
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลหัวเขา

อําเภอ เดิมบางนางบวช   จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 40,156,960 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 10,548,620 บาท
งบบุคลากร รวม 6,788,720 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.และรองนายก อบต.
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่ เลขานุการนายก อบต.
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,232,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่ ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา

และเลขานุการสภา อบต.
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,872,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,745,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล รวมถึงเงินปรับปรุงเงินเดือน
เมือมีการเลือนระดับหรือเลือนขันเงินเดือนประจําปี จํานวน 8 อัตรา 
ได้แก่ 1) ปลัด อบต.  2) รองปลัด อบต.  3) หัวหน้าสํานักปลัดฯ  
4) นักพัฒนาชุมชน  5) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
6) นักทรัพยากรบุคคล  7) นิติกร  8) เจ้าพนักงานธุรการ

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว เงินเพิมตามคุณวุฒิ เงินเพิม
พิเศษสําหรับการสู้รบ(พ.ส.ร.) และเงินเพิมต่างๆ ให้แก่ พนักงานส่วน
ตําบล

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 132,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนตําบลทีได้รับเงิน
ประจําตําแหน่ง ตามทีระเบียบ กฎหมายกําหนด จํานวน 3 ตําแหน่ง 
ได้แก่ 1) ปลัด อบต.  2) รองปลัด อบต.  3) หัวหน้าสํานักปลัดฯ

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 234,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้าง ให้แก่ ลูกจ้างประจํา จํานวน 1 อัตรา ได้แก่ 
นักทรัพยากรบุคคล
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 640,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทัวไป จํานวน 5 อัตรา ได้แก่  1) พนักงานขับรถยนต์  
2) คนงานทัวไป 3 อัตรา  3) แม่ครัว

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 61,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว และเงินเพิมต่างๆ ให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป

งบดําเนินงาน รวม 3,683,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 483,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ 
อบต. ตามทีได้รับมอบหมาย เช่น ค่าตอบแทนกรรมการจัดซือจัดจ้าง 
ค่าตอบแทน อปพร. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีในการเลือกตัง ฯลฯ และ
เงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจําปี)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้าง ทีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือวันหยุด 
วันหยุดนักขัตฤกษ์ต่างๆ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 78,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล
ค่าใช้สอย รวม 2,110,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 800,000 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 จ้างดูแลรักษาความปลอดภัย 
และการจ้างเหมาบริการอืนๆ ตามหลักเกณฑ์ทีกระทรวงมหาดไทย
กําหนด เป็นต้น
10) ค่าใช้จ่ายอืนๆ

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีมาตรวจงาน 
นิเทศงานต่างๆ เยียมชม ฯลฯ 
2) ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภา อบต. หรือคณะกรรมการ 
หรือคณะอนุกรรมการทีได้รับการแต่งตังตามกฎหมาย
3) พิธีเปิดอาคารต่างๆ
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก 
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นต้น ให้แก่ นายก อบต. 
รองนายก อบต. เลขานุการนายก อบต. สมาชิกสภา อบต. พนักงาน
ส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
ค่าใช้จ่ายในการบอกรับหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบอกรับหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้านและ
ทีทําการ อบต.หัวเขา
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต. 
กรณีครบวาระ กรณียุบสภา กรณีแทนตําแหน่งทีว่าง กรณี
คณะกรรมการการเลือกตังสังให้มีการเลือกตังใหม่ และกรณีอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา 
พนักงานจ้าง อบต.หัวเขา และผู้มีส่วนเกียวข้องกับโครงการ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
ค่าพวงมาลัย กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา
โครงการจัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิน และการจัดเก็บข้อมูลพืนฐาน
เพือนําไปใช้ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถินและ
การจัดเก็บข้อมูลพืนฐานเพือนําไปใช้ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
โครงการตามแนวพระราชดําริหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการตามแนวพระราชดําริหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลต่างๆ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมการป้องกันและการปราบปราม
การทุจริต ให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้าง อบต.หัวเขา
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
โครงการฝึกอาชีพเสริมให้กับนักเรียน นักศึกษา และเยาวชน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอาชีพเสริมให้กับนักเรียน นักศึกษา 
และเยาวชน
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
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โครงการส่งเสริมสนับสนุนระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
โครงการเสริมสร้างทัศนคติและจิตสํานึกทีดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์โดยประชาชนมีส่วนร่วม

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างทัศนคติและจิตสํานึกทีดีงาม
ในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์โดยประชาชนมีส่วนร่วม
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น ถนน สะพาน อาคารต่างๆ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ 
เครืองปรับอากาศ เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองใช้สํานักงาน ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 700,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานทีเป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทน
ถาวรฯ เช่น โต๊ะ เก้าอี กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ ตรายาง 
ธงชาติ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก กระดาษชําระ 
นํายาล้างห้องนํา นํายาล้างจาน นํายาขัดพืน แก้วนํา แก้วกาแฟ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยางนอก
 ยางใน ฟิลม์กรองแสง สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน 
กรวยจราจร ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามันก๊าด 
นํามันเบนซิน นํามันจารบี นํามันเครือง ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืช
และสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย สปริงเกลอร์ (Sprinkler) จอบหมุน 
จานพรวน ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ของ อบต. เช่น แผ่นป้ายประกาศ โปสเตอร์ สี ไม้อัด ฟิล์ม ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก
สําหรับเครืองพิมพ์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล 
แป้นพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 390,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับอาคารทีทําการ อบต./ในทีสาธารณะต่างๆ
ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปาสําหรับอาคารทีทําการ อบต./ในทีสาธารณะต่างๆ
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สําหรับอาคารทีทําการ อบต. และให้หมายความ
รวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน
เกียวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครือง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ 
ค่าบํารุงรักษาสาย เป็นต้น

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าธนาณัติ จดหมายลงทะเบียน ดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรสาร ค่าใช้ระบบอินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ตการ์ด
และค่าสือสารอืนๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี เป็นต้น และให้หมายความ
รวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน
เกียวกับการใช้บริการ

งบลงทุน รวม 26,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 26,900 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครืองตัดหญ้า จํานวน 19,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
จํานวน 2 เครือง ราคาเครืองละ 9,500 บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี
1) เป็นเครืองตัดหญ้าแบบสะพาย
2) เครืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า
3) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
4) พร้อมใบมีด
(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที 1 จํานวน 7,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
ขาวดํา ชนิด Network แบบที 1 (27 หน้า/นาที) 
มีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
1) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
2) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
3) สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
4) มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 64 MB
5) มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 
หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
6) มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
7) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาด
ใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
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งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ทีทําการปกครองอําเภอเดิมบาง
นางบวช ตามโครงการปกป้องสถาบัน สันติ สามัคคี
ประจําปีงบประมาณ 2561
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)

งานบริหารงานคลัง รวม 2,196,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,716,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,716,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,010,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล รวมถึงเงินปรับปรุงเงินเดือน
เมือมีการเลือนระดับหรือเลือนขันเงินเดือนประจําปี จํานวน 3 อัตรา 
ได้แก่ 1) ผู้อํานวยการกองคลัง  2) นักวิชาการจัดเก็บรายได้  
3) เจ้าพนักงานพัสดุ

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว เงินเพิมตามคุณวุฒิ 
และเงินเพิมต่างๆ ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนตําบล
ทีได้รับเงินประจําตําแหน่ง ตามทีระเบียบ กฎหมายกําหนด 
จํานวน 1 ตําแหน่ง ได้แก่ ผู้อํานวยการกองคลัง

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 234,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้าง ให้แก่ ลูกจ้างประจํา จํานวน 1 อัตรา ได้แก่ 
นักวิชาการเงินและบัญชี

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 395,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทัวไป จํานวน 2 อัตรา ได้แก่  1) ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้  
2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว และเงินเพิมต่างๆ ให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป

งบดําเนินงาน รวม 465,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 45,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ 
อบต. ตามทีได้รับมอบหมาย เช่น ค่าตอบแทนกรรมการจัดซือจัดจ้าง 
และเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ทีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือ
วันหยุด วันหยุดนักขัตฤกษ์ต่างๆ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล
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ค่าใช้สอย รวม 380,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
1) ค่าธรรมเนียมต่างๆ
2) ค่าจ้างออกแบบ
3) ค่ากําจัดสิงปฏิกูล และทําความสะอาดต่างๆ 
4) ค่าเช่าทรัพย์สิน
5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่
6) ค่าจ้างเหมาจัดทําและพัฒนาเว็บไซต์ รวมถึงค่าเช่าพืนทีเว็บไซต์
7) ค่าเบียประกัน
8) ค่าจ้างแรงงานในการสํารวจข้อมูลแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
9) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น จ้างแบกหามสัมภาระ จ้างทําความ
สะอาด จ้างดูแลสวนและรดนําต้นไม้ จ้างดูแลรักษาความปลอดภัย 
และการจ้างเหมาบริการอืนๆ ตามหลักเกณฑ์ทีกระทรวงมหาดไทย
กําหนด เป็นต้น
10) ค่าใช้จ่ายอืนๆ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก 
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นต้น ให้แก่ พนักงาน
ส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานทีเป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทน
ถาวรฯ เช่น โต๊ะ เก้าอี กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ ตรายาง 
ธงชาติ ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ของ อบต. เช่น แผ่นป้ายประกาศ โปสเตอร์ สี ไม้อัด ฟิล์ม ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อกรุ 
ตามโครงการปรับปรุงศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซือจัดจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับอําเภอ อ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาเครืองดับเพลิงประเภทต่างๆ ฯลฯ
แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,931,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,217,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,217,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 600,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล รวมถึงเงินปรับปรุงเงินเดือน
เมือมีการเลือนระดับหรือเลือนขันเงินเดือนประจําปี จํานวน 2 อัตรา 
ได้แก่ 
1) ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ จํานวน 330,000 บาท 
จ่ายจากเงินรายได้
2) ครู (ศพด.)  จํานวน 270,000 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนตําบล
ทีได้รับเงินประจําตําแหน่ง ตามทีระเบียบ กฎหมายกําหนด 
จํานวน 1 ตําแหน่ง ได้แก่ ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 540,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทัวไป จํานวน 3 อัตรา ได้แก่  
1) ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา และ ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีศูนย์เยาวชน  
จํานวน 398,000 บาท จ่ายจากเงินรายได้ 
2) ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก  จํานวน 142,000 บาท 
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว และเงินเพิมต่างๆ ให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป

งบดําเนินงาน รวม 714,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ 
อบต. ตามทีได้รับมอบหมาย และเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับ
พนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ทีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือ
วันหยุด วันหยุดนักขัตฤกษ์ต่างๆ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล
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ค่าใช้สอย รวม 614,000 บาท
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 จ้างดูแลรักษาความปลอดภัย 
และการจ้างเหมาบริการอืนๆ ตามหลักเกณฑ์ทีกระทรวงมหาดไทย
กําหนด เป็นต้น
10) ค่าใช้จ่ายอืนๆ

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีมาตรวจงาน 
นิเทศงานต่างๆ เยียมชม ฯลฯ 
2) ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภา อบต. หรือคณะกรรมการ 
หรือคณะอนุกรรมการทีได้รับการแต่งตังตามกฎหมาย
3) พิธีเปิดอาคารต่างๆ เช่น อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นต้น
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก 
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นต้น ให้แก่ พนักงาน
ส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กเล็ก จํานวน 4,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กเล็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น เครืองปรับอากาศ เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองใช้สํานัก
งาน เครืองเล่นเด็ก ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานทีเป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทน
ถาวรฯ เช่น โต๊ะ เก้าอี กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ 
ตรายาง ธงชาติ ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ของ อบต. เช่น แผ่นป้ายประกาศ โปสเตอร์ สี ไม้อัด ฟิล์ม ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก
สําหรับเครืองพิมพ์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล 
แป้นพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 40,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ในทีสาธารณะ
ต่างๆ

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,045,700 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,346,700 บาท
ค่าใช้สอย รวม 386,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการค่ายเยาวชนอาเซียนตําบลหัวเขา จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการค่ายเยาวชนอาเซียนตําบลหัวเขา
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
โครงการวันเด็กแห่งชาติตําบลหัวเขา จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติตําบลหัวเขา
ประจําปี 2561
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกชันเรียน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกชันเรียน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนําพุ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทร
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 296,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา ได้แก่ ค่าอาหารกลางวัน ค่ารายหัวนักเรียน เป็นต้น ดังนี
1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนําพุ  จํานวน  198,000 บาท
(เมืองบประมาณประกาศใช้แล้วให้ดําเนินการเบิกหักผลักส่ง
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา)
2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทร  จํานวน  98,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)

ค่าวัสดุ รวม 960,700 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก กระดาษชําระ 
นํายาล้างห้องนํา นํายาล้างจาน นํายาขัดพืน แก้วนํา แก้วกาแฟ ฯลฯ

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 900,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับ เด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก 
ป.1 - ป.6 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในเขตตําบลหัวเขา

วัสดุการศึกษา จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น สือการเรียน
การสอน อุปกรณ์เสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้ ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 15,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 15,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 40 นิว จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 40 นิว 
จํานวน 1 เครือง มีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี
1) ระดับความละเอียดจอภาพ เป็นความละเอียดของจอภาพ 
(Resolution)1920 x 1080 พิกเซก 
2) ขนาดทีกําหนดเป้นขนาดจอภาพขันตํา 40 นิว
3) แสดงภาพด้วยหลอดภาพ LED Backligth
4) ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพือการเชือมต่อ
สัญญาณภาพและเสียง
5) ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ภาพ  
เพลง และภาพยนตร์
6) มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว
รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)

งบเงินอุดหนุน รวม 1,684,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,684,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,684,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
1) เงินอุดหนุน ให้แก่ โรงเรียนวัดหัวเขา เพือจ่ายเป็นค่าประกอบอาหาร
กลางวันสําหรับเด็กนักเรียนระดับอนุบาล ถึง ชันประถมศึกษาปีที 6
เป็นเงิน  236,000  บาท
2) เงินอุดหนุน ให้แก่ โรงเรียนวัดนําพุ เพือจ่ายเป็นค่าประกอบอาหาร
กลางวันสําหรับเด็กนักเรียนระดับอนุบาล ถึง ชันประถมศึกษาปีที 6
เป็นเงิน  636,000  บาท
3) เงินอุดหนุน ให้แก่ โรงเรียนวัดไทร เพือจ่ายเป็นค่าประกอบอาหาร
กลางวันสําหรับเด็กนักเรียนระดับอนุบาล ถึง ชันประถมศึกษาปีที 6
เป็นเงิน  336,000  บาท
4) เงินอุดหนุน ให้แก่ โรงเรียนบ้านปากดง เพือจ่ายเป็นค่าประกอบอาหาร
กลางวันสําหรับเด็กนักเรียนระดับอนุบาล ถึง ชันประถมศึกษาปีที 6
เป็นเงิน  232,000  บาท
5) เงินอุดหนุน ให้แก่ โรงเรียนวัดฉวาก เพือจ่ายเป็นค่าประกอบอาหาร
กลางวันสําหรับเด็กนักเรียนระดับอนุบาล ถึง ชันประถมศึกษาปีที 6
เป็นเงิน  244,000  บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 3,806,900 บาท
งบบุคลากร รวม 894,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 894,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 680,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล รวมถึงเงินปรับปรุงเงินเดือน
เมือมีการเลือนระดับหรือเลือนขันเงินเดือนประจําปี จํานวน 2 อัตรา 
ได้แก่ 1) ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ  2) นักวิชาการสาธารณสุข  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนตําบล
ทีได้รับเงินประจําตําแหน่ง ตามทีระเบียบ กฎหมายกําหนด 
จํานวน 1 ตําแหน่ง ได้แก่ ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ 
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 148,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทัวไป จํานวน 1 อัตรา ได้แก่  ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว และเงินเพิมต่างๆ ให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป

งบดําเนินงาน รวม 505,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ 
อบต. ตามทีได้รับมอบหมาย และเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับ
พนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ทีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือ
วันหยุด วันหยุดนักขัตฤกษ์ต่างๆ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล
ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 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 จ้างดูแลรักษาความปลอดภัย 
และการจ้างเหมาบริการอืนๆ ตามหลักเกณฑ์ทีกระทรวงมหาดไทย
กําหนด เป็นต้น
10) ค่าใช้จ่ายอืนๆ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก 
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นต้น ให้แก่ พนักงาน
ส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกัน
โรคไข้เลือดออก ประจําปี 2561
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ประจําปี 2561
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
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โครงการส่งเสริมเยาวชนคัดแยกขยะ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมเยาวชนคัดแยก
ขยะ ประจําปี 2561
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุทีมีภาวะติดเตียงติดบ้าน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุทีมีภาวะ
ติดเตียงติดบ้าน ประจําปี 2561
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
โครงการอบรมช่วยฟืนฟูคืนชีพพืนฐานและการปฐมพยาบาลเบืองต้นให้กับ
ประชาชน

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมช่วยฟืนฟูคืนชีพพืนฐานและ
การปฐมพยาบาลเบืองต้นให้กับประชาชน ประจําปี 2561
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ได้แก่ ครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครืองคอมพิวเตอร์ 
เครืองใช้สํานักงาน เครืองพ่นหมอกควัน ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล 
นํามันก๊าด นํามันเบนซิน นํามันจารบี นํามันเครือง ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ในการป้องกัน
และระงับโรคติดต่อในเขตตําบล เช่น จัดซือทรายอะเบท 
นํายากําจัดยุงลาย วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า นํายาเคมีป้องกันโรค
มือเท้าปาก นํายาป้องกันโรคไข้หวัดนก ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ของ อบต. เช่น แผ่นป้ายประกาศ โปสเตอร์ สี ไม้อัด ฟิล์ม ฯลฯ

วัสดุอืน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุอืนๆ ทีไม่เข้าลักษณะและประเภทตามที
ระเบียบกําหนด เช่น ถังขยะ เป็นต้น

งบลงทุน รวม 2,407,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,407,900 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุกขยะ จํานวน 2,400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ตํากว่า 6,000 ซีซี หรือกําลังเครืองยนต์สูงสุด
ไม่ตํากว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จํานวน 1 คัน 
มีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี
1) ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์
เมตร และสามารถรับนําหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม
2) นําหนักของรถรวมนําหนักบรรทุก ไม่ตํากว่า 12,000 กิโลกรัม
3) ชุดอัดท้ายทํางานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุด
ไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์ต่อตารางนิว
4) มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง
(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที 1 จํานวน 7,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
ขาวดํา ชนิด Network แบบที 1 (27 หน้า/นาที) 
มีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
1) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
2) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
3) สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
4) มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 64 MB
5) มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 
หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
6) มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
7) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาด
ใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการตําบลหัวเขา จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแล
คนพิการตําบลหัวเขา
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตําบลหัวเขา จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุตําบลหัวเขา
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 3,424,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,174,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,174,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 930,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล รวมถึงเงินปรับปรุงเงินเดือน
เมือมีการเลือนระดับหรือเลือนขันเงินเดือนประจําปี จํานวน 3 อัตรา
ได้แก่ 1) ผู้อํานวยการกองช่าง  2) นายช่างโยธา จํานวน 2 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว เงินเพิมตามคุณวุฒิ 
และเงินเพิมต่างๆ ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนตําบล
ทีได้รับเงินประจําตําแหน่ง ตามทีระเบียบ กฎหมายกําหนด 
จํานวน 1 ตําแหน่ง ได้แก่ ผู้อํานวยการกองช่าง
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 148,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทัวไป จํานวน 1 อัตรา ได้แก่ ผู้ช่วยช่างโยธา 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว และเงินเพิมต่างๆ ให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป

งบดําเนินงาน รวม 961,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 61,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ 
อบต. ตามทีได้รับมอบหมาย และเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับ
พนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ทีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือ
วันหยุด วันหยุดนักขัตฤกษ์ต่างๆ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล
ค่าใช้สอย รวม 580,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 350,000 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 จ้างดูแลรักษาความปลอดภัย 
และการจ้างเหมาบริการอืนๆ ตามหลักเกณฑ์ทีกระทรวงมหาดไทย
กําหนด เป็นต้น
10) ค่าใช้จ่ายอืนๆ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก 
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นต้น ให้แก่ พนักงาน
ส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น ถนน สะพาน อาคารต่างๆ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ 
เครืองปรับอากาศ เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองใช้สํานักงาน ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 320,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานทีเป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทน
ถาวรฯ เช่น โต๊ะ เก้าอี กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ ตรายาง 
ธงชาติ ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น แปรงทาสี นํามันทาไม้ สี ทินเนอร์ 
ปูน อิฐ หิน ดิน ทราย ทรายกระสอบ ยางมะตอยสําเร็จรูป ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล 
นํามันก๊าด นํามันเบนซิน นํามันจารบี นํามันเครือง ฯลฯ

งบลงทุน รวม 1,289,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,289,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ หมู่ 8 บ้านปากดง จํานวน 550,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานอเนกประสงค์ หมู่ 8 บ้านปากดง 
บริเวณบ้านนางสมใจ นกเล็ก ปริมาณงาน พืนทีไม่น้อยกว่า 
1,000 ตารางเมตร ตามทีแบบกําหนด 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานตากข้าว (ตะวันออกเขาเด่นตาพรม) หมู่ 5 
บ้านนําพุ

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ลานตากข้าว (ตะวันออก
เขาเด่นตาพรม) หมู่ 5 บ้านนําพุ บริเวณไร่นายเฉลิม จันทร์ลอย 
ปริมาณงาน ขนาดพืนที 800 ตารางเมตร ตามทีแบบกําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 10 บ้านหัวเขา จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 10 บ้านหัวเขา
บริเวณลานตากข้าวเขาลูกกลาง ปริมาณงาน ขนาดพืนที
ไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร ตามทีแบบกําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล.หมู่ 2 บ้านหัวเขา จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํา คสล.หมู่ 2 บ้านหัวเขา 
เริมจากบ้านนางบุญส่ง เกตุแก้ว ถึงบริเวณบ้านนางสมัย ขาวเงิน 
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.37 เมตร 
ยาว 49 เมตร ตามทีแบบกําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
โครงการขุดลอกคูนํา หมู่ 9 บ้านเขาเขียว จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคูนํา หมู่ 9 บ้านเขาเขียว เริมจากบริเวณ
สามแยกศาลเจ้าพ่อเขาเขียว ถึงบริเวณสามแยกตําบลเขาพระ-
หัวเขา ปริมาณงาน ขนาดคูขุดลอกแล้วปากกว้าง 2.50 เมตร 
ก้น 0.50 เมตร ลึก 1.50 เมตร ยาว 700 เมตร ตามทีแบบกําหนด 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
โครงการเป่าล้างบ่อบาดาล หมู่ 7 บ้านฉวาก จํานวน 9,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเป่าล้างบ่อบาดาล หมู่ 7 บ้านฉวาก บริเวณประปาติดโรง
เรียนฉวาก ปริมาณงาน เป่าล้างบ่อบาดาล จํานวน 1 บ่อ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
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งานไฟฟ้าถนน รวม 545,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า เทปพันสายไฟ 
โคมไฟฟ้าพร้อมขาหรือก้าน หม้อแปลงไฟฟ้า สายไฟฟ้า สายเมนต์ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 445,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 445,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 12 บ้านตรอกตาโพธิ จํานวน 220,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 12 บ้านตรอกตาโพธิ 
เริมจากบริเวณคอนกรีตเดิม บ้านนางสาวบุญส่ง ธัญญเจริญ 
ถึงบริเวณสวนนางสาวบุญส่ง ธัญญเจริญ ปริมาณงาน ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ตามทีแบบกําหนด 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 4 บ้านวัดไทร จํานวน 165,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 4 บ้านวัดไทร เริมจาก
บริเวณถนน คสล.ไร่อ้อยนางสําอางค์ โพธิรัง ถึงบริเวณบ้าน
นางทัศนีย์ กําใจ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามทีแบบกําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงลูกรัง หมู่ 6 บ้านหัวเขา จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนโดยการลงลูกรัง หมู่ 6 บ้านหัวเขา 
เริมจากบริเวณนานายประเทือง ถึงบริเวณบ้านนายศรี นําแก้ว 
ปริมาณงาน โดยใช้ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 150 ลูกบาศก์เมตร 
ตามทีแบบกําหนด 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 83,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 33,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 33,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 13,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในพืนที สําหรับส่งเสริมการบําบัดฟืนฟูผู้ติดยาเสพติดและ
ส่งเสริมการฝึกอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบําบัด
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
โครงการเพือป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพือป้องกันและแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมในพืนที
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
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งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ศูนย์ต่อสู้เพือเอาชนะยาเสพติด
จังหวัดสุพรรณบุรี (ศตส.จ.สพ.) ตามโครงการประชารัฐร่วมใจ
ต่อสู้เพือเอาชนะยาเสพติดอย่างยังยืน จังหวัดสุพรรณบุรี
ประจําปี 2561
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตําบลหัวเขาคัพ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาตําบลหัวเขาคัพ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
โครงการสนับสนุนนักกีฬาเพือร่วมการแข่งขันกีฬาภายนอก จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนนักกีฬาเพือเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาภายนอก
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมสําหรับเด็ก เยาวชนและประชาชน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
สําหรับเด็ก เยาวชนและประชาชน
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 185,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันกตัญ ูผู้สูงอายุ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์
และวันกตัญ ูผู้สูงอายุ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)

งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ทีทําการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี
ตามโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี
ประจําปี 2561
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 14,151,740 บาท
งบกลาง รวม 14,151,740 บาท
งบกลาง รวม 14,151,740 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบประกันสังคมให้กับพนักงานจ้างของ อบต.
ตามทีกฎหมายกําหนด

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 11,018,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้
ให้แก่ผู้สูงอายุตําบลหัวเขา

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 2,400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่
ผู้พิการหรือทุพพลภาพตําบลหัวเขา

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 102,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
สํารองจ่าย จํานวน 200,000 บาท
เพือใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินและจําเป็นเร่งด่วนหรือบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนเป็นส่วนรวม ในกรณีเกิดสาธารณภัย เช่น อุทกภัย 
วาตภัย อัคคีภัย  ภัยแล้ง ฯลฯ

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลหัวเขา
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 181,340 บาท
เพือใช้จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน
(กทบ.) ในอัตราร้อยละ 1 ของประมาณการรายรับตามข้อบัญญัติ
ไม่รวมเงินอุดหนุน
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