960 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(กบท.) ในอัตราร้อยละ 1 ของประมาณการรายรับตามข้อบัญญัติ
ไม่รวมเงินอุดหนุน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.5/ว 28 ลงวันที่
21 กรกฎาคม 2559 และหนังสือ กบท.ที่ มท 0808.5/ว 29 และ ที่
มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 1,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร 10,000

สมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ อบต
.หัวเขา

160,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 150,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 100,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 11,428,800

เงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน 5,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

239,960

สํารองจ่าย 500,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,052,800

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 129,000 242,000 550,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 1,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร 10,000

สมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ อบต
.หัวเขา

160,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 150,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 100,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 11,428,800

เงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน 5,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

239,960

สํารองจ่าย 500,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,052,800

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2,232,000 2,232,000

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,132,000 2,053,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 60,000 60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 24,000 48,000 24,000

เงินเดือนพนักงาน 970,000 746,000 670,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 15,000 10,000 35,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

90,000 235,000 100,000

ค่าเช่าบ้าน 42,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 10,000 20,000 10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 350,000 800,000 520,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการ 40,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 30,000 50,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตั้ง
ค่าใช้จ่ายในการอบรม 
สัมมนา และศึกษาดู
งาน

ค่าพวงมาลัย กระเช้า
ดอกไม้ และพวงมาลา
โครงการค่ายเยาวชน
อาเซี่ยนตําบลหัวเขา 80,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาตําบลหัวเขา
คัพ

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 72,000 168,000

เงินเดือนพนักงาน 4,225,000 6,611,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 508,000 508,000

เงินประจําตําแหน่ง 174,000 300,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 60,000 120,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

820,000 1,245,000

ค่าเช่าบ้าน 114,000 156,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 60,000 100,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 1,100,000 2,770,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 20,000 20,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการ 40,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 300,000 380,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตั้ง 400,000 400,000

ค่าใช้จ่ายในการอบรม 
สัมมนา และศึกษาดู
งาน

350,000 350,000

ค่าพวงมาลัย กระเช้า
ดอกไม้ และพวงมาลา 10,000 10,000

โครงการค่ายเยาวชน
อาเซี่ยนตําบลหัวเขา 80,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาตําบลหัวเขา
คัพ

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงาน
ประเพณีตักบาตรเทโว
โรหณะ

100,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์และ
วันกตัญญูผู้สูงอายุ

100,000

โครงการจัดทําแผน
ชุมชน แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น และการจัดเก็บ
ข้อมูลพื้นฐานเพื่อนํา
ไปใช้ในการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น

โครงการตามแนวพระ
ราชดําริหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง

โครงการปลูกต้นไม้วัน
สําคัญของสถาบันพระ
มหากษัตริย์
โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 30,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและการปราบ
ปรามการทุจริต

โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

50,000

โครงการฝึกอบรม
ทักษะกีฬาฟุตบอล
สําหรับเด็กและเยาวชน

30,000

โครงการฝึกอบรม
เยาวชนเพื่อการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

15,000

โครงการฝึกอาชีพ
เสริมให้กับนักเรียน 
นักศึกษา และเยาวชน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงาน
ประเพณีตักบาตรเทโว
โรหณะ

100,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์และ
วันกตัญญูผู้สูงอายุ

100,000

โครงการจัดทําแผน
ชุมชน แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น และการจัดเก็บ
ข้อมูลพื้นฐานเพื่อนํา
ไปใช้ในการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น

20,000 20,000

โครงการตามแนวพระ
ราชดําริหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง

20,000 20,000

โครงการปลูกต้นไม้วัน
สําคัญของสถาบันพระ
มหากษัตริย์

50,000 50,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 30,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน 30,000 30,000

โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและการปราบ
ปรามการทุจริต

30,000 30,000

โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

50,000

โครงการฝึกอบรม
ทักษะกีฬาฟุตบอล
สําหรับเด็กและเยาวชน

30,000

โครงการฝึกอบรม
เยาวชนเพื่อการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

15,000

โครงการฝึกอาชีพ
เสริมให้กับนักเรียน 
นักศึกษา และเยาวชน

20,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
ศักยภาพคนพิการและ
ผู้ดูแลคนพิการตําบล
หัวเขา

20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพและส่งเสริม
อาชีพกลุ่มสตรี
โครงการพัฒนา
ศักยภาพและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุตําบลหัว
เขา

20,000

โครงการเพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
อาชญากรรม

20,000

โครงการรณรงค์ควบ
คุมและป้องกันโรคไข้
เลือดออก

20,000

โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติตําบลหัวเขา 100,000

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้นอกชั้นเรียน 30,000

โครงการส่งเสริม
เยาวชนคัดแยกขยะ 20,000

โครงการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุที่มี
ภาวะติดเตียงติดบ้าน

30,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

363,720

โครงการสนับสนุนนัก
กีฬาเพื่อร่วมการแข่ง
ขันกีฬาภายนอก

30,000

โครงการเสริมสร้าง
ทัศนคติและจิตสํานึกที่
ดีงามในการอยู่ร่วมกัน
อย่างสมานฉันท์โดย
ประชาชนมีส่วนร่วม

โครงการเสริมสร้าง
สุขภาพจิตผู้สูงอายุด้วย
ธรรมะ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
ศักยภาพคนพิการและ
ผู้ดูแลคนพิการตําบล
หัวเขา

20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพและส่งเสริม
อาชีพกลุ่มสตรี

20,000 20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุตําบลหัว
เขา

20,000

โครงการเพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
อาชญากรรม

20,000

โครงการรณรงค์ควบ
คุมและป้องกันโรคไข้
เลือดออก

20,000

โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติตําบลหัวเขา 100,000

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้นอกชั้นเรียน 30,000

โครงการส่งเสริม
เยาวชนคัดแยกขยะ 20,000

โครงการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุที่มี
ภาวะติดเตียงติดบ้าน

30,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

363,720

โครงการสนับสนุนนัก
กีฬาเพื่อร่วมการแข่ง
ขันกีฬาภายนอก

30,000

โครงการเสริมสร้าง
ทัศนคติและจิตสํานึกที่
ดีงามในการอยู่ร่วมกัน
อย่างสมานฉันท์โดย
ประชาชนมีส่วนร่วม

30,000 30,000

โครงการเสริมสร้าง
สุขภาพจิตผู้สูงอายุด้วย
ธรรมะ

50,000 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม
สําหรับเด็ก เยาวชน
และประชาชน

20,000

โครงการอบรมช่วย
ฟื้นฟูคืนชีพพื้นฐาน
และการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นให้กับ
ประชาชน

20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 300,000 50,000 30,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 200,000 20,000

วัสดุกีฬา 30,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 120,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 822,500

วัสดุการเกษตร

วัสดุก่อสร้าง 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 20,000

วัสดุสํานักงาน 20,000 20,000 20,000

วัสดุอื่น 30,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล

ค่าไฟฟ้า 60,000

ค่าบริการไปรษณีย์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม
สําหรับเด็ก เยาวชน
และประชาชน

20,000

โครงการอบรมช่วย
ฟื้นฟูคืนชีพพื้นฐาน
และการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นให้กับ
ประชาชน

20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 150,000 530,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 100,000 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 100,000 120,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 110,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 400,000 620,000

วัสดุกีฬา 30,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 500,000 560,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 120,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 822,500

วัสดุการเกษตร 30,000 30,000

วัสดุก่อสร้าง 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 40,000 70,000

วัสดุสํานักงาน 120,000 180,000

วัสดุอื่น 30,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม 95,000 95,000

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 20,000 20,000

ค่าไฟฟ้า 300,000 360,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 30,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์กีฬา

เครื่องออกกําลัง
กายกลางแจ้ง 50,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์ 
อบต.หัวเขา

4,600,000

เงินชดเชยค่างานก่อ
สร้าง (ค่า K) 50,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 
1 บ้านเขาคีรี

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 
10 บ้านหัวเขา

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 
11 บ้านหนองกระด่าน

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 
12 บ้านตรอกตาโพธิ์

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 
2 บ้านหัวเขา

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 
3 บ้านกระเสียว

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 
4 บ้านวัดไทร

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 
5 บ้านนํ้าพุ

20,000

วันที่พิมพ์ : 1/8/2562  11:57:13 หน้า : 11/14



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการโทรศัพท์ 10,000 10,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์กีฬา

เครื่องออกกําลัง
กายกลางแจ้ง 50,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์ 
อบต.หัวเขา

4,600,000

เงินชดเชยค่างานก่อ
สร้าง (ค่า K) 50,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 
1 บ้านเขาคีรี

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 
10 บ้านหัวเขา

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 
11 บ้านหนองกระด่าน

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 
12 บ้านตรอกตาโพธิ์

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 
2 บ้านหัวเขา

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 
3 บ้านกระเสียว

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 
4 บ้านวัดไทร

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 
5 บ้านนํ้าพุ

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 
6 บ้านหัวเขา

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 
7 บ้านฉวาก

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 
8 บ้านปากดง

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 
9 บ้านเขาเขียว

20,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการขอรับเงินอุด
หนุนอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านปากดง

244,000

โครงการขอรับเงินอุด
หนุนอาหารกลางวัน 
โรงเรียนวัดฉวาก

252,000

โครงการขอรับเงินอุด
หนุนอาหารกลางวัน 
โรงเรียนวัดไทร

248,000

โครงการขอรับเงินอุด
หนุนอาหารกลางวัน 
โรงเรียนวัดนํ้าพุ

508,000

โครงการขอรับเงินอุด
หนุนอาหารกลางวัน 
โรงเรียนวัดหัวเขา

260,000

โครงการปกป้อง
สถาบัน สันติ สามัคคี

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 50,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการ่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน

รวม 15,647,560 460,000 100,000 7,082,000 40,000 2,753,000 5,104,220 100,000

วันที่พิมพ์ : 1/8/2562  11:57:13 หน้า : 13/14



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 
6 บ้านหัวเขา

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 
7 บ้านฉวาก

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 
8 บ้านปากดง

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 
9 บ้านเขาเขียว

20,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการขอรับเงินอุด
หนุนอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านปากดง

244,000

โครงการขอรับเงินอุด
หนุนอาหารกลางวัน 
โรงเรียนวัดฉวาก

252,000

โครงการขอรับเงินอุด
หนุนอาหารกลางวัน 
โรงเรียนวัดไทร

248,000

โครงการขอรับเงินอุด
หนุนอาหารกลางวัน 
โรงเรียนวัดนํ้าพุ

508,000

โครงการขอรับเงินอุด
หนุนอาหารกลางวัน 
โรงเรียนวัดหัวเขา

260,000

โครงการปกป้อง
สถาบัน สันติ สามัคคี 50,000 50,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 50,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการ่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน

15,000 15,000

รวม 14,561,720 45,848,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2,232,000 2,232,000

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 129,000 242,000 550,000 1,132,000 2,053,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 60,000 60,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 24,000 48,000 24,000 72,000 168,000

เงินเดือนพนักงาน 970,000 746,000 670,000 4,225,000 6,611,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 508,000 508,000

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 42,000 174,000 300,000

รวม 1,165,000 1,078,000 1,286,000 9,087,720 12,616,720

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 15,000 10,000 35,000 60,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

90,000 235,000 100,000 820,000

ค่าเช่าบ้าน 42,000 114,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 10,000 20,000 10,000 60,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 350,000 800,000 520,000 1,100,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 20,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการ 40,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 30,000 50,000 300,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตั้ง 400,000

ค่าใช้จ่ายในการอบรม 
สัมมนา และศึกษาดู
งาน

350,000

ค่าพวงมาลัย กระเช้า
ดอกไม้ และพวงมาลา 10,000

โครงการค่ายเยาวชน
อาเซี่ยนตําบลหัวเขา 80,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาตําบลหัวเขา
คัพ

100,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีตักบาตรเทโว
โรหณะ

100,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์และ
วันกตัญญูผู้สูงอายุ

100,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 120,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

1,245,000

ค่าเช่าบ้าน 156,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 100,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 2,770,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 20,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการ 40,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 380,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตั้ง 400,000

ค่าใช้จ่ายในการอบรม 
สัมมนา และศึกษาดู
งาน

350,000

ค่าพวงมาลัย กระเช้า
ดอกไม้ และพวงมาลา 10,000

โครงการค่ายเยาวชน
อาเซี่ยนตําบลหัวเขา 80,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาตําบลหัวเขา
คัพ

100,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีตักบาตรเทโว
โรหณะ

100,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์และ
วันกตัญญูผู้สูงอายุ

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดทําแผน
ชุมชน แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น และการจัดเก็บ
ข้อมูลพื้นฐานเพื่อนํา
ไปใช้ในการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น

20,000

โครงการตามแนวพระ
ราชดําริหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง

20,000

โครงการปลูกต้นไม้วัน
สําคัญของสถาบันพระ
มหากษัตริย์

50,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 30,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน 30,000

โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและการปราบ
ปรามการทุจริต

30,000

โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

50,000

โครงการฝึกอบรม
ทักษะกีฬาฟุตบอล
สําหรับเด็กและเยาวชน

30,000

โครงการฝึกอบรม
เยาวชนเพื่อการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

15,000

โครงการฝึกอาชีพ
เสริมให้กับนักเรียน 
นักศึกษา และเยาวชน

20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพคนพิการและ
ผู้ดูแลคนพิการตําบล
หัวเขา

20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพและส่งเสริม
อาชีพกลุ่มสตรี

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดทําแผน
ชุมชน แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น และการจัดเก็บ
ข้อมูลพื้นฐานเพื่อนํา
ไปใช้ในการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น

20,000

โครงการตามแนวพระ
ราชดําริหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง

20,000

โครงการปลูกต้นไม้วัน
สําคัญของสถาบันพระ
มหากษัตริย์

50,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 30,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน 30,000

โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและการปราบ
ปรามการทุจริต

30,000

โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

50,000

โครงการฝึกอบรม
ทักษะกีฬาฟุตบอล
สําหรับเด็กและเยาวชน

30,000

โครงการฝึกอบรม
เยาวชนเพื่อการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

15,000

โครงการฝึกอาชีพ
เสริมให้กับนักเรียน 
นักศึกษา และเยาวชน

20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพคนพิการและ
ผู้ดูแลคนพิการตําบล
หัวเขา

20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพและส่งเสริม
อาชีพกลุ่มสตรี

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
ศักยภาพและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุตําบลหัว
เขา

20,000

โครงการเพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
อาชญากรรม

20,000

โครงการรณรงค์ควบ
คุมและป้องกันโรคไข้
เลือดออก

20,000

โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติตําบลหัวเขา 100,000

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้นอกชั้นเรียน 30,000

โครงการส่งเสริม
เยาวชนคัดแยกขยะ 20,000

โครงการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุที่มี
ภาวะติดเตียงติดบ้าน

30,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

363,720

โครงการสนับสนุนนัก
กีฬาเพื่อร่วมการแข่ง
ขันกีฬาภายนอก

30,000

โครงการเสริมสร้าง
ทัศนคติและจิตสํานึกที่
ดีงามในการอยู่ร่วมกัน
อย่างสมานฉันท์โดย
ประชาชนมีส่วนร่วม

30,000

โครงการเสริมสร้าง
สุขภาพจิตผู้สูงอายุด้วย
ธรรมะ

50,000

โครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม
สําหรับเด็ก เยาวชน
และประชาชน

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
ศักยภาพและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุตําบลหัว
เขา

20,000

โครงการเพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
อาชญากรรม

20,000

โครงการรณรงค์ควบ
คุมและป้องกันโรคไข้
เลือดออก

20,000

โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติตําบลหัวเขา 100,000

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้นอกชั้นเรียน 30,000

โครงการส่งเสริม
เยาวชนคัดแยกขยะ 20,000

โครงการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุที่มี
ภาวะติดเตียงติดบ้าน

30,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

363,720

โครงการสนับสนุนนัก
กีฬาเพื่อร่วมการแข่ง
ขันกีฬาภายนอก

30,000

โครงการเสริมสร้าง
ทัศนคติและจิตสํานึกที่
ดีงามในการอยู่ร่วมกัน
อย่างสมานฉันท์โดย
ประชาชนมีส่วนร่วม

30,000

โครงการเสริมสร้าง
สุขภาพจิตผู้สูงอายุด้วย
ธรรมะ

50,000

โครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม
สําหรับเด็ก เยาวชน
และประชาชน

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมช่วย
ฟื้นฟูคืนชีพพื้นฐาน
และการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นให้กับ
ประชาชน

20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 300,000 50,000 30,000 150,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 200,000 20,000 400,000

วัสดุกีฬา 30,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 30,000 500,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 120,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 822,500

วัสดุการเกษตร 30,000

วัสดุก่อสร้าง 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 20,000 40,000

วัสดุสํานักงาน 20,000 20,000 20,000 120,000

วัสดุอื่น 30,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม 95,000

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 20,000

ค่าไฟฟ้า 60,000 300,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 30,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 10,000

รวม 410,000 50,000 1,267,000 40,000 1,435,000 2,306,220 100,000 5,409,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมช่วย
ฟื้นฟูคืนชีพพื้นฐาน
และการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นให้กับ
ประชาชน

20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 530,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 120,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 110,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 620,000

วัสดุกีฬา 30,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 560,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 120,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 822,500

วัสดุการเกษตร 30,000

วัสดุก่อสร้าง 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 70,000

วัสดุสํานักงาน 180,000

วัสดุอื่น 30,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม 95,000

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 20,000

ค่าไฟฟ้า 360,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 30,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 10,000

รวม 11,017,220
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์กีฬา

เครื่องออกกําลัง
กายกลางแจ้ง 50,000 50,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์ 
อบต.หัวเขา

4,600,000 4,600,000

เงินชดเชยค่างานก่อ
สร้าง (ค่า K) 50,000 50,000

รวม 50,000 4,650,000 4,700,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 5/8/2562  11:54:24 หน้า : 1/1



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานบริหารงานทั่วไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 
1 บ้านเขาคีรี

20,000 20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 
10 บ้านหัวเขา

20,000 20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 
11 บ้านหนองกระด่าน

20,000 20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 
12 บ้านตรอกตาโพธิ์

20,000 20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 
2 บ้านหัวเขา

20,000 20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 
3 บ้านกระเสียว

20,000 20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 
4 บ้านวัดไทร

20,000 20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 
5 บ้านนํ้าพุ

20,000 20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 
6 บ้านหัวเขา

20,000 20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 
7 บ้านฉวาก

20,000 20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 
8 บ้านปากดง

20,000 20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 
9 บ้านเขาเขียว

20,000 20,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานบริหารงานทั่วไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการขอรับเงินอุด
หนุนอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านปากดง

244,000 244,000

โครงการขอรับเงินอุด
หนุนอาหารกลางวัน 
โรงเรียนวัดฉวาก

252,000 252,000

โครงการขอรับเงินอุด
หนุนอาหารกลางวัน 
โรงเรียนวัดไทร

248,000 248,000

โครงการขอรับเงินอุด
หนุนอาหารกลางวัน 
โรงเรียนวัดนํ้าพุ

508,000 508,000

โครงการขอรับเงินอุด
หนุนอาหารกลางวัน 
โรงเรียนวัดหัวเขา

260,000 260,000

โครงการปกป้อง
สถาบัน สันติ สามัคคี 50,000 50,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 50,000 50,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการ่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน

15,000 15,000

รวม 50,000 240,000 1,512,000 65,000 1,867,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 1,000 1,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร 10,000 10,000

สมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ อบต
.หัวเขา

160,000 160,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 150,000 150,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 100,000 100,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 11,428,800 11,428,800

เงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน 5,000 5,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

239,960 239,960

สํารองจ่าย 500,000 500,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,052,800 3,052,800

รวม 15,647,560 15,647,560

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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