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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหัวเขา 
เรื่อง  ประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

----------------------------------- 
 

  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลหัวเขา ไดจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งสภาองคการบริหารสวนตําบลหัวเขา ไดมีมติเห็นชอบในการประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๓ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อเสนอนายอําเภอเดิมบางนางบวชพิจารณาอนุมัติ นั้น 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  
พ.ศ.๒๕๓๗  และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ เมื่อสภาองคการบริหารสวนตําบลและนายอาํเภอ
ใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแลว  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลลงช่ือ และ
ประกาศเปนขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลตอไป 

  บัดน้ี นายกองคการบริหารสวนตําบลหัวเขา  ไดลงช่ือในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เรียบรอยแลว จึงประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.
๒๕๖๒ ขององคการบริหารสวนตําบลหัวเขา และมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เปนตนไป   
 

  จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน 
 
    ประกาศ    ณ    วันที่   ๓   เดือน   กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 

       (นายประเสริฐ  บุญประเสริฐ) 
            นายกองคการบริหารสวนตําบลหัวเขา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



องค์การบริหารส่วนตําบลหัวเขา

เขต/อําเภอ เดิมบางนางบวช    จังหวัดสุพรรณบุรี

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

หมู่ที 2  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล หัวเขา
  เขต/อําเภอ เดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี  72120

พืนที 53.30 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทังหมด 6,835 คน

ชาย 3,270 คน

หญิง 3,565 คน

ข้อมูล ณ วันที 5 กันยายน 2561



 
 

สวนที่ 1 
 

 
คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย 

 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
 
 
 
 
 

ของ 
 

องคการบริหารสวนตําบลหัวเขา 
 

อําเภอเดิมบางนางบวชจังหวดัสุพรรณบุร ี
 

  
 



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหัวเขา

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวเขา จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลหัวเขาอีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลหัวเขาจึงขอชีแจงให้ท่านประธานและ
สมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 30,611,726.90 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 7,115,072.42 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 8,639,608.99 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 6 โครงการ รวม 341,962.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จํานวน 40,161,353.86 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 368,665.07 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 54,959.00 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 190,194.85 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 330.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 18,721,862.94 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 20,825,342.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 26,796,822.92 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 11,679,311.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 8,470,060.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 4,001,396.69 บาท

งบลงทุน จํานวน 589,955.23 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 2,056,100.00 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 3,121,000.00 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลหัวเขา

อําเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี

รายรับจริง ปี  2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 384,096.00 407,000.00 389,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 36,860.71 15,500.00 35,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 197,406.00 193,900.00 197,500.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 102,660.00 308,500.00 107,000.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 20,000.00 10,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 721,022.71 944,900.00 739,000.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 17,754,422.03 17,189,100.00 17,767,500.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 17,754,422.03 17,189,100.00 17,767,500.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 20,254,260.00 22,022,960.00 23,830,515.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 20,254,260.00 22,022,960.00 23,830,515.00

รวม 38,729,704.74 40,156,960.00 42,337,015.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 12,035,696.00 14,151,740.00 14,714,065.00

งบบุคลากร 9,757,699.00 11,789,720.00 12,288,120.00

งบดําเนินงาน 5,656,651.06 8,207,700.00 9,200,830.00

งบลงทุน 5,659,000.00 4,183,800.00 4,242,900.00

งบเงินอุดหนุน 1,626,000.00 1,824,000.00 1,891,100.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 34,735,046.06 40,156,960.00 42,337,015.00

รวม 34,735,046.06 40,156,960.00 42,337,015.00



 
 

สวนที่ 2 
 

ขอบัญญัต ิ
 

เรื่อง 
 

งบประมาณรายจาย 
 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
 
 
 

ของ 
 

องคการบริหารสวนตําบลหัวเขา 
 

อําเภอเดิมบางนางบวชจังหวดัสุพรรณบุร ี
 

  
 



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ องค์การบริหารส่วนตําบลหัวเขา

อําเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 13,331,120

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 30,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 4,991,830

แผนงานสาธารณสุข 2,331,100

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 40,000

แผนงานเคหะและชุมชน 6,512,900

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 46,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 340,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 14,714,065

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 42,337,015





แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 7,165,120 1,693,000 8,858,120

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

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,248,400 1,693,000 5,941,400

งบดําเนินงาน 3,664,000 725,000 4,389,000

    ค่าตอบแทน 644,000 235,000 879,000

    ค่าใช้สอย 1,945,000 460,000 2,405,000

    ค่าวัสดุ 675,000 30,000 705,000

    ค่าสาธารณูปโภค 400,000 0 400,000

งบลงทุน 34,000 0 34,000

    ค่าครุภัณฑ์ 34,000 0 34,000

งบเงินอุดหนุน 50,000 0 50,000

    เงินอุดหนุน 50,000 0 50,000

                                             รวม 10,913,120 2,418,000 13,331,120

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบดําเนินงาน 30,000 30,000

    ค่าใช้สอย 30,000 30,000

                                             รวม 30,000 30,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลหัวเขา

อําเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวม

งบบุคลากร 1,242,000 0 1,242,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,242,000 0 1,242,000

งบดําเนินงาน 830,000 1,295,830 2,125,830

    ค่าตอบแทน 130,000 0 130,000

    ค่าใช้สอย 610,000 407,330 1,017,330

    ค่าวัสดุ 40,000 888,500 928,500

    ค่าสาธารณูปโภค 50,000 0 50,000

งบลงทุน 0 16,000 16,000

    ค่าครุภัณฑ์ 0 16,000 16,000

งบเงินอุดหนุน 0 1,608,000 1,608,000

    เงินอุดหนุน 0 1,608,000 1,608,000

                                             รวม 2,072,000 2,919,830 4,991,830

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

สาธารณสุข รวม

งบบุคลากร 1,035,000 1,035,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,035,000 1,035,000

งบดําเนินงาน 1,063,000 1,063,000

    ค่าตอบแทน 93,000 93,000

    ค่าใช้สอย 870,000 870,000

    ค่าวัสดุ 100,000 100,000

งบเงินอุดหนุน 233,100 233,100

    เงินอุดหนุน 233,100 233,100

                                             รวม 2,331,100 2,331,100

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ รวม

งบดําเนินงาน 40,000 40,000

    ค่าใช้สอย 40,000 40,000

                                             รวม 40,000 40,000



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน รวม

งบบุคลากร 1,153,000 0 1,153,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,153,000 0 1,153,000

งบดําเนินงาน 1,067,000 100,000 1,167,000

    ค่าตอบแทน 127,000 0 127,000

    ค่าใช้สอย 620,000 0 620,000

    ค่าวัสดุ 320,000 100,000 420,000

งบลงทุน 1,906,900 2,286,000 4,192,900

    ค่าครุภัณฑ์ 92,900 0 92,900

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 1,814,000 2,286,000 4,100,000

                                             รวม 4,126,900 2,386,000 6,512,900

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 46,000 46,000

    ค่าใช้สอย 46,000 46,000

                                             รวม 46,000 46,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน รวม

งบดําเนินงาน 140,000 200,000 340,000

    ค่าใช้สอย 140,000 200,000 340,000

                                             รวม 140,000 200,000 340,000

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 14,714,065 14,714,065

    งบกลาง 14,714,065 14,714,065

                                             รวม 14,714,065 14,714,065



แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 13,331,120

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 30,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 4,991,830

แผนงานสาธารณสุข 2,331,100

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 40,000

แผนงานเคหะและชุมชน 6,512,900

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 46,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 340,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 14,714,065

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 42,337,015

โดยทีเป็นการสมควรตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึนไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหัว
เขา และโดยอนุมัติของนายอําเภอเดิมบางนางบวช

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นีเรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

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

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจํานวนรวมทังสิน 42,337,015 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัวไป เป็นจํานวนรวมทังสิน 
42,337,015 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี 

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหัวเขาปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย
เงินขององค์การบริหารส่วนตําบล

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลหัวเขา
อําเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี



ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหัวเขามีหน้าทีรักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี

ประกาศ ณ วันที ......................................................................

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

(นายประเสริฐ  บุญประเสริฐ)

ตําแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหัวเขา

อนุมัติ

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

(นายวัฒนา  ยังยืน)

ตําแหน่ง นายอําเภอเดิมบางนางบวช



ปี 2559 ปี 2560

198,418.73 172,457.55 -11.84
195,002.60 193,012.45 0.00

13,453.00 18,626.00 40.74
406,874.33 384,096.00

3,000.00 2,520.00 0.00
500.00 320.00 0.00

4,000.00 0.00 0.00
0.00 10,120.71 100.00
0.00 23,400.00 100.00
0.00 500.00 0.00

7,500.00 36,860.71

193,855.49 197,406.00 1.86
193,855.49 197,406.00

298,500.00 96,000.00 -66.50
3.00 0.00 0.00

8,000.00 6,660.00 -30.00
306,503.00 102,660.00

0.00 0.00 -50.00
0.00 0.00

377,203.81 514,187.41 36.60
8,011,575.47 8,338,548.35 4.08

รายงานประมาณการรายรบั
ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลหวัเขา

รายรบัจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

อาํเภอ เดมิบางนางบวช  จงัหวดัสุพรรณบุรี
 

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน               159,672.37 198,500.00 % 175,000.00
หมวดภาษีอากร

     ภาษีป้าย                 12,453.00 13,500.00 % 19,000.00
     ภาษีบํารุงทอ้งที               187,227.69 195,000.00 % 195,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนุญาต
รวมหมวดภาษีอากร             359,353.06 407,000.00 389,000.00

     คา่ธรรมเนียมเกียวกบัทะเบียนพาณิชย์                      520.00 500.00 % 500.00
     คา่ธรรมเนียมเกียวกบัใบอนุญาตการพนนั  0.00 0.00 % 0.00

     คา่ปรบัการผิดสญัญา  0.00 0.00 % 10,000.00
     คา่ธรรมเนียมอืน ๆ                 10,540.00 5,000.00 % 5,000.00

     คา่ใบอนุญาตอืนๆ  0.00 0.00 % 0.00
     คา่ใบอนุญาตประกอบการคา้สาํหรบักจิการทีเป็นอนัตรายต่อ
สุขภาพ

 0.00 10,000.00 % 20,000.00

หมวดรายได้จากทรพัย์สิน   
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนุญาต               11,060.00 15,500.00 35,500.00

รวมหมวดรายได้จากทรพัย์สิน             238,110.64 193,900.00 197,500.00
     ดอกเบีย               238,110.64 193,900.00 % 197,500.00

     คา่ขายแบบแปลน               177,500.00 298,500.00 % 100,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ                 15,810.00 10,000.00 % 7,000.00
     คา่รบัรองสาํเนาและถา่ยเอกสาร                         17.00 0.00 % 0.00

หมวดรายได้จากทุน   
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด             193,327.00 308,500.00 107,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน  0.00 20,000.00 10,000.00
     คา่ขายทอดตลาดทรพัย์สนิ  0.00 20,000.00 % 10,000.00

     ภาษีและคา่ธรรมเนียมรถยนต์และลอ้เลือน               103,453.37 377,000.00 % 515,000.00
หมวดภาษีจดัสรร   

     ภาษีมูลคา่เพมิตาม พ.ร.บ. กาํหนดแผนฯ            7,834,297.49 8,012,000.00 % 8,338,500.00



3,035,172.91 2,969,784.40 -2.14
92,503.23 77,949.88 -15.22

1,421,823.04 1,436,828.64 0.00
3,058,353.10 3,462,587.98 13.21

0.00 0.00 0.00 0.00
6,362.00 7,383.00 -87.69

117,491.26 136,418.77 16.50
66,265.32 66,284.00 0.00

934,802.00 741,775.00 -19.79
0.00 1,530.00 100.00

1,067.00 1,144.60 100.00
17,122,619.14 17,754,422.03

7,556,515.00 20,254,260.00 8.21
7,556,515.00 20,254,260.00

25,593,866.96 38,729,704.74

     ภาษีมูลคา่เพมิตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายได้ฯ            2,919,790.12 3,035,000.00 % 2,970,000.00

     ภาษีสุรา            1,455,685.30 1,430,000.00 % 1,430,000.00
     ภาษีธุรกจิเฉพาะ               103,623.91 92,000.00 % 78,000.00

     คา่ภาคหลวงและคา่ธรรมเนียมตามกฎหมายวา่ด้วยป่าไม้                   3,900.00 65,000.00 % 8,000.00

     ภาษีสรรพสามิต            2,508,901.68 3,059,000.00 % 3,463,000.00
0.00     ภาษีการพนนั                   2,160.00 %

     คา่ภาคหลวงปิโตรเลียม                 86,544.95 66,500.00 % 66,500.00
     คา่ภาคหลวงแร่                 87,022.57 117,600.00 % 137,000.00

     คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้นําบาดาล  0.00 0.00 % 1,500.00
     คา่ธรรมเนียมจดทะเบียนสทิธแิละนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ทีดิน

              937,582.00 935,000.00 % 750,000.00

รวมหมวดภาษีจดัสรร        16,266,939.58 17,189,100.00 17,767,500.00
     ภาษีจดัสรรอืนๆ               223,978.19 0.00 % 10,000.00

รวมทุกหมวด        25,761,869.28 40,156,960.00 42,337,015.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทวัไป          8,693,079.00 22,022,960.00 23,830,515.00

     เงินอุดหนุนทวัไป สาํหรบัดําเนินการตามอาํนาจหน้าทีและภารกจิ
ถา่ยโอนเลือกทาํ

           8,693,079.00 22,022,960.00 % 23,830,515.00
หมวดเงินอุดหนุนทวัไป   



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลหัวเขา

อําเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 42,337,015   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 389,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 175,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 195,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา
ภาษีป้าย จํานวน 19,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 35,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมอืน ๆ จํานวน 5,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 10,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 20,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 197,500 บาท
ดอกเบีย จํานวน 197,500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 107,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 100,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 7,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา
หมวดรายได้จากทุน รวม 10,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 10,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่านมา

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 17,767,500 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 515,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,338,500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา
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ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 2,970,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 78,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา
ภาษีสุรา จํานวน 1,430,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 3,463,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ จํานวน 8,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 137,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 66,500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 750,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้นําบาดาล จํานวน 1,500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา
ภาษีจัดสรรอืนๆ จํานวน 10,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 23,830,515 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 23,830,515 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่านมา
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ปี 2559 ปี 2560

514,080.00 514,080.00  0 %
42,120.00 42,120.00  0 %
42,120.00 42,120.00  0 %
86,400.00 73,440.00  0 %

2,232,000.00 2,232,000.00  0 %
2,916,720.00 2,903,760.00

2,142,288.00 2,295,900.00 12.02 %
18,240.00 18,240.00 -66.67 %

130,500.00 132,000.00 0 %
207,180.00 220,020.00 4.7 %

 0.00 0.00 0 %
538,320.00 578,640.00 9.69 %

61,100.00 60,780.00 21.97 %
3,097,628.00 3,305,580.00
6,014,348.00 6,209,340.00

4,200.00 261,180.00  678.82 %
0.00 0.00  100 %

78,000.00 78,000.00  7.69 %
9,530.00 15,760.00  0 %

91,730.00 354,940.00   
  

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลหวัเขา

แผนงานบริหารงานทวัไป
งานบริหารทวัไป

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

อาํเภอเดมิบางนางบวช    จงัหวดัสุพรรณบุรี

เงินคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก 42,120.00 42,120.00 42,120.00
เงินคา่ตอบแทนเลขานุการ/ทีปรกึษานายกเทศมนตรี
 นายกองค์การบรหิารสว่นตําบล

86,400.00 86,400.00 86,400.00

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080.00 514,080.00 514,080.00
เงินคา่ตอบแทนประจาํตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120.00 42,120.00 42,120.00

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเพมิต่าง ๆ ของพนกังาน                 18,240.00 60,000.00 20,000.00
เงินประจาํตําแหน่ง              102,000.00 132,000.00 132,000.00

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนกังาน           1,551,480.00 2,745,000.00 3,075,000.00

เงินคา่ตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถนิ

          2,833,236.00 2,232,000.00 2,232,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,517,956.00 2,916,720.00 2,916,720.00

เงินเพมิต่าง ๆ ของพนกังานจา้ง                 40,000.00 61,000.00 74,400.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)         2,324,250.00 3,872,000.00 4,248,400.00

คา่จา้งลูกจา้งประจาํ              163,760.00 234,000.00 245,000.00

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง              418,970.00 640,000.00 702,000.00
เงินเพมิต่าง ๆ ของลูกจา้งประจาํ                 29,800.00 0.00 0.00

คา่ตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ  0.00 5,000.00 10,000.00
คา่เช่าบ้าน                 75,000.00 78,000.00 84,000.00

ค่าตอบแทน   
คา่ตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอนัเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถนิ

                32,350.00 64,200.00 500,000.00

รวมงบบุคลากร         5,842,206.00 6,788,720.00 7,165,120.00
งบดําเนินงาน   

ค่าใช้สอย   

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                   6,367.00 50,000.00 50,000.00
รวมค่าตอบแทน            113,717.00 197,200.00 644,000.00



476,105.29 581,463.19  -100 %
0.00 0.00  100 %

18,165.00 17,850.00  -33.33 %
  

97,606.00 115,064.00  -13.04 %
49,010.00 48,800.00  -8.33 %

0.00 0.00  348.43 %
270,050.00 248,450.00  66.67 %

800.00 0.00  -50 %
0.00 0.00  614.29 %
0.00 0.00  900 %

30,010.00 12,504.00  0 %
0.00 25,000.00  0 %
0.00 13,450.00  0 %
0.00 205,250.00  0 %
0.00 0.00  0 %
0.00 19,900.00  0 %
0.00 0.00  100 %
0.00 0.00  -100 %
0.00 0.00  100 %

33,655.04 59,488.69  50 %
975,401.33 1,347,219.88   

  
262,337.05 191,919.60  -66.67 %

0.00 0.00  100 %
48,171.00 35,905.00  -40 %
10,097.00 20,810.00  8.11 %

156,193.56 143,582.50  16.67 %
4,240.00 39,850.00  50 %

24,315.00 29,165.50  0 %
98,310.00 96,650.00  0 %

603,663.61 557,882.60   
  

247,382.22 233,536.52  0 %
10,058.23 6,251.48  0 %

รายจา่ยเพือใหไ้ด้มาซึงบรกิาร  0.00 0.00 700,000.00
รายจา่ยเกียวกบัการรบัรองและพธีิการ                 10,560.00 30,000.00 20,000.00

รายจา่ยเพือใหไ้ด้มาซึงบรกิาร              474,770.00 747,000.00 0.00

คา่ใช้จา่ยในการอบรม สมัมนา และศึกษาดูงาน              334,650.00 210,000.00 350,000.00
คา่พวงมาลยั กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา                   1,900.00 10,000.00 5,000.00

คา่ใช้จา่ยในการบอกรบัหนงัสือพมิพ์ประจาํ
หมู่บ้าน

                48,830.00 60,000.00 55,000.00
คา่ใช้จา่ยในการเลือกตงั  0.00 66,900.00 300,000.00

รายจา่ยเกียวเนืองกบัการปฏิบตัิราชการทีไม่เข้า
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืนๆ

                60,000.00
คา่ใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ              177,414.00 230,000.00 200,000.00

โครงการฝึกอบรมการป้องกนัและการ
ปราบปรามการทุจรติ

 0.00 30,000.00 30,000.00
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามแนว
พระราชดําริ

 0.00 0.00 0.00

โครงการป้องกนัและลดอุบตัิเหตุทางถนน                 63,900.00 20,000.00 20,000.00
โครงการฝึกอบรมกลุม่อาชีพการประดิษฐ์
ดอกไม้จนัทน์

 0.00 0.00 0.00

โครงการจดัทาํแผนชุมชน แผนพฒันาทอ้งถนิ
 และการจดัเก็บข้อมูลพืนฐานเพือนําไปใช้ใน

 0.00 2,800.00 20,000.00
โครงการตามแนวพระราชดํารหิมู่บ้าน
เศรษฐกจิพอเพียง

 0.00 2,000.00 20,000.00

โครงการเสรมิสรา้งทศันคติและจติสาํนึกทีดี
งามในการอยูร่ว่มกนัอยา่งสมานฉนัท์โดย

 0.00 0.00 20,000.00
คา่บํารุงรกัษาและซ่อมแซม              139,225.00 100,000.00 150,000.00

โครงการเพมิประสทิธภิาพศูนย์ปฏิบตัิการว่ม
ในการช่วยเหลือประชาชน

 0.00 0.00 15,000.00
โครงการสง่เสรมิสนบัสนุนระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน

 0.00 4,000.00 0.00

โครงการฝึกอาชีพเสรมิใหก้บันกัเรียน 
นกัศึกษา และเยาวชน

 0.00 20,000.00 20,000.00
โครงการพฒันาศกัยภาพและสง่เสรมิอาชีพ
กลุม่สตรี

 0.00 20,000.00 20,000.00

วสัดุงานบ้านงานครวั                 32,788.00 50,000.00 30,000.00
วสัดุยานพาหนะและขนสง่                 12,016.10 74,000.00 80,000.00

วสัดุสาํนกังาน              195,396.00 150,000.00 50,000.00
วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ  0.00 0.00 5,000.00

รวมค่าใช้สอย         1,311,249.00 1,552,700.00 1,945,000.00
ค่าวสัดุ   

รวมค่าวสัดุ            504,240.62 724,000.00 675,000.00
ค่าสาธารณูปโภค   

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่                 25,788.00 30,000.00 30,000.00
วสัดุคอมพวิเตอร์                 47,850.00 100,000.00 100,000.00

วสัดุเชือเพลงิและหลอ่ลืน              171,012.52 300,000.00 350,000.00
วสัดุการเกษตร                 19,390.00 20,000.00 30,000.00

คา่ไฟฟ้า              225,016.68 300,000.00 300,000.00
คา่นําประปา คา่นําบาดาล                   8,639.00 20,000.00 20,000.00



3,524.58 2,834.43  0 %
15,757.00 14,617.00  0 %
34,026.00 38,938.72  16.28 %

310,748.03 296,178.15   
1,981,542.97 2,556,220.63   

  
  

  
4,000.00 26,000.00  -100 %

0.00 0.00  -100 %
15,000.00 0.00  0 %
88,000.00 74,000.00  0 %

0.00 16,500.00  0 %
0.00 6,400.00  0 %

13,000.00 12,400.00  100 %
9,900.00 0.00  0 %

78,000.00 0.00  0 %
25,000.00 0.00  0 %

0.00 28,000.00  0 %
  

0.00 6,000.00  0 %
  

9,150.00 0.00  0 %
0.00 0.00  -100 %
0.00 7,000.00  0 %

  
0.00 10,000.00  0 %

39,000.00 0.00  0 %
  

0.00 0.00  -100 %
0.00 0.00  -100 %
0.00 0.00  -100 %

  
0.00 4,000.00  0 %

  

คา่บรกิารสือสารและโทรคมนาคม                 14,766.00 43,000.00 50,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค            266,666.68 393,000.00 400,000.00

คา่บรกิารโทรศพัท์                   3,846.00 10,000.00 10,000.00
คา่บรกิารไปรษณีย์                 14,399.00 20,000.00 20,000.00

เกา้อีพนกัพงิ                   2,700.00 7,200.00 0.00
เกา้อีพนกัพงิสูง  0.00 4,500.00 0.00

ค่าครุภณัฑ์   
ครุภณัฑ์สาํนกังาน   

รวมงบดําเนินงาน         2,195,873.30 2,866,900.00 3,664,000.00
งบลงทุน   

โต๊ะทาํงานชนิดเหล็กพรอ้มกระจก                   6,000.00 0.00 18,000.00
โต๊ะหมู่บูชา  0.00 0.00 0.00

ตู้เหล็ก 2 บาน  0.00 0.00 0.00
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเลือน แบบ
กระจก

                15,700.00 0.00 0.00

เครืองดูดฝุ่น  0.00 0.00 0.00
เครืองปรบัอากาศพรอ้มติดตงั  0.00 0.00 0.00

เครืองพน่ยาแบบสะพายหลงั  0.00 0.00 0.00
ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ   

พดัลมอุตสาหกรรม ขนาด 24 นิว  0.00 0.00 0.00
ครุภณัฑ์การเกษตร   

ถงันํา                   8,500.00 0.00 0.00
แทน่บรรยาย (โพเดียม)  0.00 0.00 0.00

กลอ้งถา่ยภาพนิง ระบบดิจติอล  0.00 0.00 0.00
เครืองมลัติมีเดียโปรเจคเตอร์  0.00 0.00 0.00

ลาํโพง  0.00 0.00 0.00
ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่   

เครืองขยายเสียง                   8,500.00 0.00 0.00
เครืองขยายเสียงติดรถยนต์  0.00 3,500.00 0.00

ครุภณัฑ์โรงงาน   
เลือยโซ่ยนต์  0.00 0.00 0.00

เครืองทาํนําเย็น แบบต่อทอ่ ขนาด 2 กอ๊ก  0.00 15,000.00 0.00
เครืองทาํนํารอ้น-นําเย็น แบบต่อทอ่ ขนาด 2 
กอ๊ก

 0.00 26,000.00 0.00

ครุภณัฑ์งานบ้านงานครวั   
เครืองตดัหญา้  0.00 19,000.00 0.00

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์   



0.00 0.00  100 %
0.00 0.00  -100 %

17,000.00 0.00  0 %
7,600.00 0.00  0 %

0.00 0.00  -100 %
3,300.00 0.00  0 %

308,950.00 190,300.00   
308,950.00 190,300.00   

  
  

0.00 0.00  -100 %
50,000.00 50,000.00  -100 %

0.00 0.00  100 %
50,000.00 50,000.00   
50,000.00 50,000.00   

0.00 0.00  0 % 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

8,354,840.97 9,005,860.63   
  
  
  

351,850.00 260,280.00  213.02 %
0.00 0.00  -33.33 %

35,000.00 0.00  0 %
207,180.00 220,020.00  4.7 %

0.00 0.00  0 %
361,200.00 375,840.00  1.27 %

0.00 0.00  -100 %
955,230.00 856,140.00   
955,230.00 856,140.00   

  
  

เงินเพมิต่าง ๆ ของลูกจา้งประจาํ                 19,030.00 0.00 0.00

      งบรายจ่ายอืน
      รายจ่ายอืน
                เงินประโยชน์ตอบแทนอืน

รวมรายจ่ายอืน
รวมงบรายจ่ายอืน

             382,798.00
           382,798.00
           382,798.00

0.00
0.00
0.00

เครืองพมิพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 
(Inkjet)

                11,100.00 0.00 0.00
เครืองพมิพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที 1

 0.00 7,900.00 0.00

เครืองคอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊ก สาํหรบัสาํนกังาน  0.00 16,000.00 0.00
เครืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ้ค สาํหรบังาน
สาํนกังาน

 0.00 0.00 0.00

เครืองคอมพวิเตอร์ สาํหรบังานสาํนกังาน  0.00 0.00 16,000.00

เงินอุดหนุน   
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสว่นทอ้งถนิ  0.00 15,000.00 0.00

รวมงบลงทุน              52,500.00 99,100.00 34,000.00
งบเงินอุดหนุน   

จอภาพแบบ LCD หรือ LED  0.00 0.00 0.00
รวมค่าครุภณัฑ์              52,500.00 99,100.00 34,000.00

รวมงานบริหารทวัไป         8,523,377.30 9,819,720.00 10,913,120.00
งานบริหารงานคลงั   

รวมเงินอุดหนุน              50,000.00 65,000.00 50,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน              50,000.00 65,000.00 50,000.00

เงินอุดหนุนสว่นราชการ                 50,000.00 50,000.00 0.00
โครงการปกป้องสถาบนั สนัติ สามคัคี  0.00 0.00 50,000.00

เงินประจาํตําแหน่ง                 32,000.00 42,000.00 42,000.00
คา่จา้งลูกจา้งประจาํ              159,530.00 234,000.00 245,000.00

เงินเดือนพนกังาน              296,760.00 315,000.00 986,000.00
เงินเพมิต่าง ๆ ของพนกังาน  0.00 30,000.00 20,000.00

งบบุคลากร   
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)   

งบดําเนินงาน   
ค่าตอบแทน   

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)            836,090.00 1,021,000.00 1,693,000.00
รวมงบบุคลากร            836,090.00 1,021,000.00 1,693,000.00

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง              326,430.00 395,000.00 400,000.00
เงินเพมิต่าง ๆ ของพนกังานจา้ง                   2,340.00 5,000.00 0.00



0.00 71,680.00  900 %
14,280.00 14,280.00  50 %
24,000.00 0.00  0 %

0.00 0.00  0 %
38,280.00 85,960.00   

  
98,400.00 98,400.00  -100 %

0.00 0.00  100 %
  

84,064.00 22,990.00  -14.29 %
182,464.00 121,390.00   

  
0.00 0.00  0 %
0.00 0.00  -17.36 %
0.00 0.00   

220,744.00 207,350.00   
  
  

  
0.00 12,800.00  0 %

  
0.00 0.00  -100 %
0.00 0.00  -100 %
0.00 12,800.00   
0.00 12,800.00   

  
  

15,000.00 15,000.00  0 %
15,000.00 15,000.00   
15,000.00 15,000.00   

0.00 0.00  0 % 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

      รายจ่ายอืน
                เงินประโยชน์ตอบแทนอืน              118,131.00 0.00

รวมรายจ่ายอืน            118,131.00 0.00
           118,131.00 0.00รวมงบรายจ่ายอืน

      งบรายจ่ายอืน

รวมค่าตอบแทน              49,440.00 45,000.00 235,000.00
ค่าใช้สอย   

คา่เช่าบ้าน                 36,000.00 0.00 0.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  0.00 5,000.00 5,000.00

คา่ตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอนัเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถนิ

 0.00 20,000.00 200,000.00
คา่ตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ                 13,440.00 20,000.00 30,000.00

รวมค่าใช้สอย              90,804.00 400,000.00 460,000.00
ค่าวสัดุ   

รายจา่ยเกียวเนืองกบัการปฏิบตัิราชการทีไม่เข้า
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืนๆ

  
คา่ใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ                 49,804.00 70,000.00 60,000.00

รายจา่ยเพือใหไ้ด้มาซึงบรกิาร                 41,000.00 330,000.00 0.00
รายจา่ยเพือใหไ้ด้มาซึงบรกิาร  0.00 0.00 400,000.00

งบลงทุน   
ค่าครุภณัฑ์   

รวมค่าวสัดุ              33,225.40 32,100.00 30,000.00
รวมงบดําเนินงาน            173,469.40 477,100.00 725,000.00

วสัดุสาํนกังาน                 33,225.40 20,000.00 20,000.00
วสัดุโฆษณาและเผยแพร่  0.00 12,100.00 10,000.00

เครืองพมิพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาว
ดําชนิด Network แบบที 1

 0.00 7,900.00 0.00
รวมค่าครุภณัฑ์  0.00 37,900.00 0.00

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์   
เครืองคอมพวิเตอร์ สาหรบังานประมวลผล 
แบบที 2

 0.00 30,000.00 0.00

ครุภณัฑ์สาํนกังาน   
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเลือน แบบ
กระจก

 0.00 0.00 0.00

รวมเงินอุดหนุน              15,000.00 0.00 0.00
รวมงบเงินอุดหนุน              15,000.00 0.00 0.00

เงินอุดหนุน   
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสว่นทอ้งถนิ                 15,000.00 0.00 0.00

รวมงบลงทุน  0.00 37,900.00 0.00
งบเงินอุดหนุน   



1,190,974.00 1,091,290.00   
9,545,814.97 10,097,150.63   

  
  
  
  

  
25,814.20 23,940.90  0 %
25,814.20 23,940.90   

  
0.00 0.00  -100 %
0.00 0.00   

25,814.20 23,940.90   
  
  

  
0.00 0.00  0 % 0.00
0.00 3,036,000.00  0 %
0.00 3,036,000.00   
0.00 3,036,000.00   

25,814.20 3,059,940.90   
25,814.20 3,059,940.90   

  
  
  
  

276,180.00 554,220.00  5 %
42,000.00 42,000.00  0 %

360,000.00 490,800.00  0.93 %
17,100.00 37,895.00  -28.57 %

695,280.00 1,124,915.00   
695,280.00 1,124,915.00   

  
  

0.00 86,000.00  800 %

  
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน   

รวมแผนงานบริหารงานทวัไป         9,666,067.70 11,355,720.00
รวมงานบริหารงานคลงั         1,142,690.40 1,536,000.00

งบดําเนินงาน   
ค่าใช้สอย   

งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั

2,418,000.00
13,331,120.00

วสัดุเครืองดบัเพลงิ                 46,800.00 20,000.00 0.00
รวมค่าวสัดุ              46,800.00 20,000.00 0.00

รวมค่าใช้สอย  0.00 30,000.00 30,000.00
ค่าวสัดุ   

รายจา่ยเกียวเนืองกบัการปฏิบตัิราชการทีไม่เข้า
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืนๆ

  
โครงการฝึกอบรมการป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั

 0.00 30,000.00 30,000.00

รถยนต์บรรทุกนํา แบบเอนกประสงค์  0.00 0.00 0.00
รวมค่าครุภณัฑ์            785,000.00 0.00 0.00

ค่าครุภณัฑ์   
ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่   

รวมงบดําเนินงาน              46,800.00 50,000.00 30,000.00
งบลงทุน   

             785,000.00 0.00รถบรรทุก (ดีเซล)

งานบริหารทวัไปเกียวกบัการศึกษา   
งบบุคลากร   

รวมแผนงานการรกัษาความสงบภายใน            831,800.00 50,000.00 30,000.00
แผนงานการศึกษา   

รวมงบลงทุน            785,000.00 0.00 0.00
รวมงานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั            831,800.00 50,000.00 30,000.00

เงินเพมิต่าง ๆของพนกังานจา้ง                 32,525.00 35,000.00 25,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)            572,416.00 1,217,000.00 1,242,000.00

เงินประจาํตําแหน่ง                 42,000.00 42,000.00 42,000.00
คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง              243,161.00 540,000.00 545,000.00

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)   
เงินเดือนพนกังาน              254,730.00 600,000.00 630,000.00

ค่าตอบแทน   
คา่ตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอนัเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถนิ

 0.00 10,000.00 90,000.00

รวมงบบุคลากร            572,416.00 1,217,000.00 1,242,000.00
งบดําเนินงาน   



0.00 0.00  0 %
0.00 2,130.00  66.67 %
0.00 88,130.00   

  
77,134.00 303,617.00  -100 %

0.00 0.00  100 %
0.00 0.00  0 %

  
27,290.00 20,710.00  -38.14 %

0.00 0.00  -100 %
9,500.00 22,150.00  0 %

113,924.00 346,477.00   
  

0.00 0.00  0 %
0.00 0.00  0 %
0.00 0.00  0 %
0.00 0.00   

  
23,363.81 31,827.44  25 %
23,363.81 31,827.44   

137,287.81 466,434.44   
  
  

  
0.00 3,200.00  0 %
0.00 6,600.00  0 %

  
0.00 0.00  -100 %
0.00 9,800.00   
0.00 9,800.00   

0.00 0.00  0 % 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

รวมรายจ่ายอืน            147,496.00 0.00
รวมงบรายจ่ายอืน            147,496.00 0.00

คา่ตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ  0.00 5,000.00 5,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  0.00 21,000.00 35,000.00

รายจา่ยเกียวกบัการรบัรองและพธีิการ  0.00 30,000.00 30,000.00
รายจา่ยเกียวเนืองกบัการปฏิบตัิราชการทีไม่เข้า
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืนๆ

  

รายจา่ยเพือใหไ้ด้มาซึงบรกิาร              115,000.00 480,000.00 0.00
รายจา่ยเพือใหไ้ด้มาซึงบรกิาร  0.00 0.00 520,000.00

รวมค่าตอบแทน  0.00 36,000.00 130,000.00
ค่าใช้สอย   

ค่าวสัดุ   
วสัดุสาํนกังาน  0.00 20,000.00 20,000.00

คา่บํารุงรกัษาและซ่อมแซม                   1,800.00 30,000.00 30,000.00
รวมค่าใช้สอย            123,530.00 592,500.00 610,000.00

คา่ใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ                   6,730.00 48,500.00 30,000.00
คา่ใช้จา่ยในการพฒันาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก
เล็ก

 0.00 4,000.00 0.00

คา่ไฟฟ้า                 24,232.84 40,000.00 50,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค              24,232.84 40,000.00 50,000.00

รวมค่าวสัดุ              11,200.00 40,000.00 40,000.00
ค่าสาธารณูปโภค   

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่  0.00 10,000.00 10,000.00
วสัดุคอมพวิเตอร์                 11,200.00 10,000.00 10,000.00

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเลือน แบบ
กระจก

 0.00 0.00 0.00
โต๊ะทาํงานไม้พรอ้มเกา้อี  0.00 0.00 0.00

ค่าครุภณัฑ์   
ครุภณัฑ์สาํนกังาน   

รวมงบดําเนินงาน            158,962.84 708,500.00 830,000.00
งบลงทุน   

รวมค่าครุภณัฑ์  0.00 15,800.00 0.00
รวมงบลงทุน  0.00 15,800.00 0.00

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์   
เครืองพมิพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 
(Inkjet)

 0.00 15,800.00 0.00

      งบรายจ่ายอืน
      รายจ่ายอืน
                เงินประโยชน์ตอบแทนอืน              147,496.00 0.00



832,567.81 1,601,149.44   
  
  
  

  
0.00 0.00  0 %

75,000.00 0.00  0 %
0.00 0.00  160.87 %
0.00 0.00  0 % 0.00
0.00 0.00  -25 %

224,000.00 295,120.00  10.58 %
299,000.00 295,120.00   

  
5,344.00 26,456.00  0 %

709,322.36 814,492.90  -4.69 %
3,729.00 29,845.00  -100 %

718,395.36 870,793.90   
1,017,395.36 1,165,913.90   

  
  

  
0.00 0.00  -100 %

  
0.00 0.00  100 %
0.00 0.00   
0.00 0.00   

  
  

1,552,000.00 1,536,000.00  -100 %
0.00 0.00  100 %
0.00 0.00  100 %
0.00 0.00  100 %
0.00 0.00  100 %
0.00 0.00  100 %

1,552,000.00 1,536,000.00   

โครงการจดังานกจิกรรมแสดงผลการศึกษา                 10,000.00 0.00

รวมงานบริหารทวัไปเกียวกบัการศึกษา            878,874.84 1,941,300.00 2,072,000.00
งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา   

วสัดุงานบ้านงานครวั                   9,890.00 30,000.00 30,000.00

โครงการงานวนัเด็กแหง่ชาติ              152,672.00 0.00 0.00
โครงการวนัเด็กแหง่ชาติตําบลหวัเขา  0.00 11,500.00 30,000.00

รายจา่ยเกียวเนืองกบัการปฏิบตัิราชการทีไม่เข้า
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืนๆ

                15,000.00
โครงการคา่ยเยาวชนอาเซียนตําบลหวัเขา  0.00 20,000.00 20,000.00

งบดําเนินงาน   
ค่าใช้สอย   

คา่อาหารเสรมิ (นม)              771,032.48 900,700.00 858,500.00

รวมค่าใช้สอย            356,012.00 367,500.00 407,330.00
ค่าวสัดุ   

โครงการสง่เสรมิการเรียนรูน้อกชนัเรียน  0.00 40,000.00 30,000.00
โครงการสนบัสนุนคา่ใช้จา่ยการบรหิาร
สถานศึกษา

             178,340.00 296,000.00 327,330.00

ค่าครุภณัฑ์   
ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่   

รวมงบดําเนินงาน         1,162,044.48 1,328,200.00 1,295,830.00
งบลงทุน   

วสัดุการศึกษา                 25,110.00 30,000.00 0.00
รวมค่าวสัดุ            806,032.48 960,700.00 888,500.00

รวมงบลงทุน  0.00 15,000.00 16,000.00
งบเงินอุดหนุน   

เครืองคอมพวิเตอร์ สาํหรบังานสาํนกังาน  0.00 0.00 16,000.00
รวมค่าครุภณัฑ์  0.00 15,000.00 16,000.00

โทรทศัน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 40 นิว  0.00 15,000.00 0.00
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์   

โครงการขอรบัเงินอุดหนุนอาหารกลางวนั 
โรงเรียนวดัไทร

 0.00 0.00 320,000.00
โครงการขอรบัเงินอุดหนุนอาหารกลางวนั 
โรงเรียนวดันําพุ

 0.00 0.00 528,000.00

โครงการขอรบัเงินอุดหนุนอาหารกลางวนั 
โรงเรียนบ้านปากดง

 0.00 0.00 244,000.00
โครงการขอรบัเงินอุดหนุนอาหารกลางวนั 
โรงเรียนวดัฉวาก

 0.00 0.00 244,000.00

เงินอุดหนุน   
เงินอุดหนุนสว่นราชการ           1,500,000.00 1,708,000.00 0.00

โครงการขอรบัเงินอุดหนุนอาหารกลางวนั 
โรงเรียนวดัหวัเขา

 0.00 0.00 272,000.00
รวมเงินอุดหนุน         1,500,000.00 1,708,000.00 1,608,000.00



1,552,000.00 1,536,000.00   
2,569,395.36 2,701,913.90   
3,401,963.17 4,303,063.34   

  
  
  
  

342,550.00 629,040.00  3.97 %
42,000.00 42,000.00  0 %

112,800.00 102,391.00  60.81 %
24,000.00 21,133.00  100 %

521,350.00 794,564.00   
521,350.00 794,564.00   

  
  

0.00 60,000.00  680 %
0.00 0.00  0 %

2,800.00 8,337.00  0 %
2,800.00 68,337.00   

  
86,950.00 94,800.00  -100 %

0.00 0.00  100 %
  

800.00 14,804.00  -40 %
9,000.00 0.00  0 %

0.00 0.00  -33.33 %
0.00 0.00  -100 %
0.00 20,771.00  25 %
0.00 0.00  -100 %
0.00 10,850.00  0 %

11,800.00 0.00  0 %
0.00 1,500.00  200 %

108,550.00 142,725.00   
  

0.00 0.00  100 %

รวมแผนงานการศึกษา         3,540,919.32 4,992,500.00 4,991,830.00
แผนงานสาธารณสุข   

รวมงบเงินอุดหนุน         1,500,000.00 1,708,000.00 1,608,000.00
รวมงานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา         2,662,044.48 3,051,200.00 2,919,830.00

เงินประจาํตําแหน่ง                 42,000.00 42,000.00 42,000.00
คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง                 67,293.00 148,000.00 238,000.00

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)   
เงินเดือนพนกังาน              291,000.00 680,000.00 707,000.00

งานบริหารทวัไปเกียวกบัสาธารณสุข   
งบบุคลากร   

ค่าตอบแทน   
คา่ตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอนัเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถนิ

 0.00 10,000.00 78,000.00

รวมงบบุคลากร            410,293.00 894,000.00 1,035,000.00
งบดําเนินงาน   

เงินเพมิต่าง ๆของพนกังานจา้ง                 10,000.00 24,000.00 48,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)            410,293.00 894,000.00 1,035,000.00

รายจา่ยเพือใหไ้ด้มาซึงบรกิาร                 82,050.00 100,000.00 0.00
รายจา่ยเพือใหไ้ด้มาซึงบรกิาร  0.00 0.00 750,000.00

รวมค่าตอบแทน                2,800.00 25,000.00 93,000.00
ค่าใช้สอย   

คา่ตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ  0.00 5,000.00 5,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                   2,800.00 10,000.00 10,000.00

โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกนัโรคพษิ
สุนขับ้า

 0.00 10,000.00 0.00
โครงการสง่เสรมิเยาวชนคดัแยกขยะ  0.00 16,000.00 20,000.00

โครงการ ตําบลหวัเขารวมใจ กาํจดัภยัโรค
ไข้เลือดออก

 0.00 0.00 0.00
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกนัโรค
ไข้เลือดออก

 0.00 30,000.00 20,000.00

รายจา่ยเกียวเนืองกบัการปฏิบตัิราชการทีไม่เข้า
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืนๆ

  
คา่ใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ                 15,084.00 50,000.00 30,000.00

รวมค่าใช้สอย              97,134.00 266,000.00 870,000.00
ค่าวสัดุ   

โครงการอบรมใหค้วามรูเ้พือสง่เสรมิสุขภาพ
ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร และผู้ป่วยโรคเอดส์ตําบลหวั

 0.00 0.00 0.00
คา่บํารุงรกัษาและซ่อมแซม  0.00 10,000.00 30,000.00

โครงการสง่เสรมิสุขภาพผู้สูงอายุทีมีภาวะติด
เตียงติดบ้าน

 0.00 30,000.00 0.00
โครงการอบรมช่วยฟืนฟูคืนชีพพืนฐานและ
การปฐมพยาบาลเบืองต้นใหก้บัประชาชน

 0.00 20,000.00 20,000.00

วสัดุสาํนกังาน  0.00 0.00 20,000.00



0.00 0.00  -100 %
0.00 0.00  -33.33 %

41,400.00 49,500.00  -50 %
0.00 0.00  0 %
0.00 20,000.00  -100 %

41,400.00 69,500.00   
152,750.00 280,562.00   

  
  

  
0.00 0.00  -100 %

  
0.00 0.00  -100 %

7,600.00 0.00  0 %
7,600.00 0.00   
7,600.00 0.00   

  
  

0.00 0.00  -100 %
0.00 0.00  100 %
0.00 0.00  100 %
0.00 0.00  100 %
0.00 0.00  100 %
0.00 0.00  100 %
0.00 0.00  100 %
0.00 0.00  100 %
0.00 0.00  100 %
0.00 0.00  100 %
0.00 0.00  100 %
0.00 0.00  100 %
0.00 0.00  100 %

90,000.00 0.00  0 %
90,000.00 0.00   
90,000.00 0.00   

      งบรายจ่ายอืน

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่  0.00 10,000.00 10,000.00
วสัดุอืน  0.00 20,000.00 0.00

วสัดุเชือเพลงิและหลอ่ลืน  0.00 30,000.00 20,000.00
วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์                 92,000.00 100,000.00 50,000.00

วสัดุงานบ้านงานครวั  0.00 130,000.00 0.00

ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่   
รถบรรทุกขยะ  0.00 2,400,000.00 0.00

งบลงทุน   
ค่าครุภณัฑ์   

รวมค่าวสัดุ              92,000.00 290,000.00 100,000.00
รวมงบดําเนินงาน            191,934.00 581,000.00 1,063,000.00

รวมงบลงทุน  0.00 2,407,900.00 0.00
งบเงินอุดหนุน   

เครืองพมิพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 
(Inkjet)

 0.00 0.00 0.00
รวมค่าครุภณัฑ์  0.00 2,407,900.00 0.00

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์   
 เครืองพมิพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที 1

 0.00 7,900.00 0.00

โครงการพระราชดํารดิ้านสาธารณสุข หมู่ที 
11 บ้านหนองกระด่าน

 0.00 0.00 19,425.00
โครงการพระราชดํารดิ้านสาธารณสุข หมู่ที 
12 บ้านตรอกตาโพธิ

 0.00 0.00 19,425.00

โครงการพระราชดํารดิ้านสาธารณสุข หมู่ที 1
 บ้านเขาคีรี

 0.00 0.00 19,425.00
โครงการพระราชดํารดิ้านสาธารณสุข หมู่ที 
10 บ้านหวัเขา

 0.00 0.00 19,425.00

เงินอุดหนุน   
เงินอุดหนุนเอกชน  0.00 233,100.00 0.00

โครงการพระราชดํารดิ้านสาธารณสุข หมู่ที 6
 บ้านหวัเขา

 0.00 0.00 19,425.00
โครงการพระราชดํารดิ้านสาธารณสุข หมู่ที 7
 บ้านฉวาก

 0.00 0.00 19,425.00

โครงการพระราชดํารดิ้านสาธารณสุข หมู่ที 4
 บ้านวดัไทร

 0.00 0.00 19,425.00
โครงการพระราชดํารดิ้านสาธารณสุข หมู่ที 5
 บ้านนําพุ

 0.00 0.00 19,425.00

โครงการพระราชดํารดิ้านสาธารณสุข หมู่ที 2
 บ้านหวัเขา

 0.00 0.00 19,425.00
โครงการพระราชดํารดิ้านสาธารณสุข หมู่ที 3
 บ้านกระเสียว

 0.00 0.00 19,425.00

รวมงบเงินอุดหนุน              90,000.00 233,100.00 233,100.00

เงินอุดหนุนกจิการทีเป็นสาธารณประโยชน์                 90,000.00 0.00 0.00
รวมเงินอุดหนุน              90,000.00 233,100.00 233,100.00

โครงการพระราชดํารดิ้านสาธารณสุข หมู่ที 8
 บ้านปากดง

 0.00 0.00 19,425.00
โครงการพระราชดํารดิ้านสาธารณสุข หมู่ที 9
 บ้านเขาเขียว

 0.00 0.00 19,425.00



0.00 0.00  0 % 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

771,700.00 1,075,126.00   
771,700.00 1,075,126.00   

  
  
  
  

  
0.00 14,250.00  0 %

16,650.00 0.00  0 %
0.00 0.00  0 %

16,650.00 14,250.00   
16,650.00 14,250.00   
16,650.00 14,250.00   
16,650.00 14,250.00   

  
  
  
  

551,520.00 590,460.00  37.43 %
42,000.00 42,000.00  0 %

112,800.00 116,280.00  -15.54 %
24,000.00 24,000.00  0 %

730,320.00 772,740.00   
730,320.00 772,740.00   

  
  

0.00 58,000.00  550 %
0.00 0.00  0 %

36,000.00 36,000.00  16.67 %
0.00 2,050.00  50 %

36,000.00 96,050.00   

รวมรายจ่ายอืน              64,293.00 0.00
รวมงบรายจ่ายอืน              64,293.00 0.00

ค่าใช้สอย   
รายจา่ยเกียวเนืองกบัการปฏิบตัิราชการทีไม่เข้า
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืนๆ

  

รวมงานบริหารทวัไปเกียวกบัสาธารณสุข            756,520.00 4,116,000.00 2,331,100.00

      รายจ่ายอืน
                เงินประโยชน์ตอบแทนอืน                 64,293.00 0.00

งานสวสัดิการสงัคมและสงัคมสงเคราะห์   
งบดําเนินงาน   

รวมแผนงานสาธารณสุข            756,520.00 4,116,000.00 2,331,100.00
แผนงานสงัคมสงเคราะห์   

รวมงบดําเนินงาน  0.00 40,000.00 40,000.00
รวมงานสวสัดิการสงัคมและสงัคมสงเคราะห์  0.00 40,000.00 40,000.00

โครงการพฒันาศกัยภาพและสง่เสรมิอาชีพ
ผู้สูงอายุตําบลหวัเขา

 0.00 20,000.00 20,000.00
รวมค่าใช้สอย  0.00 40,000.00 40,000.00

โครงการพฒันาศกัยภาพคนพกิารและผู้ดูแล
คนพกิารตําบลหวัเขา

 0.00 20,000.00 20,000.00
โครงการพฒันาศกัยภาพผู้สูงอายุตําบลหวัเขา  0.00 0.00 0.00

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)   
เงินเดือนพนกังาน              407,480.00 700,000.00 962,000.00

งานบริหารทวัไปเกียวกบัเคหะและชุมชน   
งบบุคลากร   

รวมแผนงานสงัคมสงเคราะห์  0.00 40,000.00 40,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน   

รวมงบบุคลากร            496,480.00 914,000.00 1,153,000.00
งบดําเนินงาน   

เงินเพมิต่าง ๆของพนกังานจา้ง                 10,000.00 24,000.00 24,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)            496,480.00 914,000.00 1,153,000.00

เงินประจาํตําแหน่ง                 32,000.00 42,000.00 42,000.00
คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง                 47,000.00 148,000.00 125,000.00

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                   1,702.00 10,000.00 15,000.00
รวมค่าตอบแทน              37,102.00 61,000.00 127,000.00

คา่ตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ  0.00 5,000.00 5,000.00
คา่เช่าบ้าน                 35,400.00 36,000.00 42,000.00

ค่าตอบแทน   
คา่ตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอนัเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถนิ

 0.00 10,000.00 65,000.00



  
240,230.00 255,138.00  -100 %

0.00 0.00  100 %
  

46,500.00 33,800.00  -33.33 %
0.00 50,250.00  -13.04 %

286,730.00 339,188.00   
  

0.00 0.00  0 %
32,960.28 72,595.19  -41.18 %

180,307.50 0.00  0 %
0.00 0.00  0 % 0.00

213,267.78 72,595.19   
535,997.78 507,833.19   

  
  

  
0.00 3,700.00  100 %
0.00 7,600.00  0 %
0.00 0.00  100 %

  
0.00 0.00  100 %
0.00 0.00  100 %
0.00 7,500.00  0 %
0.00 0.00  100 %

  
0.00 0.00  100 %
0.00 0.00  100 %

  
0.00 0.00  100 %
0.00 0.00  100 %
0.00 18,800.00   

  
  

0.00 0.00  100 %

วสัดุคอมพวิเตอร์                   8,950.00 0.00

คา่ใช้จา่ยเดินทางไปราชการ  0.00 60,000.00 40,000.00
คา่บํารุงรกัษาและซ่อมแซม  0.00 230,000.00 200,000.00

รายจา่ยเพือใหไ้ด้มาซึงบรกิาร  0.00 0.00 380,000.00
รายจา่ยเกียวเนืองกบัการปฏิบตัิราชการทีไม่เข้า
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืนๆ

  

ค่าใช้สอย   
รายจา่ยเพือใหไ้ด้มาซึงบรกิาร              264,274.20 280,000.00 0.00

วสัดุเชือเพลงิและหลอ่ลืน              185,445.00 200,000.00 200,000.00

รวมค่าวสัดุ            408,157.21 390,000.00 320,000.00

วสัดุสาํนกังาน  0.00 20,000.00 20,000.00
วสัดุกอ่สรา้ง              213,762.21 170,000.00 100,000.00

รวมค่าใช้สอย            264,274.20 570,000.00 620,000.00
ค่าวสัดุ   

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  0.00 0.00 11,000.00
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเลือน แบบ
กระจก

 0.00 0.00 0.00

ค่าครุภณัฑ์   
ครุภณัฑ์สาํนกังาน   

รวมงบดําเนินงาน            709,533.41 1,021,000.00 1,067,000.00
งบลงทุน   

ชุดทีเก็บลูกปูนทดสอบงานโยธา  0.00 0.00 0.00
ตู้เชือมไฟฟ้า  0.00 0.00 4,000.00

เครืองตบดิน  0.00 0.00 21,000.00
เครืองยงิแม็กไฟฟ้าตะปูเดียว  0.00 0.00 2,500.00

โต๊ะทาํงานชนิดเหล็กพรอ้มกระจก  0.00 0.00 9,000.00
ครุภณัฑ์กอ่สรา้ง   

เครืองคอมพวิเตอร์ สาํหรบังานประมวลผล  0.00 0.00 30,000.00
เครืองพมิพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดํา
 ชนิด Network

 0.00 0.00 7,900.00

แทน่ไฟเบอร์ตดัเหล็ก  0.00 0.00 6,000.00
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์   

ครุภณัฑ์โรงงาน   
เครืองเจีย/ตดั แบบมือ  0.00 0.00 1,500.00

คา่กอ่สรา้งสงิสาธารณูปการ              280,000.00
โครงการกอ่สรา้งลานตากพืชผลทางการ
เกษตร หมู่ 8 บ้านปากดง

 0.00 0.00 498,000.00

รวมค่าครุภณัฑ์  0.00 0.00 92,900.00
ค่าทีดินและสิงก่อสรา้ง   



0.00 0.00  -100 %
680,000.00 0.00  0 %

0.00 0.00  -100 %
0.00 0.00  100 %
0.00 0.00  -100 %
0.00 800,000.00  0 %

1,780,000.00 0.00  0 %
0.00 165,000.00  0 %
0.00 0.00  100 %

  
0.00 0.00  -100 %
0.00 0.00  -100 %

421,000.00 0.00  0 %
350,000.00 0.00  100 %

0.00 220,000.00  0 %
0.00 11,000.00  0 %
0.00 0.00  100 %
0.00 40,000.00  0 %
0.00 140,000.00  0 %

39,000.00 0.00  0 %
61,700.00 0.00  0 %
57,900.00 0.00  0 %

0.00 0.00  -100 %
0.00 18,000.00  0 %
0.00 40,000.00  0 %
0.00 0.00  -100 %

  
130,000.00 0.00  0 %
147,000.00 0.00  0 %

0.00 0.00  100 %
410,000.00 0.00  0 %
173,000.00 0.00  100 %

4,249,600.00 1,434,000.00   
4,249,600.00 1,452,800.00   

  

โครงการกอ่สรา้งลานอเนกประสงค์ หมู่ 8 
บ้านปากดง

 0.00 550,000.00 0.00
โครงการต่อเติมหอ้งเก็บพสัดุ/หอ้งนํา-สว้ม 
อบต.หวัเขา หมู่ที 2 บ้านหวัเขา

 0.00 0.00 0.00

โครงการปรบัปรุงศูนย์พฒันาเด็กเล็กบ้านนําพุ
 หมู่ที 5 บ้านนําพุ

 0.00 0.00 0.00
โครงการปรบัปรุงอาคารทีทาํการ อบต.หวัเขา
 หมู่ 2 บ้านหวัเขา

 0.00 0.00 0.00

โครงการปรบัปรุงศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 10 
บ้านหวัเขา

 0.00 500,000.00 0.00
โครงการปรบัปรุงศูนย์พฒันาเด็กเล็กบ้านนําพุ
 หมู่ 5 บ้านนําพุ

 0.00 0.00 0.00

โครงการปรบัปรุงภูมิทศัน์ลานตากข้าว 
(ตะวนัออกเขาเด่นตาพรม) หมู่ 5 บ้านนําพุ

 0.00 20,000.00 0.00
โครงการปรบัปรุงภูมิทศัน์และปรบัปรุงถนน 
หมู่ 1 บ้านเขาคีรี

 0.00 0.00 97,000.00

โครงการกอ่สรา้งรางระบายนํา คสล.หมู่ที 2 
บ้านหวัเขา

 0.00 0.00 0.00
โครงการกอ่สรา้งรางระบายนํา คสล.หมู่ที 6 
บ้านหวัเขา

 0.00 0.00 403,000.00

 โครงการกอ่สรา้งถงัเก็บนําประปา หมู่ 12 
บ้านตรอกตาโพธิ

 0.00 495,000.00 0.00
โครงการกอ่สรา้งรางระบายนํา คสล.หมู่ 2 
บ้านหวัเขา

 0.00 150,000.00 0.00

เงินชดเชยคา่งานกอ่สรา้ง (คา่ K)  0.00 0.00 50,000.00
คา่กอ่สรา้งสงิสาธารณูปโภค           4,256,000.00

โครงการขุดลอกคู หมู่ 9 บ้านเขาเขียว  0.00 0.00 0.00
โครงการขุดลอกคู หมู่ที 10 บ้านหวัเขา  0.00 0.00 0.00

โครงการขุดลอกคลอง หมู่ 9 บ้านเขาเขียว  0.00 0.00 384,000.00
โครงการขุดลอกคู หมู่ 11 บ้านหนองกระด่าน  0.00 0.00 0.00

โครงการกอ่สรา้งลานตากพืชผลทางการ
เกษตร หมู่ 8 บ้านปากดง

 0.00 0.00 0.00
โครงการขุดลอก หมู่ที 1 บ้านเขาคีรี (เสน้ที1)  0.00 0.00 0.00

โครงการขุดลอกและปรบัภูมิทศัน์บ่อนําซบั 
หมู่ 2 บ้านหวัเขา

 0.00 0.00 0.00
โครงการเป่าลา้งบ่อบาดาล หมู่ 7 บ้านฉวาก  0.00 9,000.00 0.00

โครงการขุดลอกคูนํา หมู่ 9 บ้านเขาเขียว  0.00 60,000.00 0.00
โครงการขุดลอกคูระบายนํา หมู่ 4 บ้านวดัไทร  0.00 0.00 0.00

โครงการขุดลอกคู หมู่ที 2 บ้านหวัเขา  0.00 0.00 0.00
โครงการขุดลอกคู หมู่ที 3 บ้านกระเสียว  0.00 0.00 0.00

โครงการปรบัปรุงพืนทีสระนํา หมู่ที 8 บ้าน
ปากดง

 0.00 0.00 0.00
โครงการปรบัปรุงระบบทอ่นําประปาหมู่ที 3 
บ้านกระเสียว

 0.00 0.00 87,000.00

โครงการปรบัปรุงทอ่นําประปาภายใน หมู่ที 
12 บ้านตรอกตาโพธิ

 0.00 0.00 0.00
โครงการปรบัปรุงทอ่ระบายนํา หมู่ 2 บ้านหวั
เขา

 0.00 0.00 295,000.00

คา่บํารุงรกัษาและปรบัปรุงทีดินและสงิกอ่สรา้ง           1,646,000.00
โครงการซ่อมแซม/ปรบัปรุงระบบประปา
หมู่บ้านหมู่ที 11 บ้านหนองกระด่าน (โปรง่

 0.00 0.00 0.00

งบเงินอุดหนุน   

รวมค่าทีดินและสิงก่อสรา้ง         6,182,000.00 1,784,000.00 1,814,000.00
รวมงบลงทุน         6,182,000.00 1,784,000.00 1,906,900.00



  
497,632.00 0.00  -100 %
497,632.00 0.00   
497,632.00 0.00   

0.00 0.00  0 % 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

6,013,549.78 2,733,373.19   
  
  
  

117,797.00 139,646.00  -50 %
117,797.00 139,646.00   
117,797.00 139,646.00   

  
  

  
0.00 0.00  -100 %
0.00 0.00   

  
  

0.00 199,000.00  0 %
290,000.00 0.00  0 %

  
0.00 0.00  100 %
0.00 0.00  100 %
0.00 0.00  100 %
0.00 0.00  100 %
0.00 0.00  -3.18 %
0.00 0.00  24.24 %

  
0.00 0.00  100 %
0.00 134,000.00  0 %

รวมงบรายจ่ายอืน              65,093.00 0.00

      งบรายจ่ายอืน
      รายจ่ายอืน

เงินอุดหนุนสว่นราชการ  0.00 185,800.00 0.00
รวมเงินอุดหนุน  0.00 185,800.00 0.00

เงินอุดหนุน   

ค่าวสัดุ   
วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ              101,095.00 200,000.00 100,000.00

งานไฟฟ้าถนน   
งบดําเนินงาน   

รวมงบเงินอุดหนุน  0.00 185,800.00 0.00

รวมงานบริหารทวัไปเกียวกบัเคหะและชุมชน         7,453,106.41 3,904,800.00 4,126,900.00

                เงินประโยชน์ตอบแทนอืน                 65,093.00 0.00
รวมรายจ่ายอืน              65,093.00 0.00

ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ   
เข็มขดัปีนเสาไฟฟ้า  0.00 14,000.00 0.00

งบลงทุน   
ค่าครุภณัฑ์   

รวมค่าวสัดุ            101,095.00 200,000.00 100,000.00
รวมงบดําเนินงาน            101,095.00 200,000.00 100,000.00

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู่
ที 5 บ้านนําพุ

 0.00 0.00 0.00
คา่กอ่สรา้งสงิสาธารณูปโภค   

คา่กอ่สรา้งสงิสาธารณูปการ   
โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.หมู่ 5 บ้านนําพุ  0.00 0.00 0.00

รวมค่าครุภณัฑ์  0.00 14,000.00 0.00
ค่าทีดินและสิงก่อสรา้ง   

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.หมู่ 12 บ้าน
ตรอกตาโพธิ

 0.00 220,000.00 213,000.00
โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.หมู่ 4 บ้านวดัไทร  0.00 165,000.00 205,000.00

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. หมู่ 3 บ้านกระ
เสียว

 0.00 0.00 171,000.00
โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. หมู่ 5 บ้านนําพุ  0.00 0.00 322,000.00

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. หมู่ 10 บ้านหวั
เขา

 0.00 0.00 129,000.00
โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. หมู่ 11 บ้าน
หนองกระด่าน

 0.00 0.00 329,000.00

โครงการขยายถนน หมู่ 3 บ้านกระเสียว  0.00 0.00 0.00

คา่บํารุงรกัษาและปรบัปรุงทีดินและสงิกอ่สรา้ง   
โครงการขยายถนน คสล.หมู่ 10 บ้านหวัเขา  0.00 0.00 150,000.00



0.00 0.00  100 %
0.00 0.00  -100 %

90,000.00 0.00  0 %
0.00 40,000.00  0 %
0.00 40,000.00  0 %
0.00 40,000.00  0 %
0.00 40,000.00  0 %
0.00 40,000.00  0 %
0.00 40,000.00  0 %
0.00 40,000.00  0 %
0.00 40,000.00  0 %
0.00 40,000.00  0 %
0.00 40,000.00  0 %
0.00 40,000.00  0 %
0.00 40,000.00  0 %
0.00 0.00  100 %
0.00 0.00  100 %
0.00 45,000.00  0 %
0.00 0.00  100 %
0.00 0.00  100 %
0.00 0.00  100 %
0.00 50,000.00  100 %
0.00 0.00  100 %

380,000.00 908,000.00   
380,000.00 908,000.00   

  
  

258,193.14 0.00  0 %
258,193.14 0.00   
258,193.14 0.00   
755,990.14 1,047,646.00   

6,769,539.92 3,781,019.19   
  
  
  

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงลูกรงั หมู่ 6
 บ้านหวัเขา

 0.00 60,000.00 0.00
โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงลูกรงั หมู่ที
 4 บ้านวดัไทร

 0.00 0.00 0.00

โครงการขยายถนนลูกรงั หมู่ 7 บ้านฉวาก  0.00 0.00 155,000.00

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงั หมู่ 2 บ้านหวัเขา  0.00 0.00 0.00
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงั หมู่ 3 บ้านกระ
เสียว

 0.00 0.00 0.00

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงั หมู่ 11 บ้าน
หนองกระด่าน

 0.00 0.00 0.00
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงั หมู่ 12 บ้าน
ตรอกตาโพธิ

 0.00 0.00 0.00

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงั หมู่ 1 บ้านเขาคีรี  0.00 0.00 0.00
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงั หมู่ 10 บ้านหวั
เขา

 0.00 0.00 0.00

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงั หมู่ 8 บ้านปาก
ดง

 0.00 0.00 0.00
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงั หมู่ 9 บ้านเขา
เขียว

 0.00 0.00 0.00

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงั หมู่ 6 บ้านหวัเขา  0.00 0.00 0.00
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงั หมู่ 7 บ้านฉวาก  0.00 0.00 0.00

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงั หมู่ 4 บ้านวดั
ไทร

 0.00 0.00 0.00
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงั หมู่ 5 บ้านนําพุ  0.00 0.00 0.00

โครงการปรบัปรุงถนนลูกรงั หมู่ 4 บ้านวดัไทร  0.00 0.00 42,000.00
โครงการปรบัปรุงถนนลูกรงั หมู่ 5 บ้านนําพุ  0.00 0.00 45,000.00

โครงการปรบัปรุงถนนลูกรงั หมู่ 12 บ้าน
ตรอกตาโพธิ

 0.00 0.00 0.00
โครงการปรบัปรุงถนนลูกรงั หมู่ 2 บ้านหวัเขา  0.00 0.00 19,000.00

โครงการปรบัปรุงถนนลูกรงั หมู่ 1 บ้านเขาคีรี  0.00 0.00 188,000.00
โครงการปรบัปรุงถนนลูกรงั หมู่ 10 บ้านหวั
เขา

 0.00 0.00 142,000.00

งบเงินอุดหนุน   
เงินอุดหนุน   

รวมค่าทีดินและสิงก่อสรา้ง  0.00 445,000.00 2,286,000.00
รวมงบลงทุน  0.00 459,000.00 2,286,000.00

โครงการปรบัปรุงถนนลูกรงั หมู่ 7 บ้านฉวาก  0.00 0.00 138,000.00
โครงการปรบัปรุงถนนลูกรงั หมู่ 9 บ้านเขา
เขียว

 0.00 0.00 38,000.00

รวมแผนงานเคหะและชุมชน         7,554,201.41 4,563,800.00 6,512,900.00
แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน   

รวมงบเงินอุดหนุน  0.00 0.00 0.00
รวมงานไฟฟ้าถนน            101,095.00 659,000.00 2,386,000.00

เงินอุดหนุนสว่นราชการ  0.00 0.00 0.00
รวมเงินอุดหนุน  0.00 0.00 0.00

งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเข้มแข็งชุมชน   
งบดําเนินงาน   



  
  

12,000.00 3,600.00  0 %
0.00 13,000.00  100 %
0.00 0.00  300 %
0.00 30,000.00  0 %

12,000.00 46,600.00   
12,000.00 46,600.00   

  
  

50,000.00 0.00  -100 %
50,000.00 0.00   
50,000.00 0.00   
62,000.00 46,600.00   
62,000.00 46,600.00   

  
  
  
  

  
78,000.00 0.00  0 %
15,000.00 0.00  0 %

0.00 100,000.00  0 %
69,900.00 0.00  0 %

0.00 9,900.00  -33.33 %
0.00 15,000.00  0 %

162,900.00 124,900.00   
162,900.00 124,900.00   

  
  

  
291,200.00 0.00  0 %

0.00 49,300.00  0 %
291,200.00 49,300.00   
291,200.00 49,300.00   

โครงการจดัทาํแผนชุมชน แผนพฒันาทอ้งถนิ
 และการจดัเก็บข้อมูลพืนฐานเพือนําไปใช้ใน

                12,000.00 0.00 0.00
โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด  0.00 13,000.00 26,000.00

ค่าใช้สอย   
รายจา่ยเกียวเนืองกบัการปฏิบตัิราชการทีไม่เข้า
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืนๆ

  

งบเงินอุดหนุน   
เงินอุดหนุน   

รวมค่าใช้สอย              72,000.00 18,000.00 46,000.00
รวมงบดําเนินงาน              72,000.00 18,000.00 46,000.00

โครงการเพือป้องกนัและแกไ้ขปญัหา
อาชญากรรม

 0.00 5,000.00 20,000.00
โครงการเสรมิสรา้งทศันคติและจติสาํนึกทีดี
งามในการอยูร่ว่มกนัอยา่งสมานฉนัท์โดย

                60,000.00 0.00 0.00

รวมแผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน            122,000.00 68,000.00 46,000.00
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ   

รวมงบเงินอุดหนุน              50,000.00 50,000.00 0.00
รวมงานส่งเสริมและสนบัสนุนความเข้มแข็งชุมชน            122,000.00 68,000.00 46,000.00

เงินอุดหนุนสว่นราชการ                 50,000.00 50,000.00 0.00
รวมเงินอุดหนุน              50,000.00 50,000.00 0.00

โครงการแข่งขนักีฬาสรา้งความสามคัคี
ภายในตําบล

 0.00 0.00 0.00
โครงการคุณธรรมและจรยิธรรม สาํหรบัเด็ก 
เยาวชน และประชาชน

 0.00 0.00 0.00

ค่าใช้สอย   
รายจา่ยเกียวเนืองกบัการปฏิบตัิราชการทีไม่เข้า
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืนๆ

งานกีฬาและนนัทนาการ   
งบดําเนินงาน   

รวมค่าใช้สอย              88,200.00 150,000.00 140,000.00
รวมงบดําเนินงาน              88,200.00 150,000.00 140,000.00

โครงการสนบัสนุนนกักีฬาเพือรว่มการ
แข่งขนักีฬาภายนอก

 0.00 30,000.00 20,000.00
โครงการอบรมคุณธรรม จรยิธรรมสาํหรบัเด็ก
 เยาวชนและประชาชน

                15,000.00 20,000.00 20,000.00

โครงการจดัการแข่งขนักีฬาตําบลหวัเขาคพั                 73,200.00 100,000.00 100,000.00
โครงการสนบัสนุนนกักีฬาเพือรว่มการ
แข่งขนักีฬานอกเขตพืนที

 0.00 0.00 0.00

เครืองออกกาํลงักายกลางแจง้  0.00 0.00 0.00
รวมค่าครุภณัฑ์  0.00 0.00 0.00

ครุภณัฑ์กีฬา   
เครืองออกกาํลงักาย  0.00 0.00 0.00

งบลงทุน   
ค่าครุภณัฑ์   

รวมงบลงทุน  0.00 0.00 0.00



  
  

209,985.92 0.00  0 %
209,985.92 0.00   
209,985.92 0.00   
664,085.92 174,200.00   

  
  
  

  
80,000.00 0.00  0 %
49,200.00 0.00  0 %

0.00 68,000.00  55.76 %
0.00 55,000.00  25 %

129,200.00 123,000.00   
129,200.00 123,000.00   

  
  

25,000.00 25,000.00  -100 %
25,000.00 25,000.00   
25,000.00 25,000.00   

154,200.00 148,000.00   
818,285.92 322,200.00   

  
  
  
  

78,046.00 87,576.00  8 %
0.00 9,498,300.00  2.1 %
0.00 1,955,500.00  0 %

72,500.00 72,500.00  17.65 %
184,800.00 95,000.00  -28.57 %
150,000.00 150,000.00  -100 %

0.00 0.00         100 %
0.00 0.00         100 %

รวมเงินอุดหนุน  0.00 0.00 0.00
รวมงบเงินอุดหนุน  0.00 0.00 0.00

เงินอุดหนุน   
เงินอุดหนุนเอกชน  0.00 0.00 0.00

งบเงินอุดหนุน   

รายจา่ยเกียวเนืองกบัการปฏิบตัิราชการทีไม่เข้า
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืนๆ

  
คา่ใช้จา่ยในการจดังานประเพณีตกับาตรเทโว
โรหณะ

             138,650.00 0.00 0.00

งบดําเนินงาน   
ค่าใช้สอย   

รวมงานกีฬาและนนัทนาการ              88,200.00 150,000.00 140,000.00
งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิน   

รวมงบดําเนินงาน            200,650.00 144,200.00 200,000.00
งบเงินอุดหนุน   

โครงการจดังานประเพณีสงกรานต์และวนั
กตญั ูผู้สูงอายุ

 0.00 80,000.00 100,000.00
รวมค่าใช้สอย            200,650.00 144,200.00 200,000.00

คา่ใช้จา่ยในการจดังานประเพณีสงกรานต์                 62,000.00 0.00 0.00
โครงการจดังานประเพณีตกับาตรเทโวโรหณะ  0.00 64,200.00 100,000.00

รวมงานศาสนาวฒันธรรมท้องถิน            225,650.00 169,200.00 200,000.00
รวมแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ            313,850.00 319,200.00 340,000.00

รวมเงินอุดหนุน              25,000.00 25,000.00 0.00
รวมงบเงินอุดหนุน              25,000.00 25,000.00 0.00

เงินอุดหนุน   
เงินอุดหนุนสว่นราชการ                 25,000.00 25,000.00 0.00

เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม                 62,721.00 100,000.00 108,000.00
เบียยงัชีพผู้สูงอายุ  0.00 11,018,400.00 11,250,000.00

งบกลาง   
งบกลาง   

แผนงานงบกลาง   
งบกลาง   

สมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ อบต.หวัเขา  0.00 0.00 150,000.00
เงินช่วยพเิศษ  0.00 0.00 1,000.00

สาํรองจา่ย              226,519.00 700,000.00 500,000.00
รายจา่ยตามข้อผูกพนั              150,000.00 150,000.00 0.00

เบียยงัชีพคนพกิาร  0.00 2,400,000.00 2,400,000.00
เบียยงัชีพผู้ป่วยเอดส์                 54,000.00 102,000.00 120,000.00



172,919.00 176,820.00        2.05 %
658,265.00 12,035,696.00
658,265.00 12,035,696.00
658,265.00 12,035,696.00
658,265.00 12,035,696.00

22,070,033.18 34,735,046.06
รวมแผนงานงบกลาง            666,099.00 14,651,740.00 14,714,065.00

รวมทุกแผนงาน       23,451,457.43 40,156,960.00 42,337,015.00

รวมงบกลาง            666,099.00 14,651,740.00 14,714,065.00
รวมงบกลาง            666,099.00 14,651,740.00 14,714,065.00

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสว่น
ทอ้งถนิ (กบท.)

             172,859.00 181,340.00 185,065.00
รวมงบกลาง            666,099.00 14,651,740.00 14,714,065.00



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลหัวเขา

อําเภอ เดิมบางนางบวช   จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 42,337,015 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 10,913,120 บาท
งบบุคลากร รวม 7,165,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,916,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

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

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

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายก อบต.
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,232,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา
และเลขานุการสภา อบต.

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,248,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,075,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล รวมถึงเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีของพนักงานส่วนตําบล จํานวน 9 อัตรา ได้แก่ 1) ปลัด อบต. 
2) รองปลัด อบต. 3) หัวหน้าสํานักปลัดฯ 4) นิติกร 5) นักพัฒนาชุมชน 
6) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 7) นักทรัพยากรบุคคล 8) เจ้าพนักงาน
ธุรการ 9) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- จํานวนอัตราเป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-
2563 และทีปรับปรุงเพิมเติมถึงปัจจุบัน) ตังไว้ 12 เดือน

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว เงินเพิมตามคุณวุฒิ 
เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) และเงินเพิมต่างๆ ให้แก่ 
พนักงานส่วนตําบล

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 132,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนตําบลทีได้รับ
เงินประจําตําแหน่ง ตามทีกฎหมายกําหนด จํานวน 3 ตําแหน่ง ได้แก่
1) ปลัด อบต. 2) รองปลัด อบต. 3) หัวหน้าสํานักปลัดฯ
- จํานวนอัตราเป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-
2563 และทีปรับปรุงเพิมเติมถึงปัจจุบัน) ตังไว้ 12 เดือน
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 245,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้าง ให้แก่ ลูกจ้างประจํา จํานวน 1 อัตรา ได้แก่
นักทรัพยากรบุคคล
- จํานวนอัตราเป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-
2563 และทีปรับปรุงเพิมเติมถึงปัจจุบัน) ตังไว้ 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 702,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทัวไป จํานวน 6 อัตรา ได้แก่ 1) พนักงานขับรถยนต์ 2) พนักงาน
ขับเครืองจักรกลขนาดเบา 3) แม่ครัว 4) คนงานทัวไป 3 อัตรา
- จํานวนอัตราเป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-
2563 และทีปรับปรุงเพิมเติมถึงปัจจุบัน) ตังไว้ 12 เดือน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 74,400 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว และเงินเพิมต่างๆ 
ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป

งบดําเนินงาน รวม 3,664,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 644,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
1) เงินค่าตอบแทนให้ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
ตามทีได้รับมอบหมาย เช่น ค่าตอบแทนกรรมการจัดซือจัดจ้าง 
ค่าตอบแทน อปพร. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีในการเลือกตัง ฯลฯ 
จํานวน  190,000  บาท
2) เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) 
ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง อบต.หัวเขา
จํานวน  310,000  บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ให้แก่ พนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ทีปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ต่างๆ ตามทีระเบียบกําหนด

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 84,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล ทีมีสิทธิ
เบิกได้ ตามทีระเบียบกําหนด

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล
ตามทีระเบียบกําหนด
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ค่าใช้สอย รวม 1,945,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 700,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
1) ค่าธรรมเนียมต่างๆ
2) ค่าจ้างออกแบบ
3) ค่ากําจัดสิงปฏิกูล และทําความสะอาดต่างๆ
4) ค่าเช่าทรัพย์สิน
5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่
6) ค่าจ้างเหมาจัดทําและพัฒนาเว็บไซต์ รวมถึงค่าเช่าพืนทีเว็บไซต์
7) ค่าเบียประกัน
8) ค่าจ้างเหมาแรงงาน
9) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น จ้างแบกหามสัมภาระ จ้างทําความ
สะอาด จ้างดูแลสวนและรดนําต้นไม้ จ้างรักษาความปลอดภัย และ
จ้างเหมาบริการอืนๆ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที
มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที 9 ธันวาคม 2559
10) ค่าใช้จ่ายอืนๆ

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีมาตรวจงาน
นิเทศงานต่างๆ เยียมชม ฯลฯ
2) ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภา อบต. หรือคณะกรรมการ 
หรือ คณะอนุกรรมการทีได้รับการแต่งตังตามกฎหมาย
3) พิธีเปิดอาคารต่างๆ
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก 
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นต้น ให้แก่ นายก อบต.
รองนายก อบต. สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง
ปัจจุบัน
ค่าใช้จ่ายในการบอกรับหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน จํานวน 55,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือหนังสือพิมพ์และวารสารสําหรับ
ทีอ่านหนังสือประจําหมู่บ้านและทีทําการ อบต.หัวเขา  
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561–2564)
หน้าที 122  ลําดับที 3
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 300,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.
หัวเขา กรณีครบวาระ กรณียุบสภา กรณีแทนตําแหน่งทีว่าง กรณี
คณะกรรมการการเลือกตังสังให้มีการเลือกตังใหม่ และกรณีอืนๆ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 3675
ลงวันที 6 กรกฎาคม 2561

วันทีพิมพ์ : 5/9/2561  13:46:11 หน้า : 3/37



ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน จํานวน 350,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม สัมมนา 
และศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง อบต.หัวเขา และผู้มีส่วน
เกียวข้องในโครงการ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวิทยากร ค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะ เป็นต้น  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561–2564)
หน้าที 122  ลําดับที 1
ค่าพวงมาลัย กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 5,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา
โครงการจัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิน และการจัดเก็บข้อมูลพืนฐาน
เพือนําไปใช้ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน

จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนชุมชน 
แผนพัฒนาท้องถิน และการจัดเก็บข้อมูลพืนฐานเพือนําไปใช้ใน
การจัดทําแผนพัฒนาสีปี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวิทยากร เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.4/ว856 ลงวันที 
12 มีนาคม 2553
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561–2564)
หน้าที 123  ลําดับที 4
โครงการตามแนวพระราชดําริหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการตามแนวพระราชดําริ
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวิทยากร เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/
ว 1659 ลงวันที 24 สิงหาคม 2553
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561–2564)
หน้าที 120  ลําดับที 1
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดสถานที 
และป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0804.5/ว 1634 ลงวันที 22 กันยายน  2557 และ ด่วนทีสุด ที มท 
0810.4/ว 661 ลงวันที  9 มีนาคม  2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561–2564)
หน้าที 115  ลําดับที 1
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการอบรมการป้องกัน
และการปราบปรามการทุจริต โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวิทยากร เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561–2564)
หน้าที 122  ลําดับที 2
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โครงการฝึกอาชีพเสริมให้กับนักเรียน นักศึกษา และเยาวชน จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการฝึกอาชีพเสริม
ให้กับนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวิทยากร เป็นต้น
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.
2537 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ การเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561–2564)
หน้าที 120 ลําดับที 3
โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพและ
ส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารกลางวัน
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็น เป็นต้น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561–2564)
หน้าที 120 ลําดับที 2
โครงการเพิมประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ่วมในการช่วยเหลือประชาชน จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการเพิมประสิทธิภาพ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าทีธุรการ
หรือเจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูล ค่าไฟฟ้า ค่าซ่อมบํารุงวัสดุอุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561–2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง (ฉบับที 2 ) หน้าที 32  ลําดับที 1
โครงการเสริมสร้างทัศนคติและจิตสํานึกทีดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์โดยประชาชนมีส่วนร่วม

จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเสริมสร้างทัศนคติและ
จิตสํานึกทีดีงามในการอยู่ร่วมกัน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวิทยากร เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561–2564)
หน้าที 123 ลําดับที 6

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น ถนน สะพาน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ อาคารต่างๆ 
เครืองปรับอากาศ เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองใช้สํานักงาน ฯลฯ
กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย
ส่วนกรณีที อบต.เป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเอง
ให้ปฏิบัติ ดังนี
1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
2) ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่าย
จากค่าวัสดุ 
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ค่าวัสดุ รวม 675,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานทีเป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทน
ถาวรฯ เช่น โต๊ะ เก้าอี กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ฯลฯ โดยใช้
แนวทางการจําแนกประเภทตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตังไมโครโฟน 
ฟิวส์ เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ โดยใช้แนวทางการ
จําแนกประเภทตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก กระดาษชําระ
นํายาล้างห้องนํา นํายาล้างจาน นํายาขัดพืน แก้วนํา ฯลฯ โดยใช้แนวทาง
การจําแนกประเภทตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 80,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยางนอก
ยางใน ฟิล์มกรองแสง สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวย จราจร ฯลฯ โดยใช้
แนวทางการจําแนกประเภทตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 350,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามันก๊าด
นํามันเบนซิน นํามันจารบี นํามันเครือง ฯลฯ โดยใช้แนวทางการจําแนก
ประเภทตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืช
พันธุ์พืช ปุ๋ย สปริงเกลอร์ (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ฯลฯ โดยใช้
แนวทางการจําแนกประเภทตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของ อบต. เช่น แผ่นป้ายประกาศ โปสเตอร์ สี ไม้อัด ฟิล์ม ฯลฯ
โดยใช้แนวทางการจําแนกประเภทตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก
สําหรับเครืองพิมพ์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล 
แป้นพิมพ์ ฯลฯ โดยใช้แนวทางการจําแนกประเภทตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 
27 มิถุนายน 2559

ค่าสาธารณูปโภค รวม 400,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับอาคารทีทําการ อบต./ในทีสาธารณะต่างๆ
ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่านําประปาสําหรับอาคารทีทําการ อบต./ในทีสาธารณะ
ต่างๆ
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สําหรับอาคารทีทําการ อบต.และให้หมายความ
รวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน
เกียวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครือง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์
ค่าบํารุงรักษาสาย เป็นต้น

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าธนาณัติ จดหมายลงทะเบียน ดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโทรสาร ค่าใช้จ่ายการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต 
อินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสือสารอืนๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี เป็นต้น และ
ให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและ
ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ

งบลงทุน รวม 34,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 34,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
โต๊ะทํางานชนิดเหล็กพร้อมกระจก จํานวน 18,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานชนิดเหล็กพร้อมกระจก จํานวน 2 ชุด
ราคาชุดละ 9,000 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ได้แก่ มีขนาดกว้าง
ไม่น้อยกว่า 75 ซม. ความยาวไม่น้อยกว่า 150 ซม.
(เป็นครุภัณฑ์ทีไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซือได้
ตามราคาในท้องตลาด)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561–2564) เพิมเติม
และเปลียนแปลง (ฉบับที 1)  หน้าที 28  ลําดับที 3
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
สํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 1 เครือง
มีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2core)
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz 
หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
2. มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 GB
3. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด solid state Drive ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
4. มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1  หน่วย
5. มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
6. มีช่องเชือมต่อ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
7. มีแป้นพิมพ์และเมาส์
8. มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า
600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 นิว
(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561–2564) เพิมเติม
และเปลียนแปลง (ฉบับที 1)  หน้าที 29  ลําดับที 7

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการปกป้องสถาบัน สันติ สามัคคี จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับทีทําการปกครองอําเภอเดิมบางนางบวช 
ตามโครงการปกป้องสถาบัน สันติ สามัคคีประจําปีงบประมาณ 2562
ตามหนังสืออําเภอเดิมบางนางบวช ที สพ 0218/1250 ลงวันที 
1 สิงหาคม 2561 เรือง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ
ปกป้องสถาบัน สันติ สามัคคี 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561–2564)
หน้าที 127  ลําดับที 1

งานบริหารงานคลัง รวม 2,418,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,693,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,693,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 986,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล รวมถึงเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีของพนักงานส่วนตําบล จํานวน 3 อัตรา ได้แก่ 1) ผู้อํานวยการ
กองคลัง 2) นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 3) เจ้าพนักงานพัสดุ
- จํานวนอัตราเป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-
2563 และทีปรับปรุงเพิมเติมถึงปัจจุบัน) ตังไว้ 12 เดือน
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว เงินเพิมตามคุณวุฒิ
และเงินเพิมต่างๆ ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนตําบลทีได้รับ
เงินประจําตําแหน่ง ตามทีกฎหมายกําหนด จํานวน 1 ตําแหน่ง ได้แก่
ผู้อํานวยการกองคลัง
- จํานวนอัตราเป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-
2563 และทีปรับปรุงเพิมเติมถึงปัจจุบัน) ตังไว้ 12 เดือน

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 245,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้าง ให้แก่ ลูกจ้างประจํา จํานวน 1 อัตรา ได้แก่
นักวิชาการเงินและบัญชี
- จํานวนอัตราเป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-
2563 และทีปรับปรุงเพิมเติมถึงปัจจุบัน) ตังไว้ 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 400,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทัวไป จํานวน 2 อัตรา ได้แก่ 1) ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
- จํานวนอัตราเป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-
2563 และทีปรับปรุงเพิมเติมถึงปัจจุบัน) ตังไว้ 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 725,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 235,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
1) เงินค่าตอบแทนให้ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
ตามทีได้รับมอบหมาย เช่น ค่าตอบแทนกรรมการจัดซือจัดจ้าง 
ค่าตอบแทน อปพร. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีในการเลือกตัง ฯลฯ 
จํานวน  125,000  บาท
2) เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) 
ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง อบต.หัวเขา
จํานวน  75,000  บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ทีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ต่างๆ ตามทีระเบียบกําหนด

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล
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ค่าใช้สอย รวม 460,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
1) ค่าธรรมเนียมต่างๆ
2) ค่าจ้างออกแบบ
3) ค่ากําจัดสิงปฏิกูล และทําความสะอาดต่างๆ
4) ค่าเช่าทรัพย์สิน
5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่
6) ค่าจ้างเหมาจัดทําและพัฒนาเว็บไซต์ รวมถึงค่าเช่าพืนทีเว็บไซต์
7) ค่าเบียประกัน
8) ค่าจ้างเหมาแรงงาน
9) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น จ้างแบกหามสัมภาระ จ้างทําความ
สะอาด จ้างดูแลสวนและรดนําต้นไม้ จ้างรักษาความปลอดภัย และ
จ้างเหมาบริการอืนๆ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที
มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที 9 ธันวาคม 2559
10) ค่าใช้จ่ายอืนๆ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่า
ทีพัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นต้น ให้แก่ 
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง
ปัจจุบัน

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานทีเป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทน
ถาวรฯ เช่น โต๊ะ เก้าอี กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ฯลฯ โดยใช้
แนวทางการจําแนกประเภทตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของ อบต. เช่น แผ่นป้ายประกาศ โปสเตอร์ ไวนิล ฟิล์ม ฯลฯ
โดยใช้แนวทางการจําแนกประเภทตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารกลางวัน
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวิทยากร เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561–2564)
หน้าที 114  ลําดับที 1

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 2,072,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,242,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,242,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 630,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล รวมถึงเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีของพนักงานส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา ได้แก่ 
1) ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ จํานวน  350,000 บาท
จ่ายจากเงินรายได้ 
2) ครู (ศพด.) จํานวน 280,000 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
- จํานวนอัตราเป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-
2563 และทีปรับปรุงเพิมเติมถึงปัจจุบัน) ตังไว้ 12 เดือน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนตําบลทีได้รับ
เงินประจําตําแหน่ง ตามทีกฎหมายกําหนด จํานวน 1 ตําแหน่ง ได้แก่
ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ 
- จํานวนอัตราเป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-
2563 และทีปรับปรุงเพิมเติมถึงปัจจุบัน) ตังไว้ 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 545,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทัวไป จํานวน 3 อัตรา ได้แก่ 
1) ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา และ ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีศูนย์เยาวชน
จํานวน 400,000 บาท จ่ายจากเงินรายได้
2) ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จํานวน 145,000 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
- จํานวนอัตราเป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-
2563 และทีปรับปรุงเพิมเติมถึงปัจจุบัน) ตังไว้ 12 เดือน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 25,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว และเงินเพิมต่างๆ 
ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป 
จํานวน 3 อัตรา ได้แก่ 
1) ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา และ ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีศูนย์เยาวชน
จํานวน 1,000 บาท จ่ายจากเงินรายได้
2) ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก จํานวน 24,000 บาท 
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
- จํานวนอัตราเป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-
2563 และทีปรับปรุงเพิมเติมถึงปัจจุบัน) ตังไว้ 12 เดือน
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งบดําเนินงาน รวม 830,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 130,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 90,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจําปี) ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานจ้าง อบต.หัวเขา

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ทีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ต่างๆ ตามทีระเบียบกําหนด

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 35,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล
ดังนี
1) ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ จํานวน 5,000 บาท จ่ายจากรายได้
2) ครู (ศพด.) จํานวน 30,000 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าใช้สอย รวม 610,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 520,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
1) ค่าธรรมเนียมต่างๆ
2) ค่าจ้างออกแบบ
3) ค่ากําจัดสิงปฏิกูล และทําความสะอาดต่างๆ
4) ค่าเช่าทรัพย์สิน
5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่
6) ค่าจ้างเหมาจัดทําและพัฒนาเว็บไซต์ รวมถึงค่าเช่าพืนทีเว็บไซต์
7) ค่าเบียประกัน
8) ค่าจ้างเหมาแรงงาน
9) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น จ้างแบกหามสัมภาระ จ้างทําความ
สะอาด จ้างดูแลสวนและรดนําต้นไม้ จ้างรักษาความปลอดภัย และ
จ้างเหมาบริการอืนๆ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที
มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที 9 ธันวาคม 2559
10) ค่าใช้จ่ายอืนๆ

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีมาตรวจงาน
นิเทศงานต่างๆ เยียมชม ฯลฯ
2) ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภา อบต. หรือคณะกรรมการ 
หรือ คณะอนุกรรมการทีได้รับการแต่งตังตามกฎหมาย
3) พิธีเปิดอาคารต่างๆ
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก 
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นต้น ให้แก่ พนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง
ปัจจุบัน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น อาคารต่างๆ เครืองปรับอากาศ เครืองคอมพิวเตอร์ 
เครืองใช้สํานักงาน ฯลฯ
กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย
ส่วนกรณีที อบต.เป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเอง
ให้ปฏิบัติ ดังนี
1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
2) ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่าย
จากค่าวัสดุ

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานทีเป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทน
ถาวรฯ เช่น โต๊ะ เก้าอี กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ฯลฯ โดยใช้
แนวทางการจําแนกประเภทตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของอบต. เช่น แผ่นป้ายประกาศ โปสเตอร์ ไวนิล ฟิล์ม ฯลฯ
โดยใช้แนวทางการจําแนกประเภทตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก
สําหรับคอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล
แป้นพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ โดยใช้แนวทางการจําแนก
ประเภทตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/
ในทีสาธารณะต่างๆ
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,919,830 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,295,830 บาท
ค่าใช้สอย รวม 407,330 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการค่ายเยาวชนอาเซียนตําบลหัวเขา จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการค่ายเยาวชนอาเซียน 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
ค่าตอบแทนวิทยากร เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561–2564) เพิมเติม
และเปลียนแปลง (ฉบับที 2) หน้าที  30  ลําดับที  2
โครงการวันเด็กแห่งชาติตําบลหัวเขา จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
ตําบลหัวเขา ประจําปี 2562 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดเตรียม
สถานที ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าของรางวัล เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561–2564) เพิมเติม
และเปลียนแปลง (ฉบับที 2) หน้าที  30  ลําดับที  1
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกชันเรียน จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอก
ชันเรียนของ ศพด.บ้านนําพุ และ ศพด.วัดไทร โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าจ้างเหมารถโดยสาร ค่าอาหารและเครืองดืม เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561–2564)
หน้าที  117   ลําดับที  5
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 327,330 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารกลางวัน ค่า
จัดการเรียนการสอน (รายหัว) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นต้น ดังนี  
1) ศพด.บ้านนําพุ  จํานวน 213,820 บาท   
(เมืองบประมาณประกาศใช้แล้วให้ดําเนินการเบิกหักผลักส่ง
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารสถานศึกษา) 
2) ศพด.วัดไทร  จํานวน  113,510 บาท    
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 
0816.2/ว 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561–2564)
หน้าที  117   ลําดับที  3

ค่าวัสดุ รวม 888,500 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก นํายาล้างจาน 
นํายาล้างห้องนํา  นํายาขัดพืน แก้วนํา แก้วกาแฟ ฯลฯ โดยใช้แนวทาง
การจําแนกประเภทตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
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ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 858,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก
ป.1 - ป.6 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในเขตตําบลหัวเขา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 
0816.2/ว 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561

งบลงทุน รวม 16,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 16,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
สํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 1 เครือง
มีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2core)
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz 
หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
2. มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 GB
3. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด solid state Drive ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
4. มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1  หน่วย
5. มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
6. มีช่องเชือมต่อ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
7. มีแป้นพิมพ์และเมาส์
8. มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า
600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 นิว
(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561–2564) เพิมเติม
และเปลียนแปลง (ฉบับที 1)  หน้าที 29  ลําดับที 6

งบเงินอุดหนุน รวม 1,608,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,608,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านปากดง จํานวน 244,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ โรงเรียนบ้านปากดง ตามโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านปากดง ประจําปี
งบประมาณ 2562 เป็นค่าประกอบอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน
ระดับอนุบาล ถึง ชันประถมศึกษาปีที 6 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/
ว 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561–2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง (ฉบับที 2) หน้าที  38   ลําดับที  5
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โครงการขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดฉวาก จํานวน 244,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ โรงเรียนวัดฉวาก ตามโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดฉวากประจําปี
งบประมาณ 2562 เป็นค่าประกอบอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน
ระดับอนุบาล ถึง ชันประถมศึกษาปีที 6 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/
ว 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561–2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง (ฉบับที 2) หน้าที  37   ลําดับที  4
โครงการขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดไทร จํานวน 320,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ โรงเรียนวัดไทร ตามโครงการขอรับ
เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดไทรประจําปีงบประมาณ 
2562 เป็นค่าประกอบอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนระดับ
อนุบาล ถึง ชันประถมศึกษาปีที 6 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/
ว 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561–2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง (ฉบับที 2) หน้าที  37   ลําดับที  2
โครงการขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดนําพุ จํานวน 528,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ โรงเรียนวัดนําพุ ตามโครงการขอรับ
เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดนําพุประจําปีงบประมาณ 
2562 เป็นค่าประกอบอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนระดับ
อนุบาล ถึง ชันประถมศึกษาปีที 6 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/
ว 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561–2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง (ฉบับที 2) หน้าที  36   ลําดับที  1
โครงการขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดหัวเขา จํานวน 272,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ โรงเรียนวัดหัวเขา ตามโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดหัวเขาประจําปี
งบประมาณ 2562 เป็นค่าประกอบอาหารกลางวันสําหรับ
เด็กนักเรียนระดับอนุบาล ถึง ชันประถมศึกษาปีที 6 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/
ว 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561–2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง (ฉบับที 2) หน้าที  37   ลําดับที  3

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 2,331,100 บาท
งบบุคลากร รวม 1,035,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,035,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 707,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล รวมถึงเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีของพนักงานส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา ได้แก่ 1) ผู้อํานวยการ
กองสาธารณสุขฯ 2) นักวิชาการสาธารณสุข
- จํานวนอัตราเป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-
2563 และทีปรับปรุงเพิมเติมถึงปัจจุบัน) ตังไว้ 12 เดือน
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนตําบลทีได้รับ
เงินประจําตําแหน่ง ตามทีกฎหมายกําหนด จํานวน 1 ตําแหน่ง ได้แก่
ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ
- จํานวนอัตราเป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-
2563 และทีปรับปรุงเพิมเติมถึงปัจจุบัน) ตังไว้ 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 238,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทัวไป จํานวน 2 อัตรา ได้แก่ 1) ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ 2) พนักงาน
ขับเครืองจักรกลขนาดเบา
- จํานวนอัตราเป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-
2563 และทีปรับปรุงเพิมเติมถึงปัจจุบัน) ตังไว้ 12 เดือน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว และเงินเพิมต่างๆ 
ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป

งบดําเนินงาน รวม 1,063,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 93,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 78,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจําปี) ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานจ้าง อบต.หัวเขา

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ทีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ต่างๆ ตามทีระเบียบกําหนด

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล
ค่าใช้สอย รวม 870,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 750,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
1) ค่าธรรมเนียมต่างๆ
2) ค่าจ้างออกแบบ
3) ค่ากําจัดสิงปฏิกูล และทําความสะอาดต่างๆ
4) ค่าเช่าทรัพย์สิน
5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่
6) ค่าจ้างเหมาจัดทําและพัฒนาเว็บไซต์ รวมถึงค่าเช่าพืนทีเว็บไซต์
7) ค่าเบียประกัน
8) ค่าจ้างเหมาแรงงาน
9) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น จ้างแบกหามสัมภาระ จ้างทําความ
สะอาด จ้างดูแลสวนและรดนําต้นไม้ จ้างรักษาความปลอดภัย และ
จ้างเหมาบริการอืนๆ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที
มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที 9 ธันวาคม 2559
10) ค่าจ้างสํารวจและขึนทะเบียนสุนัขและแมวเขตตําบลหัวเขา 
โดยสํารวจและขึนทะเบียน จํานวน 2 ครัง ตามโครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึนทะเบียนสัตว์
11) ค่าใช้จ่ายอืนๆ
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก 
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นต้น ให้แก่ พนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง
ปัจจุบัน
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออก ประจําปี 2562 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและนําดืม เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561–2564) 
หน้าที  108  ลําดับที  3
โครงการส่งเสริมเยาวชนคัดแยกขยะ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมเยาวชนคัดแยกขยะ
ประจําปี 2562 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าอาหารว่างและนําดืม เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561–2564) 
หน้าที  121  ลําดับที  2
โครงการอบรมช่วยฟืนฟูคืนชีพพืนฐานและการปฐมพยาบาลเบืองต้นให้กับ
ประชาชน

จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมช่วยฟืนฟูคืนชีพพืนฐาน
และการปฐมพยาบาลเบืองต้นให้กับประชาชน ประจําปี 2562
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน 
ค่าอาหารว่างและนําดืม เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561–2564) 
หน้าที  109  ลําดับที  5

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น เครืองพ่นหมอกควัน เครืองคอมพิวเตอร์ 
เครืองใช้สํานักงาน ฯลฯ
กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย
ส่วนกรณีที อบต.เป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเอง
ให้ปฏิบัติ ดังนี
1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
2) ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่าย
จากค่าวัสดุ
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานทีเป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทน
ถาวรฯ เช่น โต๊ะ เก้าอี กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ฯลฯ โดยใช้
แนวทางการจําแนกประเภทตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามันก๊าด
นํามันเบนซิน นํามันจารบี นํามันเครือง ฯลฯ โดยใช้แนวทางการจําแนก
ประเภทตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ในการป้องกันและ
ระงับโรคติดต่อในเขตตําบล เช่น จัดซือทรายเคมีกําจัดลูกนํายุงลาย 
นํายาเคมีกําจัดยุงลาย วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า นํายาเคมีป้องกัน
โรคมือเท้าปาก นํายาป้องกันโรคไข้หวัดนก ฯลฯ โดยใช้แนวทาง
การจําแนกประเภทตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของ อบต. เช่น แผ่นป้ายประกาศ โปสเตอร์ ไวนิล ฯลฯ
โดยใช้แนวทางการจําแนกประเภทตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

งบเงินอุดหนุน รวม 233,100 บาท
เงินอุดหนุน รวม 233,100 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมู่ที 1 บ้านเขาคีรี จํานวน 19,425 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 1
บ้านเขาคีรี เพือดําเนินโครงการตามแนวทางโครงการพระราชดําริ 
ด้านสาธารณสุข จํานวน 3 โครงการ ได้แก่
1) โครงการส่งเสริมความรู้ประชาชนเพือป้องกันการติดเชือ HIV
และการปองกันการติดเชือจากแม่สู่ลูก จํานวน 6,475 บาท
2) โครงการส่งเสริมความรู้ประชาชนเพือคัดกรองมะเร็งเต้านม
และมะเร็งปากมดลูก จํานวน 6,475 บาท
3) โครงการส่งเสริมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน
จํานวน 6,475 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที 31 สิงหาคม 2560 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561–2564) เพิมเติม
และเปลียนแปลง (ฉบับที 1)  หน้าที  11  ลําดับที  1 
หน้าที  12  ลําดับที  2 และ 3
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โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมู่ที 10 บ้านหัวเขา จํานวน 19,425 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 10
บ้านหัวเขา เพือดําเนินโครงการตามแนวทางโครงการพระราชดําริ 
ด้านสาธารณสุข จํานวน 3 โครงการ ได้แก่
1) โครงการส่งเสริมความรู้ประชาชนเพือป้องกันการติดเชือ HIV
และการปองกันการติดเชือจากแม่สู่ลูก จํานวน 6,475 บาท
2) โครงการส่งเสริมความรู้ประชาชนเพือคัดกรองมะเร็งเต้านม
และมะเร็งปากมดลูก จํานวน 6,475 บาท
3) โครงการส่งเสริมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน
จํานวน 6,475 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที 31 สิงหาคม 2560 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561–2564) เพิมเติม
และเปลียนแปลง (ฉบับที 1)  หน้าที  22  ลําดับที  28 และ 29 
หน้าที  23  ลําดับที  30
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมู่ที 11 บ้านหนองกระด่าน จํานวน 19,425 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 11 
บ้านหนองกระด่าน เพือดําเนินโครงการตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริ ด้านสาธารณสุข จํานวน 3 โครงการ ได้แก่
1) โครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการในเด็กก่อนวัยเรียน
จํานวน 6,475 บาท
2) โครงการส่งเสริมความรู้ประชาชนเพือคัดกรองมะเร็งเต้านม
และมะเร็งปากมดลูก จํานวน 6,475 บาท
3) โครงการส่งเสริมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน
จํานวน 6,475 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที 31 สิงหาคม 2560 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561–2564) เพิมเติม
และเปลียนแปลง (ฉบับที 1)  หน้าที  23  ลําดับที  31 
หน้าที  24  ลําดับที  32 และ 33
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมู่ที 12 บ้านตรอกตาโพธิ จํานวน 19,425 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 12 
บ้านตรอกตาโพธิ เพือดําเนินโครงการตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริ ด้านสาธารณสุข จํานวน 3 โครงการ ได้แก่
1) โครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการในเด็กก่อนวัยเรียน
จํานวน 6,475 บาท
2) โครงการส่งเสริมความรู้ประชาชนเพือคัดกรองมะเร็งเต้านม
และมะเร็งปากมดลูก จํานวน 6,475 บาท
3) โครงการส่งเสริมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน
จํานวน 6,475 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที 31 สิงหาคม 2560 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561–2564) เพิมเติม
และเปลียนแปลง (ฉบับที 1)  หน้าที  25  ลําดับที  34 และ 35 
หน้าที  26  ลําดับที  36
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โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมู่ที 2 บ้านหัวเขา จํานวน 19,425 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 2
บ้านหัวเขา เพือดําเนินโครงการตามแนวทางโครงการพระราชดําริ 
ด้านสาธารณสุข จํานวน 3 โครงการ ได้แก่
1) โครงการส่งเสริมความรู้ประชาชนเพือป้องกันการติดเชือ HIV
และการปองกันการติดเชือจากแม่สู่ลูก จํานวน 6,475 บาท
2) โครงการส่งเสริมความรู้ประชาชนเพือคัดกรองมะเร็งเต้านม
และมะเร็งปากมดลูก จํานวน 6,475 บาท
3) โครงการส่งเสริมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน
จํานวน 6,475 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที 31 สิงหาคม 2560 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561–2564) เพิมเติม
และเปลียนแปลง (ฉบับที 1)  หน้าที  12  ลําดับที  4 
หน้าที  13  ลําดับที  5 และ 6
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมู่ที 3 บ้านกระเสียว จํานวน 19,425 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 3
บ้านกระเสียว เพือดําเนินโครงการตามแนวทางโครงการพระราชดําริ 
ด้านสาธารณสุข จํานวน 3 โครงการ ได้แก่
1) โครงการส่งเสริมความรู้ประชาชนเพือป้องกันการติดเชือ HIV
และการปองกันการติดเชือจากแม่สู่ลูก จํานวน 6,475 บาท
2) โครงการส่งเสริมความรู้ประชาชนเพือคัดกรองมะเร็งเต้านม
และมะเร็งปากมดลูก จํานวน 6,475 บาท
3) โครงการส่งเสริมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน
จํานวน 6,475 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที 31 สิงหาคม 2560 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561–2564) เพิมเติม
และเปลียนแปลง (ฉบับที 1)  หน้าที  13  ลําดับที  7 
หน้าที  14  ลําดับที  8 และ 9
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมู่ที 4 บ้านวัดไทร จํานวน 19,425 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 4 
บ้านวัดไทร เพือดําเนินโครงการตามแนวทางโครงการพระราชดําริ 
ด้านสาธารณสุข จํานวน 3 โครงการ ได้แก่
1) โครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการในเด็กก่อนวัยเรียน
จํานวน 6,475 บาท
2) โครงการส่งเสริมความรู้ประชาชนเพือคัดกรองมะเร็งเต้านม
และมะเร็งปากมดลูก จํานวน 6,475 บาท
3) โครงการส่งเสริมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน
จํานวน 6,475 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที 31 สิงหาคม 2560 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561–2564) เพิมเติม
และเปลียนแปลง (ฉบับที 1)  หน้าที  15  ลําดับที  10 และ 11 
หน้าที  16  ลําดับที  12
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โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมู่ที 5 บ้านนําพุ จํานวน 19,425 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 5 
บ้านนําพุ เพือดําเนินโครงการตามแนวทางโครงการพระราชดําริ 
ด้านสาธารณสุข จํานวน 3 โครงการ ได้แก่
1) โครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการในเด็กก่อนวัยเรียน
จํานวน 6,475 บาท
2) โครงการส่งเสริมความรู้ประชาชนเพือคัดกรองมะเร็งเต้านม
และมะเร็งปากมดลูก จํานวน 6,475 บาท
3) โครงการส่งเสริมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน
จํานวน 6,475 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที 31 สิงหาคม 2560 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561–2564) เพิมเติม
และเปลียนแปลง (ฉบับที 1)  หน้าที  16  ลําดับที  13
หน้าที  17  ลําดับที  14 และ 15 
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมู่ที 6 บ้านหัวเขา จํานวน 19,425 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 6
บ้านหัวเขา เพือดําเนินโครงการตามแนวทางโครงการพระราชดําริ 
ด้านสาธารณสุข จํานวน 3 โครงการ ได้แก่
1) โครงการส่งเสริมความรู้ประชาชนเพือป้องกันการติดเชือ HIV
และการปองกันการติดเชือจากแม่สู่ลูก จํานวน 6,475 บาท
2) โครงการส่งเสริมความรู้ประชาชนเพือคัดกรองมะเร็งเต้านม
และมะเร็งปากมดลูก จํานวน 6,475 บาท
3) โครงการส่งเสริมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน
จํานวน 6,475 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที 31 สิงหาคม 2560 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561–2564) เพิมเติม
และเปลียนแปลง (ฉบับที 1)  หน้าที  17  ลําดับที  16 
หน้าที  18  ลําดับที  17 และ 18
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมู่ที 7 บ้านฉวาก จํานวน 19,425 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 7
บ้านบ้านฉวาก เพือดําเนินโครงการตามแนวทางโครงการพระราชดําริ 
ด้านสาธารณสุข จํานวน 3 โครงการ ได้แก่
1) โครงการส่งเสริมความรู้ประชาชนเพือป้องกันการติดเชือ HIV
และการปองกันการติดเชือจากแม่สู่ลูก จํานวน 6,475 บาท
2) โครงการส่งเสริมความรู้ประชาชนเพือคัดกรองมะเร็งเต้านม
และมะเร็งปากมดลูก จํานวน 6,475 บาท
3) โครงการส่งเสริมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน
จํานวน 6,475 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที 31 สิงหาคม 2560 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561–2564) เพิมเติม
และเปลียนแปลง (ฉบับที 1)  หน้าที  18  ลําดับที  19 
หน้าที  19  ลําดับที  20 และ 21
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โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมู่ที 8 บ้านปากดง จํานวน 19,425 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 8 
บ้านปากดง เพือดําเนินโครงการตามแนวทางโครงการพระราชดําริ 
ด้านสาธารณสุข จํานวน 3 โครงการ ได้แก่
1) โครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการในเด็กก่อนวัยเรียน
จํานวน 6,475 บาท
2) โครงการส่งเสริมความรู้ประชาชนเพือคัดกรองมะเร็งเต้านม
และมะเร็งปากมดลูก จํานวน 6,475 บาท
3) โครงการส่งเสริมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน
จํานวน 6,475 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที 31 สิงหาคม 2560 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561–2564) เพิมเติม
และเปลียนแปลง (ฉบับที 1)  หน้าที  20  ลําดับที  22 และ 23 
หน้าที  21  ลําดับที  24
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมู่ที 9 บ้านเขาเขียว จํานวน 19,425 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 9
บ้านเขาเขียว เพือดําเนินโครงการตามแนวทางโครงการพระราชดําริ 
ด้านสาธารณสุข จํานวน 3 โครงการ ได้แก่
1) โครงการส่งเสริมความรู้ประชาชนเพือป้องกันการติดเชือ HIV
และการปองกันการติดเชือจากแม่สู่ลูก จํานวน 6,475 บาท
2) โครงการส่งเสริมความรู้ประชาชนเพือคัดกรองมะเร็งเต้านม
และมะเร็งปากมดลูก จํานวน 6,475 บาท
3) โครงการส่งเสริมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน
จํานวน 6,475 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที 31 สิงหาคม 2560 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561–2564) เพิมเติม
และเปลียนแปลง (ฉบับที 1)  หน้าที  21  ลําดับที  25 และ 26 
หน้าที  22  ลําดับที  27

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการตําบลหัวเขา จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ
และผู้ดูแลคนพิการตําบลหัวเขา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าหารว่าและเครืองดืม ค่าวิทยากร เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561–2564) 
หน้าที 112  ลําดับที 2
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โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตําบลหัวเขา จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตําบลหัวเขา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าอาหารกลางวัน ค่าหารว่าและเครืองดืม ค่าวิทยากร เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561–2564) 
หน้าที 112   ลําดับที 1

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 4,126,900 บาท
งบบุคลากร รวม 1,153,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,153,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 962,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล รวมถึงเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีของพนักงานส่วนตําบล จํานวน 3 อัตรา ได้แก่ 1) ผู้อํานวยการ
กองช่าง 2) นายช่างโยธา จํานวน 2 อัตรา
- จํานวนอัตราเป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-
2563 และทีปรับปรุงเพิมเติมถึงปัจจุบัน) ตังไว้ 12 เดือน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนตําบลทีได้รับ
เงินประจําตําแหน่ง ตามทีกฎหมายกําหนด จํานวน 1 ตําแหน่ง ได้แก่
ผู้อํานวยการกองช่าง
- จํานวนอัตราเป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-
2563 และทีปรับปรุงเพิมเติมถึงปัจจุบัน) ตังไว้ 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 125,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทัวไป จํานวน 1 อัตรา ได้แก่  ผู้ช่วยนายช่างโยธา
- จํานวนอัตราเป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-
2563 และทีปรับปรุงเพิมเติมถึงปัจจุบัน) ตังไว้ 12 เดือน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว และเงินเพิมต่างๆ 
ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป

งบดําเนินงาน รวม 1,067,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 127,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 65,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจําปี) ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานจ้าง อบต.หัวเขา

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ทีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ต่างๆ ตามทีระเบียบกําหนด

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล
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ค่าใช้สอย รวม 620,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 380,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
1) ค่าธรรมเนียมต่างๆ
2) ค่าจ้างออกแบบ
3) ค่ากําจัดสิงปฏิกูล และทําความสะอาดต่างๆ
4) ค่าเช่าทรัพย์สิน
5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่
6) ค่าจ้างเหมาจัดทําและพัฒนาเว็บไซต์ รวมถึงค่าเช่าพืนทีเว็บไซต์
7) ค่าเบียประกัน
8) ค่าจ้างเหมาแรงงาน
9) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น จ้างแบกหามสัมภาระ จ้างทําความ
สะอาด จ้างดูแลสวนและรดนําต้นไม้ จ้างรักษาความปลอดภัย และ
จ้างเหมาบริการอืนๆ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที
มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที 9 ธันวาคม 2559
10) ค่าใช้จ่ายอืนๆ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก 
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นต้น ให้แก่ พนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบตามกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง
ปัจจุบัน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น ถนน สะพาน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ อาคารต่างๆ 
เครืองปรับอากาศ เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองใช้สํานักงาน ฯลฯ
กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย
ส่วนกรณีที อบต.เป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเอง
ให้ปฏิบัติ ดังนี
1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
2) ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่าย
จากค่าวัสดุ

ค่าวัสดุ รวม 320,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานทีเป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทน
ถาวรฯ เช่น โต๊ะ เก้าอี กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ฯลฯ โดยใช้
แนวทางการจําแนกประเภทตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น แปรงทาสี นํามันทาไม้ ไม้ สี ทินเนอร์
ปูน อิฐ หิน ดิน ทราย ทรายกระสอบ ยางมะตอยสําเร็จรูป ฯลฯ โดยใช้
แนวทางการจําแนกประเภทตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามันก๊าด
นํามันเบนซิน นํามันจารบี นํามันเครือง ฯลฯ โดยใช้แนวทางการจําแนก
ประเภทตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

งบลงทุน รวม 1,906,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 92,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 11,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 2 ตู้
ราคาตู้ละ 5,500 บาท มีคุณลักษณะพืนฐานสังเขป ดังนี
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผ่นชันปรับระดับ 3 ชิน
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
(เป็นครุภัณฑ์ทีไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซือได้
ตามราคาในท้องตลาด)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561–2564) เพิมเติม
และเปลียนแปลง (ฉบับที 2)  หน้าที 42  ลําดับที 3
โต๊ะทํางานชนิดเหล็กพร้อมกระจก จํานวน 9,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานชนิดเหล็กพร้อมกระจก จํานวน 1 ชุด
มีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ได้แก่ มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 75 ซม. 
ความยาวไม่น้อยกว่า 150 ซม.
(เป็นครุภัณฑ์ทีไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซือได้
ตามราคาในท้องตลาด)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561–2564) เพิมเติม
และเปลียนแปลง (ฉบับที 1)  หน้าที 31  ลําดับที 14

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
เครืองตบดิน จํานวน 21,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองตบดิน จํานวน 1 เครือง
มีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี
1) ใช้เครืองยนต์เบนซิน
2) นําหนักของเครืองตบดินไม่น้อยกว่า 80 กิโลกรัม
3) แรงบดอัดไม่น้อยกว่า 5 ตัน
4) ความเร็วในการตบไม่น้อยกว่า 5,000 ครังต่อนาที
(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561–2564) เพิมเติม
และเปลียนแปลง (ฉบับที 2)  หน้าที 42  ลําดับที 5
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เครืองยิงแม็กไฟฟ้าตะปูเดียว จํานวน 2,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองยิงแม็กไฟฟ้าตะปูเดียว
จํานวน 1 เครือง มีคุณลักษณะพืนฐานสังเขป ดังนี
1) ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว ยิงไม้ เฟอร์นิเจอร์
2) ใช้กับตะปูขาเดียว (30 มม.)
(เป็นครุภัณฑ์ทีไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซือได้
ตามราคาในท้องตลาด)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561–2564) เพิมเติม
และเปลียนแปลง (ฉบับที 2)  หน้าที 43  ลําดับที 9
ตู้เชือมไฟฟ้า จํานวน 4,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือตู้เชือมไฟฟ้า จํานวน 1 เครือง 
มีคุณลักษณะพืนฐานสังเขป ดังนี
1) ตู้เชือมขนาดไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 300 แอมป์
2) ใช้กับลวดเชือมเหล็ก 2.6, 3.2 และ 4.0 มม.
(เป็นครุภัณฑ์ทีไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซือได้
ตามราคาในท้องตลาด)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561–2564) เพิมเติม
และเปลียนแปลง (ฉบับที 2)  หน้าที 43  ลําดับที 8

ครุภัณฑ์โรงงาน
เครืองเจีย/ตัด แบบมือ จํานวน 1,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองเจีย/ตัด แบบมือ ขนาด 4 นิว
จํานวน 1 เครือง มีคุณลักษณะพืนฐานสังเขป ดังนี 
1) เป็นเครืองเจียร/ตัดระบบมือ
2) ระบบไฟฟ้า
3) สามารถใช้แผ่นขนาด 4 นิวได้
(เป็นครุภัณฑ์ทีไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซือได้
ตามราคาในท้องตลาด)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561–2564) เพิมเติม
และเปลียนแปลง (ฉบับที 2)  หน้าที 42  ลําดับที 6
แท่นไฟเบอร์ตัดเหล็ก จํานวน 6,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือแท่นไฟเบอร์ตัดเหล็ก 
จํานวน 1 เครือง มีคุณลักษณะพืนฐานสังเขป ดังนี
1) เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นตัด14นิว
2) ความเร็วหมุนเปล่า 3,900 / rpm
(เป็นครุภัณฑ์ทีไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซือได้
ตามราคาในท้องตลาด)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561–2564) เพิมเติม
และเปลียนแปลง (ฉบับที 2)  หน้าที 43  ลําดับที 7
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) 
จํานวน 1 เครือง มีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 8MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย 3.2 GHz
2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
2.1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรแผงวงจรหลัก
ทีมีหน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2.2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถ
ใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2.3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการ
ใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
3) มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 8 GB
4) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จํานวน 1 หน่วย
5) มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
6) มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
7) มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
8) มีแป้นพิมพ์และเมาส์
9) มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 
600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561–2564) เพิมเติม
และเปลียนแปลง (ฉบับที 2)  หน้าที 42  ลําดับที 4
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เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network จํานวน 7,900 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด 
LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที 1 (27 หน้า/นาที) 
จํานวน 1 เครือง มีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
1) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า1,200x1,200 dpi
2) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
3) สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
4) มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
5) มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
6) มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ10/100 
Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน
เครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
7) มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
8) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561–2564) เพิมเติม
และเปลียนแปลง (ฉบับที 2)  หน้าที 43  ลําดับที 10

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,814,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร หมู่ 8 บ้านปากดง จํานวน 498,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานอเนกประสงค์ หมู่ 8 บ้านปากดง บริเวณ
บ้านนางสมใจ นกเล็ก ต่อจากของเดิม ปริมาณงาน ขนาดพืนทีรวมกัน
ไม่น้อย 812 ตร.ม. หนา 0.15 เมตร ตามทีแบบกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน 
- เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง (ฉบับที 2) หน้าที 26 ลําดับที 14
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และปรับปรุงถนน หมู่ 1 บ้านเขาคีรี จํานวน 97,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์และปรับปรุงถนน หมู่ 1 บ้านเขาคีรี
บริเวณเริมจากทางขึนเขาวัดเขาคีรี ถึงบริเวณถนนลาดยาง 3350 
บ้านนายสมุทร เสือสุด ปริมาณงาน ปรับภูมิทัศน์พืนที 2,760 ตาราง
เมตร 
พร้อมปรับปรุงถนนลูกรังขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 675 เมตร และ
วางท่อ คสล. ตามทีแบบกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน 
- เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง (ฉบับที 2) หน้าที 22 ลําดับที 1
เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) 
- เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค (กวจ)
0405.2/ว 110 ลงวันที 5 มีนาคม 2561
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ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล.หมู่ที 6 บ้านหัวเขา จํานวน 403,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํา คสล. หมู่ 6 บ้านหัวเขา
เริมจากบริเวณรางนําเดิม บ้านนางใย  กลินมณฑา ถึงบริเวณ
บ้านนางศรีเมือง  ดามี ปริมาณงาน ขนาดรางนํา กว้าง 0.30 เมตร
ลึก 0.43 เมตร ยาว 120 เมตร พร้อมฝาเปิดปิด ตามทีแบบกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน 
- เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง (ฉบับที 2) หน้าที 25 ลําดับที 11
โครงการขุดลอกคลอง หมู่ 9 บ้านเขาเขียว จํานวน 384,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลอง หมู่ 9 บ้านเขาเขียว เริมจากบริเวณ
บึงลาดปลาเคล้า ถึง โรงเลียงฟาร์มหมู ปริมาณงาน ขนาดคลอง
ขุดลอกแล้วปากกว้าง 5.50 - 9.70 เมตร ลึก 1.75 เมตร 
ก้นกว้าง 1.50-5.70 เมตร ยาว 1,850 เมตร ตามทีแบบกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน 
- เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง (ฉบับที 2) หน้าที 27 ลําดับที 16

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงท่อระบายนํา หมู่ 2 บ้านหัวเขา จํานวน 295,000 บาท
- เพือจ่าเป็นค่าปรับปรุงท่อระบายนํา หมู่ 2 บ้านหัวเขา เริมจาก
บริเวณบ้านนางประทวน  ประเสริฐ ถึงบริเวณนานายสุธี  เปรมทอง 
ปริมาณงาน โดยการขุดวางท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร 
จํานวน 19 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จํานวน 3 บ่อ ตามทีแบบกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน 
- เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง (ฉบับที 2) หน้าที 23 ลําดับที 3
โครงการปรับปรุงระบบท่อนําประปาหมู่ที 3 บ้านกระเสียว จํานวน 87,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบท่อนําประปา หมู่ 3 บ้านกระเสียว
บริเวณเริมจากบ้านนางลําพูน แก้วเขียว ถึงบ้านนายทองหยด พูนเพิม 
และบ้านนางก้านตอง มะลิทอง ปริมาณงาน โดยวางท่อประปา 
PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง 2" และเส้นผ่าศูนย์กลาง 3" ชัน 8.5 ยาวรวม 
512 เมตร ตามทีแบบกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน 
- เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง (ฉบับที 2) หน้าที 24 ลําดับที 5

งานไฟฟ้าถนน รวม 2,386,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า เทปพันสายไฟ
โคมไฟฟ้าพร้อมขาหรือก้าน หม้อแปลงไฟฟ้า สายไฟฟ้า สายเมนต์ฯลฯ
โดยใช้แนวทางการจําแนกประเภทตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
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งบลงทุน รวม 2,286,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,286,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 10 บ้านหัวเขา จํานวน 129,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 10 บ้านหัวเขา เริมจากบริเวณ
บ้านนายวิเชียร  หอมเย็น ถึงบริเวณสวนนายแสวง  คงวิเชียร 
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 61 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมถนนหูช้าง ตามทีแบบกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน 
- เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง (ฉบับที 2) หน้าที 28 ลําดับที 19
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 11 บ้านหนองกระด่าน จํานวน 329,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 11 บ้านหนองกระด่าน 
จํานวน 2 เส้น ดังนี
1) เริมจากบริเวณบ้านนางสุจินต์  เอกอ้น ถึงบริเวณบ้านนางวาสนา 
สานุทิศ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อมถนนหูช้าง ตามทีแบบกําหนด
จํานวน  266,000  บาท
2) เริมจากถนน คสล.เดิมบริเวณบ้านนางศรีไพร  บุญมี ถึงถนน คสล.
เดิมบริเวณบ้านนายมนัส  คล้ายนาค ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 32.50 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมหูช้าง ตามทีแบบกําหนด
จํานวน  63,000  บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน 
- เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง (ฉบับที 2) หน้าที 28 ลําดับที 21 และหน้าที 29 ลําดับที 22
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 บ้านกระเสียว จํานวน 171,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 3 บ้านกระเสียว เริมจาก
บริเวณถนน คสล.เดิม บ้านนางประจวบ พวงมาลี ถึงบริเวณนา
นางสมหมาย รัตนสิงห์ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามทีแบบกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน 
- เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง (ฉบับที 2) หน้าที 24 ลําดับที 6
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 บ้านนําพุ จํานวน 322,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 บ้านนําพุ เริมจากบริเวณ
บ้านนายทรัพย์  เมฆฉาย ถึงบริเวณถนน คสล.เดิม ทีดินนายเอิบ
สังข์งาม ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 147 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อมหูช้าง คสล. ตามทีแบบกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน 
- เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง (ฉบับที 2) หน้าที 25 ลําดับที 9
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โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 12 บ้านตรอกตาโพธิ จํานวน 213,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 12 บ้านตรอกตาโพธิ เริมจาก
บริเวณสวนนางสาวบุญส่ง  ธัญญเจริญ  ถึงบริเวณบ้านนายหล่อ 
แป้นเขียว ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ตามทีแบบกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน 
- เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง (ฉบับที 2) หน้าที 29 ลําดับที 23
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 4 บ้านวัดไทร จํานวน 205,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4 บ้านวัดไทร เริมจากบริเวณ
นานายจํานงค์  เสาวรส ถึงบริเวณนานายเล็ก  ปรึกษา (ผู้เช่า)
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ตามทีแบบกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน 
- เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง (ฉบับที 2) หน้าที 24 ลําดับที 8

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการขยายถนน คสล.หมู่ 10 บ้านหัวเขา จํานวน 150,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าขยายถนน คสล. หมู่ 10 บ้านหัวเขา เริมจากบริเวณ
แยกถนนศาลาหมู่บ้าน ถึงบริเวณบ้านนางเรณู สูงปานเขา ขนาดกว้าง 
1.50 - 2.50 เมตร ยาว 134 เมตร หนา 0.15 เมตร ขนาดพืนถนน 
คสล.ไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร ตามทีแบบกําหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน 
- เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง (ฉบับที 2) หน้าที 28 ลําดับที 20
โครงการขยายถนนลูกรัง หมู่ 7 บ้านฉวาก จํานวน 155,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าขยายถนนลูกรัง หมู่ 7 บ้านฉวาก เริมจากบริเวณ
ถนน คสล.เดิมบ้านนายสงบ  บุญอินทร์ ถึงถนน คสล.บริเวณบ้าน
นายสมพงษ์  โฉมเฉิด ปริมาณงาน ขนาดขยายถนนแล้ว กว้างรวม 
3.50 เมตร ยาว 156 เมตร สูงเฉลีย 0.60 เมตร ตามทีแบบกําหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน 
- เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง (ฉบับที 2) หน้าที 26 ลําดับที 13
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 1 บ้านเขาคีรี จํานวน 188,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนโดยการลงลูกรัง หมู่ 1 บ้านเขาคีรี 
เริมจากบริเวณเขตหมู่ 1 และหมู่ 5 ถนนคันคลองหมอน้อม ถึงบริเวณ
บ้านนางประไพร  ไล้ทิม ปริมาณงาน ใช้ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
477 ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อมปรับเกลียบดทับเเน่นตามสภาพ 
ตามทีแบบกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน 
- เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง (ฉบับที 2) หน้าที 23 ลําดับที 2

วันทีพิมพ์ : 5/9/2561  13:46:11 หน้า : 32/37



โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 10 บ้านหัวเขา จํานวน 142,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนโดยการลงลูกรัง หมู่ 10 บ้านหัวเขา 
จํานวน 2 เส้น ดังนี
1) เริมจากคันคลอง 6 นานายสว่าง  ทองรอด ถึงบริเวณนานายแสวง  
คงวิเชียร ปริมาณงาน ใช้ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 62.50 ลบ.ม. 
(คิวหลวม) พร้อมปรับเกลียบดทับเเน่นตามสภาพ ตามทีแบบกําหนด  
จํานวน  24,000  บาท
2) เริมจากบริเวณสามแยกนานางลินจี  เนตรทิพย์ ถึงบริเวณคันคลอง 6 
นานางจําริด  พวงมาลี ปริมาณงาน ใช้ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 300 
ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อมปรับเกลียบดทับเเน่นตามสภาพ 
ตามทีแบบกําหนด
จํานวน  118,000  บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน 
- เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง (ฉบับที 2) หน้าที 27 ลําดับที 17 และ 18
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 2 บ้านหัวเขา จํานวน 19,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนโดยการลงลูกรัง หมู่ 2 บ้านหัวเขา
เริมจากบริเวณนานายฉลวย  เอียมสําอางค์ ถึงบริเวณนานางเรณู 
สูงปานเขา ปริมาณงาน ใช้ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 50 ลบ.ม. 
(คิวหลวม) พร้อมปรับเกลียบดทับเเน่นตามสภาพ ตามทีแบบกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน 
- เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง (ฉบับที 2) หน้าที 23 ลําดับที 4
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 4 บ้านวัดไทร จํานวน 42,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนโดยการลงลูกรัง หมู่ 4 บ้านวัดไทร 
เริมจากบริเวณทีนานายเล็ก  ปรึกษา (ผู้เช่า) ถึงถนนคันคลองปากดง-
อู่ตะเภา ปริมาณงาน ใช้ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 107.50 ลบ.ม. 
(คิวหลวม) พร้อมปรับเกลียบดทับเเน่นตามสภาพ ตามทีแบบกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน 
- เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง (ฉบับที 2) หน้าที 24 ลําดับที 7
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 5 บ้านนําพุ จํานวน 45,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนโดยการลงลูกรัง หมู่ 5 บ้านนําพุ 
เริมจากบริเวณสะพานนําพุ หมู่ 5 ถึง บริเวณเขตติดต่อหมู่ 5 และหมู่ 1  
ปริมาณงาน ใช้ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 116.25 ลบ.ม. (คิวหลวม) 
พร้อมปรับเกลียบดทับเเน่นตามสภาพ ตามทีแบบกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน 
- เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง (ฉบับที 2) หน้าที 25 ลําดับที 10
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โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 7 บ้านฉวาก จํานวน 138,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนโดยการลงลูกรัง หมู่ 7 บ้านฉวาก
บริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน จากบริเวณเขตติดต่อหมู่ 7 และ
หมู่ 12 ถึงบริเวณสะพาน คสล.เขตติดต่อหมู่ 7และหมู่ 1 ปริมาณงาน
ใช้ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 350 ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อมปรับเกลีย
บดทับเเน่นตามสภาพ ตามทีแบบกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน 
- เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง (ฉบับที 2) หน้าที 26 ลําดับที 12
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 9 บ้านเขาเขียว จํานวน 38,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนโดยการลงลูกรัง หมู่ 9 บ้านเขาเขียว 
เริมจากบริเวณสะพานถนน 3350 ข้ามคลองอีเป็ด ถึงบริเวณ
คันคลองกระเสียว ปริมาณงาน ใช้ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
97.50 ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อมปรับเกลียบดทับเเน่นตามสภาพ 
ตามทีแบบกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน 
- เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง (ฉบับที 2) หน้าที 26 ลําดับที 15

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 46,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 46,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 46,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 26,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าลงทะเบียนเข้ารับการบําบัด
ฟืนฟู เป็นต้น
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
0816.5/ว 2276 ลงวันที 4 ธันวาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561–2564)
หน้าที 113   ลําดับที 1
โครงการเพือป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพือป้องกันและแก้ไขปัญหาด้าน
อาชญากรรมในพืนที โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารกลางวัน
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวิทยากร เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561–2564) 
หน้าที 113   ลําดับที 2
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 140,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตําบลหัวเขาคัพ จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาตําบล
หัวเขาคัพ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดเตรียมสถานที ค่าเงินรางวัล 
ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าอุปกรณ์กีฬา เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561–2564) 
หน้าที  118   ลําดับที 1
โครงการสนับสนุนนักกีฬาเพือร่วมการแข่งขันกีฬาภายนอก จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนนักกีฬาเพือ
ร่วมการแข่งขันกีฬาภายนอก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าชุดแข่งขัน อุปกรณ์กีฬา เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561–2564) เพิมเติม
และเปลียนแปลง (ฉบับที 2) หน้าที  31  ลําดับที 1
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมสําหรับเด็ก เยาวชนและประชาชน จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
สําหรับเด็ก เยาวชนและประชาชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561–2564)  
หน้าที  119   ลําดับที 3

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานสืบสานประเพณีตักบาตร
เทโวโรหณะ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดเตรียมสถานที 
ค่าจัดเตรียมพิธีเปิดงาน เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561–2564) 
หน้าที  119   ลําดับที  5
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โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันกตัญ ูผู้สูงอายุ จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์และ
วันกตัญ ูผู้สูงอายุ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดเตรียมสถานที 
ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าเงินรางวัลการประกวด เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561–2564) 
หน้าที  119   ลําดับที 4

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 14,714,065 บาท
งบกลาง รวม 14,714,065 บาท
งบกลาง รวม 14,714,065 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 108,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินสมทบประกันสังคมให้กับพนักงานจ้างของ อบต.หัวเขา 
- เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที
มท 0809.5/ว 9 ลงวันที 22 มกราคม 2557

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 11,250,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการสร้างหลักประกันรายได้
ให้แก่ผู้สูงอายุตําบลหัวเขา 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่าย
เบียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2553
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที 111  ลําดับที 1

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 2,400,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพตําบลหัวเขา 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่าย
เบียความพิการให้แก่คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ.2553 และทีแก้ไขเพิมเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที 111  ลําดับที 2

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 120,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบียยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ตําบลหัวเขา 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที 111  ลําดับที 3

สํารองจ่าย จํานวน 500,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินจําเป็นเร่งด่วนซึงไม่สามารถ
คาดการณ์ล่วงหน้าได้จากการเกิดสาธารณภัยต่างๆ เช่น อุทกภัย 
วาตภัย อัคคีภัย ฯลฯ หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที
ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 3215 
ลงวันที 6 มิถุนายน 2559
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หัวเขา จํานวน 150,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หัวเขา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 
0891.3/ว 1110 ลงวันที 3 เมษายน 2550 และ ด่วนทีสุด ที 
มท 0891.3/ว 1263 ลงวันที 30 พฤษภาคม 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที 124  ลําดับที 1

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 1,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษในกรณีทีพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง
พนักงานจ้างของ อบต.หัวเขา ถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0013.4/ว 1765
ลงวันที 3 มิถุนายน 2537

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 185,065 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน
(กบท.) ในอัตราร้อยละ 1 ของประมาณการรายรับตามข้อบัญญัติ
ไม่รวมเงินอุดหนุน
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.5/ว 28 ลงวันที 
21 กรกฎาคม 2559 หนังสือสํานักงาน กบท.ที มท 0808.5/ว 29 
และ ที มท 0808.5/ว 30 ลงวันที 12 กรกฎาคม 2560
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 1,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

สมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ อบต
.หัวเขา

150,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 120,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 108,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 11,250,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

185,065

สํารองจ่าย 500,000

เบียยังชีพคนพิการ 2,400,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 125,000 238,000 545,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 24,000 48,000 25,000

เงินเดือนพนักงาน 962,000 707,000 630,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 1,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

สมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ อบต
.หัวเขา

150,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 120,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 108,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 11,250,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

185,065

สํารองจ่าย 500,000

เบียยังชีพคนพิการ 2,400,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 2,232,000 2,232,000

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,102,000 2,010,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 40,000 40,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 74,400 171,400

เงินเดือนพนักงาน 4,061,000 6,360,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 490,000 490,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 15,000 10,000 35,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

65,000 78,000 90,000

ค่าเช่าบ้าน 42,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 5,000 5,000 5,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 380,000 750,000 520,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 30,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการ 40,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 30,000 30,000

ค่าใช้จ่ายในการ
บอกรับหนังสือพิมพ์
ประจําหมู่บ้าน

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง
ค่าใช้จ่ายในการอบรม 
สัมมนา และศึกษาดู
งาน

ค่าพวงมาลัย กระเช้า
ดอกไม้ และพวงมาลา
โครงการค่ายเยาวชน
อาเซียนตําบลหัวเขา 20,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาตําบลหัวเขา
คัพ

100,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีตักบาตรเทโว
โรหณะ

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินประจําตําแหน่ง 174,000 300,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 55,000 115,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

700,000 933,000

ค่าเช่าบ้าน 84,000 126,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 40,000 55,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 1,100,000 2,750,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 20,000 50,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการ 40,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 260,000 320,000

ค่าใช้จ่ายในการ
บอกรับหนังสือพิมพ์
ประจําหมู่บ้าน

55,000 55,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง 300,000 300,000

ค่าใช้จ่ายในการอบรม 
สัมมนา และศึกษาดู
งาน

350,000 350,000

ค่าพวงมาลัย กระเช้า
ดอกไม้ และพวงมาลา 5,000 5,000

โครงการค่ายเยาวชน
อาเซียนตําบลหัวเขา 20,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาตําบลหัวเขา
คัพ

100,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีตักบาตรเทโว
โรหณะ

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์และ
วันกตัญ ูผู้สูงอายุ

100,000

โครงการจัดทําแผน
ชุมชน แผนพัฒนาท้อง
ถิน และการจัดเก็บ
ข้อมูลพืนฐานเพือนํา
ไปใช้ในการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิน
โครงการตามแนวพระ
ราชดําริหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 26,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและการปราบ
ปรามการทุจริต

โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

30,000

โครงการฝึกอาชีพ
เสริมให้กับนักเรียน 
นักศึกษา และเยาวชน

โครงการพัฒนา
ศักยภาพคนพิการและ
ผู้ดูแลคนพิการตําบล
หัวเขา

20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพและส่งเสริม
อาชีพกลุ่มสตรี

โครงการพัฒนา
ศักยภาพและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุตําบลหัว
เขา

20,000

โครงการเพิม
ประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการ่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์และ
วันกตัญ ูผู้สูงอายุ

100,000

โครงการจัดทําแผน
ชุมชน แผนพัฒนาท้อง
ถิน และการจัดเก็บ
ข้อมูลพืนฐานเพือนํา
ไปใช้ในการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิน

20,000 20,000

โครงการตามแนวพระ
ราชดําริหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง

20,000 20,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 26,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน 20,000 20,000

โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและการปราบ
ปรามการทุจริต

30,000 30,000

โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

30,000

โครงการฝึกอาชีพ
เสริมให้กับนักเรียน 
นักศึกษา และเยาวชน

20,000 20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพคนพิการและ
ผู้ดูแลคนพิการตําบล
หัวเขา

20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพและส่งเสริม
อาชีพกลุ่มสตรี

20,000 20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุตําบลหัว
เขา

20,000

โครงการเพิม
ประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการ่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน

15,000 15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการเพือป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
อาชญากรรม

20,000

โครงการรณรงค์ควบ
คุมและป้องกันโรคไข้
เลือดออก

20,000

โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติตําบลหัวเขา 30,000

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้นอกชันเรียน 30,000

โครงการส่งเสริม
เยาวชนคัดแยกขยะ 20,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

327,330

โครงการสนับสนุนนัก
กีฬาเพือร่วมการแข่ง
ขันกีฬาภายนอก

20,000

โครงการเสริมสร้าง
ทัศนคติและจิตสํานึกที
ดีงามในการอยู่ร่วมกัน
อย่างสมานฉันท์โดย
ประชาชนมีส่วนร่วม

โครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม
สําหรับเด็ก เยาวชน
และประชาชน

20,000

โครงการอบรมช่วย
ฟืนฟูคืนชีพพืนฐาน
และการปฐมพยาบาล
เบืองต้นให้กับ
ประชาชน

20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 200,000 30,000 30,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 200,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการเพือป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
อาชญากรรม

20,000

โครงการรณรงค์ควบ
คุมและป้องกันโรคไข้
เลือดออก

20,000

โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติตําบลหัวเขา 30,000

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้นอกชันเรียน 30,000

โครงการส่งเสริม
เยาวชนคัดแยกขยะ 20,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

327,330

โครงการสนับสนุนนัก
กีฬาเพือร่วมการแข่ง
ขันกีฬาภายนอก

20,000

โครงการเสริมสร้าง
ทัศนคติและจิตสํานึกที
ดีงามในการอยู่ร่วมกัน
อย่างสมานฉันท์โดย
ประชาชนมีส่วนร่วม

20,000 20,000

โครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม
สําหรับเด็ก เยาวชน
และประชาชน

20,000

โครงการอบรมช่วย
ฟืนฟูคืนชีพพืนฐาน
และการปฐมพยาบาล
เบืองต้นให้กับ
ประชาชน

20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 150,000 410,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 80,000 80,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 100,000 110,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000 105,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 350,000 570,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 50,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 858,500

วัสดุการเกษตร

วัสดุก่อสร้าง 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 10,000

วัสดุสํานักงาน 20,000 20,000 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่านําประปา ค่านําบาดาล

ค่าไฟฟ้า 50,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 11,000

โต๊ะทํางานชนิดเหล็ก
พร้อมกระจก 9,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 30,000

เครืองคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน 16,000

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์หรือชนิด LED 
ขาวดํา ชนิด Network

7,900

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เครืองตบดิน 21,000

เครืองยิงแม็กไฟฟ้า
ตะปูเดียว 2,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 60,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 50,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 858,500

วัสดุการเกษตร 30,000 30,000

วัสดุก่อสร้าง 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 40,000 60,000

วัสดุสํานักงาน 70,000 130,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 50,000 50,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 20,000 20,000

ค่าไฟฟ้า 300,000 350,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 20,000 20,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 10,000 10,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 11,000

โต๊ะทํางานชนิดเหล็ก
พร้อมกระจก 18,000 27,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 30,000

เครืองคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน 16,000 32,000

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์หรือชนิด LED 
ขาวดํา ชนิด Network

7,900

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เครืองตบดิน 21,000

เครืองยิงแม็กไฟฟ้า
ตะปูเดียว 2,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ตู้เชือมไฟฟ้า 4,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครืองเจีย/ตัด แบบมือ 1,500

แท่นไฟเบอร์ตัดเหล็ก 6,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างลาน
ตากพืชผลทางการ
เกษตร หมู่ 8 บ้านปาก
ดง

498,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์และปรับปรุงถนน 
หมู่ 1 บ้านเขาคีรี

97,000

เงินชดเชยค่างานก่อ
สร้าง (ค่า K) 50,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ 10 บ้านหัว
เขา

129,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ 11 บ้าน
หนองกระด่าน

329,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ 3 บ้านกระ
เสียว

171,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ 5 บ้านนําพุ 322,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ 12 บ้าน
ตรอกตาโพธิ

213,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ 4 บ้านวัดไทร 205,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํา คสล.หมู่ที 6 
บ้านหัวเขา

403,000

โครงการขุดลอกคลอง 
หมู่ 9 บ้านเขาเขียว 384,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ตู้เชือมไฟฟ้า 4,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครืองเจีย/ตัด แบบมือ 1,500

แท่นไฟเบอร์ตัดเหล็ก 6,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างลาน
ตากพืชผลทางการ
เกษตร หมู่ 8 บ้านปาก
ดง

498,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์และปรับปรุงถนน 
หมู่ 1 บ้านเขาคีรี

97,000

เงินชดเชยค่างานก่อ
สร้าง (ค่า K) 50,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ 10 บ้านหัว
เขา

129,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ 11 บ้าน
หนองกระด่าน

329,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ 3 บ้านกระ
เสียว

171,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ 5 บ้านนําพุ 322,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ 12 บ้าน
ตรอกตาโพธิ

213,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ 4 บ้านวัดไทร 205,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํา คสล.หมู่ที 6 
บ้านหัวเขา

403,000

โครงการขุดลอกคลอง 
หมู่ 9 บ้านเขาเขียว 384,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการขยายถนน 
คสล.หมู่ 10 บ้านหัว
เขา

150,000

โครงการขยายถนน
ลูกรัง หมู่ 7 บ้านฉวาก 155,000

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง หมู่ 1 บ้านเขาคีรี 188,000

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง หมู่ 10 บ้านหัว
เขา

142,000

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง หมู่ 2 บ้านหัว
เขา

19,000

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง หมู่ 4 บ้านวัด
ไทร

42,000

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง หมู่ 5 บ้านนําพุ 45,000

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง หมู่ 7 บ้านฉวาก 138,000

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง หมู่ 9 บ้านเขา
เขียว

38,000

โครงการปรับปรุงท่อ
ระบายนํา หมู่ 2 บ้าน
หัวเขา

295,000

โครงการปรับปรุง
ระบบท่อนําประปาหมู่
ที 3 บ้านกระเสียว

87,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที 
1 บ้านเขาคีรี

19,425

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที 
10 บ้านหัวเขา

19,425
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการขยายถนน 
คสล.หมู่ 10 บ้านหัว
เขา

150,000

โครงการขยายถนน
ลูกรัง หมู่ 7 บ้านฉวาก 155,000

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง หมู่ 1 บ้านเขาคีรี 188,000

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง หมู่ 10 บ้านหัว
เขา

142,000

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง หมู่ 2 บ้านหัว
เขา

19,000

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง หมู่ 4 บ้านวัด
ไทร

42,000

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง หมู่ 5 บ้านนําพุ 45,000

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง หมู่ 7 บ้านฉวาก 138,000

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง หมู่ 9 บ้านเขา
เขียว

38,000

โครงการปรับปรุงท่อ
ระบายนํา หมู่ 2 บ้าน
หัวเขา

295,000

โครงการปรับปรุง
ระบบท่อนําประปาหมู่
ที 3 บ้านกระเสียว

87,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที 
1 บ้านเขาคีรี

19,425

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที 
10 บ้านหัวเขา

19,425
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที 
11 บ้านหนองกระด่าน

19,425

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที 
12 บ้านตรอกตาโพธิ

19,425

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที 
2 บ้านหัวเขา

19,425

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที 
3 บ้านกระเสียว

19,425

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที 
4 บ้านวัดไทร

19,425

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที 
5 บ้านนําพุ

19,425

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที 
6 บ้านหัวเขา

19,425

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที 
7 บ้านฉวาก

19,425

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที 
8 บ้านปากดง

19,425

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที 
9 บ้านเขาเขียว

19,425

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการขอรับเงินอุด
หนุนอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านปากดง

244,000

โครงการขอรับเงินอุด
หนุนอาหารกลางวัน 
โรงเรียนวัดฉวาก

244,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที 
11 บ้านหนองกระด่าน

19,425

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที 
12 บ้านตรอกตาโพธิ

19,425

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที 
2 บ้านหัวเขา

19,425

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที 
3 บ้านกระเสียว

19,425

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที 
4 บ้านวัดไทร

19,425

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที 
5 บ้านนําพุ

19,425

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที 
6 บ้านหัวเขา

19,425

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที 
7 บ้านฉวาก

19,425

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที 
8 บ้านปากดง

19,425

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที 
9 บ้านเขาเขียว

19,425

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการขอรับเงินอุด
หนุนอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านปากดง

244,000

โครงการขอรับเงินอุด
หนุนอาหารกลางวัน 
โรงเรียนวัดฉวาก

244,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการขอรับเงินอุด
หนุนอาหารกลางวัน 
โรงเรียนวัดไทร

320,000

โครงการขอรับเงินอุด
หนุนอาหารกลางวัน 
โรงเรียนวัดนําพุ

528,000

โครงการขอรับเงินอุด
หนุนอาหารกลางวัน 
โรงเรียนวัดหัวเขา

272,000

โครงการปกป้อง
สถาบัน สันติ สามัคคี

รวม 14,714,065 340,000 46,000 6,512,900 40,000 2,331,100 4,991,830 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการขอรับเงินอุด
หนุนอาหารกลางวัน 
โรงเรียนวัดไทร

320,000

โครงการขอรับเงินอุด
หนุนอาหารกลางวัน 
โรงเรียนวัดนําพุ

528,000

โครงการขอรับเงินอุด
หนุนอาหารกลางวัน 
โรงเรียนวัดหัวเขา

272,000

โครงการปกป้อง
สถาบัน สันติ สามัคคี 50,000 50,000

รวม 13,331,120 42,337,015
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