
 



 

 

 

 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหัวเขา 

เรื่อง  ประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

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

  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลหัวเขา ไดจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งสภาองคการบริหารสวนตําบลหัวเขา ไดมีมติเห็นชอบในการประชุมสภาสมัยสามัญ 

สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจําป ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่อเสนอนายอําเภอเดิมบางนางบวช

พิจารณาอนุมัติ นั ้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.๒๕๓๗  และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อสภาองคการ

บริหารสวนตําบลและนายอําเภอใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแลว  ใหนายก

องคการบริหารสวนตําบลลงชื่อ และประกาศเปนขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลตอไป 

  บัดนี้ นายกองคการบริหารสวนตําบลหัวเขา  ไดลงชื่อในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เรียบรอยแลว จึงประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๕ ขององคการบริหารสวนตําบลหัวเขา และมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เปนตนไป   
 

  จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน 

 

    ประกาศ    ณ    วันที่    ๑    เดือน    กันยายน    พ.ศ. ๒๕๖๔ 

                                    
       (นายประเสริฐ  บุญประเสริฐ) 

            นายกองคการบริหารสวนตําบลหัวเขา 

 

 



องคการบริหารสวนตําบลหัวเขา
เขต/อําเภอ เดิมบางนางบวช    จังหวัดสุพรรณบุรี

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

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

พื้นที่ 65.65 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 6,752 คน
ชาย 3,226 คน

หญิง 3,526 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2564



 

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ

องคการบริหารสวนตําบลหัวเขา

อําเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรี

 
 

สวนที่ 1 

 

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย
 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

 

 

 

 
 

ของ 

 

องคการบริหารสวนตําบลหัวเขา 
 

อําเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรี

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย 
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อําเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุร ี



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหัวเขา

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลหัวเขา จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลหัวเขาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลหัวเขา จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอด
จนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 27,745,869.39 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 26,093,549.02 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 12,795,854.28 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 6 โครงการ รวม 5,033,822.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 36,760,924.03 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 87,020.12 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 15,841.50 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 108,440.95 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 163,002.77 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 420.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 16,959,736.68 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 19,426,462.01 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 3,396,900.14 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 29,434,143.59 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 12,524,418.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 9,236,656.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 4,840,069.59 บาท

งบลงทุน จํานวน 1,014,000.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,819,000.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 2,114,040.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 2,519,500.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 3,552,000.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลหัวเขา
อําเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 70,596.28 260,000.00 267,500.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

41,989.00 45,500.00 47,100.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 223,682.01 249,000.00 223,600.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 224,980.00 496,500.00 225,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 561,247.29 1,051,000.00 763,200.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 18,485,352.21 20,279,500.00 18,486,500.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

18,485,352.21 20,279,500.00 18,486,500.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 22,637,181.00 24,385,765.00 26,006,904.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

22,637,181.00 24,385,765.00 26,006,904.00

รวม 41,683,780.50 45,716,265.00 45,256,604.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลหัวเขา
อําเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 14,507,886.00 16,476,705.00 16,379,394.00

งบบุคลากร 10,810,526.00 12,762,220.00 13,172,060.00

งบดําเนินงาน 7,132,968.18 9,986,840.00 9,234,550.00

งบลงทุน 654,800.00 4,671,500.00 4,696,000.00

งบเงินอุดหนุน 1,867,000.00 1,819,000.00 1,774,600.00

รวมจายจากงบประมาณ 34,973,180.18 45,716,265.00 45,256,604.00



 

ประจําปงบประมาณ

องคการบริหารสวนตําบลหัวเขา

อําเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรี

 
 

สวนที่ 2 

ขอบัญญตั ิ

 

เรื่อง 

 

งบประมาณรายจาย 
 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

 

 
 

ของ 

 

องคการบริหารสวนตําบลหัวเขา 
 

อําเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรี
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อําเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุร ี



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารส่วนตําบลหัวเขา
อําเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,719,960

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 352,900

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 4,992,600

แผนงานสาธารณสุข 1,938,740

แผนงานสังคมสงเคราะห 501,560

แผนงานเคหะและชุมชน 875,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 70,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 320,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7,076,450

แผนงานการเกษตร 30,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 16,379,394

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 45,256,604



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลหัวเขา

อําเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 16,379,394 16,379,394
    งบกลาง 16,379,394 16,379,394
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 6,546,700 389,400 1,490,540 180,320 8,606,960
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,571,120 0 0 0 2,571,120

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,975,580 389,400 1,490,540 180,320 6,035,840

งบดําเนินงาน 3,230,000 43,000 840,000 0 4,113,000
    คาตอบแทน 767,000 33,000 160,000 0 960,000

    คาใช้สอย 1,400,000 10,000 650,000 0 2,060,000

    คาวัสดุ 635,000 0 30,000 0 665,000

    คาสาธารณูปโภค 428,000 0 0 0 428,000

หน้า : 1/6



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

งานจราจร รวม

งบบุคลากร 177,900 0 177,900
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 177,900 0 177,900

งบดําเนินงาน 90,000 20,000 110,000
    คาตอบแทน 20,000 0 20,000

    คาใช้สอย 70,000 20,000 90,000

งบเงินอุดหนุน 65,000 0 65,000
    เงินอุดหนุน 65,000 0 65,000

หน้า : 2/6



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 888,000 642,240 1,530,240
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 888,000 642,240 1,530,240

งบดําเนินงาน 147,000 1,895,760 2,042,760
    คาตอบแทน 75,000 66,120 141,120

    คาใช้สอย 32,000 1,016,440 1,048,440

    คาวัสดุ 40,000 773,200 813,200

    คาสาธารณูปโภค 0 40,000 40,000

งบเงินอุดหนุน 0 1,419,600 1,419,600
    เงินอุดหนุน 0 1,419,600 1,419,600

หน้า : 3/6



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 1,191,360 0 1,191,360
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,191,360 0 1,191,360

งบดําเนินงาน 472,380 35,000 507,380
    คาตอบแทน 242,380 0 242,380

    คาใช้สอย 40,000 35,000 75,000

    คาวัสดุ 190,000 0 190,000

งบเงินอุดหนุน 240,000 0 240,000
    เงินอุดหนุน 240,000 0 240,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 396,000 396,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 396,000 396,000

งบดําเนินงาน 105,560 105,560
    คาตอบแทน 75,560 75,560

    คาใช้สอย 30,000 30,000

หน้า : 4/6



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

รวม

งบดําเนินงาน 875,000 875,000
    คาใช้สอย 875,000 875,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 20,000 20,000
    คาใช้สอย 20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน 50,000 50,000
    เงินอุดหนุน 50,000 50,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 120,000 200,000 320,000
    คาใช้สอย 120,000 200,000 320,000

หน้า : 5/6



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 1,269,600 0 1,269,600
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,269,600 0 1,269,600

งบดําเนินงาน 430,850 680,000 1,110,850
    คาตอบแทน 196,850 0 196,850

    คาใช้สอย 214,000 300,000 514,000

    คาวัสดุ 20,000 380,000 400,000

งบลงทุน 0 4,696,000 4,696,000
    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 4,696,000 4,696,000
แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 10,000 20,000 30,000
    คาวัสดุ 10,000 0 10,000

    คาใช้สอย 0 20,000 20,000

หน้า : 6/6



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,719,960

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 352,900

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 4,992,600

แผนงานสาธารณสุข 1,938,740

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 501,560

แผนงานเคหะและชุมชน 875,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 70,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 320,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7,076,450

แผนงานการเกษตร 30,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 16,379,394

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 45,256,604

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน มาตรา 
87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนตําบลหัวเขา และโดยอนุมัติของนาย
อําเภอเดิมบางนางบวช

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เปนต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 45,256,604 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 45,256,604 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารส่วนตําบลหัวเขา
อําเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี



ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลหัวเขาปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลหัวเขามีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามข้อบัญญัตินี้

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

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

(นายประเสริฐ  บุญประเสริฐ)

ตําแหนง นายกองค์การบริหารสวนตําบลหัวเขา

อนุมัติ

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

(นายธนนท์  พรรพีภาส)

ตําแหนง นายอําเภอเดิมบางนางบวช



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องคการบริหารสวนตําบลหัวเขา

อําเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี
 

รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 165,541.82 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 213,694.90 236.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 52,769.28 250,000.00 0.00 % 250,000.00
     ภาษีป้าย 9,674.00 17,591.00 10,000.00 75.00 % 17,500.00

รวมหมวดภาษีอากร 388,910.72 70,596.28 260,000.00 267,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 2,280.00 1,200.00 3,000.00 -60.00 % 1,200.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 920.50 74.00 1,000.00 -90.00 % 100.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 120.00 100.00 500.00 -80.00 % 100.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 500.00 1,000.00 0.00 100.00 % 1,000.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 0.00 10,000.00 -50.00 % 5,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 0.00 27,382.00 10,000.00 174.00 % 27,400.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

20,900.00 10,900.00 20,000.00 -45.00 % 11,000.00

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 1,333.00 1,000.00 30.00 % 1,300.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 24,720.50 41,989.00 45,500.00 47,100.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 248,671.23 223,682.01 249,000.00 -10.20 % 223,600.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 248,671.23 223,682.01 249,000.00 223,600.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 266,500.00 223,500.00 495,000.00 -54.85 % 223,500.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 1,520.00 1,480.00 1,500.00 0.00 % 1,500.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 268,020.00 224,980.00 496,500.00 225,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 588,471.87 595,034.87 589,000.00 1.02 % 595,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 9,462,733.58 8,791,322.44 9,463,000.00 -7.09 % 8,792,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 2,827,479.44 2,793,190.58 2,828,000.00 -1.22 % 2,793,500.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 80,262.95 68,342.10 80,500.00 -15.03 % 68,400.00
     ภาษีสรรพสามิต 5,971,798.49 5,167,734.65 5,972,000.00 -13.47 % 5,167,800.00
     คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยป่าไม 7,370.00 7,365.00 7,400.00 0.00 % 7,400.00
     คาภาคหลวงแร 162,876.89 115,145.19 163,000.00 -29.33 % 115,200.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 105,800.93 101,023.28 106,000.00 -4.72 % 101,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

1,067,105.00 843,710.00 1,068,000.00 -21.00 % 843,700.00

     คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 1,050.00 1,000.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 1,629.60 1,484.10 1,600.00 -6.25 % 1,500.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 20,276,578.75 18,485,352.21 20,279,500.00 18,486,500.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 22,188,552.00 22,637,181.00 24,385,765.00 6.65 % 26,006,904.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 22,188,552.00 22,637,181.00 24,385,765.00 26,006,904.00
รวมทุกหมวด 43,395,453.20 41,683,780.50 45,716,265.00 45,256,604.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลหัวเขา

อําเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 45,256,604   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 267,500 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 250,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาที่ได้รับจริงปงบประมาณที่ผานมา
แตประมาณการตามฐานข้อมูลผู้เสียภาษี

ภาษีป้าย จํานวน 17,500 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงปงบประมาณที่ผานมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 47,100 บาท
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 1,200 บาท

ประมาณการไว้เทากับที่ได้รับจริงปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 100 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 100 บาท

ประมาณการไว้เทากับที่ได้รับจริงปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับที่ได้รับจริงปงบประมาณที่ผานมา

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาที่ได้รับจริงปงบประมาณที่ผานมา
โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/
ว 3892 ลว 28 มิถุนายน 2562

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 27,400 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงปงบประมาณที่ผานมา
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คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 11,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,300 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 223,600 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 223,600 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 225,000 บาท
คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 223,500 บาท

ประมาณการไว้เทากับที่ได้รับจริงปงบประมาณที่ผานมา

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 1,500 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงปงบประมาณที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 18,486,500 บาท

ภาษีรถยนต จํานวน 595,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,792,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 2,793,500 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 68,400 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 5,167,800 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงปงบประมาณที่ผานมา

คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาด้วยป่าไม้ จํานวน 7,400 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงปงบประมาณที่ผานมา

คาภาคหลวงแร จํานวน 115,200 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงปงบประมาณที่ผานมา
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คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 101,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 843,700 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมและคาใช้น้ําบาดาล จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับที่ได้รับจริงปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีจัดสรรอื่น ๆ จํานวน 1,500 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงปงบประมาณที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 26,006,904 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 26,006,904 บาท
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 95,458 77,265 100,000 0 % 100,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 3,766 4,271 5,000 0 % 5,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 11,019,400 11,256,000 12,428,400 1.52 % 12,616,800

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,292,000 2,285,600 2,880,000 -14.67 % 2,457,600

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 88,500 84,000 150,000 -20 % 120,000

เงินสํารองจาย 132,784 400,790 800,000 -37.5 % 500,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 384,994

คาใช้จายในการจัดการจราจร 0 0 10,000 -50 % 5,000

สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 0 0 30,000 0 % 30,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารสวนตําบลหัวเขา

อําเภอเดิมบางนางบวช    จังหวัดสุพรรณบุรี
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หัว
เขา

150,000 160,000 160,000 0 % 160,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

185,065 239,960 426,610 -100 % 0

รวมงบกลาง 13,966,973 14,507,886 16,990,010 16,379,394
รวมงบกลาง 13,966,973 14,507,886 16,990,010 16,379,394
รวมงบกลาง 13,966,973 14,507,886 16,990,010 16,379,394

รวมแผนงานงบกลาง 13,966,973 14,507,886 16,990,010 16,379,394
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

514,080 514,080 514,080 0 % 514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

86,400 86,400 86,400 0 % 86,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

2,101,904 1,889,648 1,886,400 0 % 1,886,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,786,624 2,574,368 2,571,120 2,571,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 2,749,740 2,996,825 4,747,500 -41.58 % 2,773,580

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

18,240 18,240 30,000 -33.33 % 20,000

เงินประจําตําแหนง 132,000 132,000 174,000 -24.14 % 132,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 242,400 255,060 550,000 -48.27 % 284,520

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 699,720 707,160 925,000 -27.62 % 669,480

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 76,500 72,540 72,000 33.33 % 96,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,918,600 4,181,825 6,498,500 3,975,580
รวมงบบุคลากร 6,705,224 6,756,193 9,069,620 6,546,700

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

8,400 4,200 1,050,000 -43.81 % 590,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 30,000 -83.33 % 5,000

คาเชาบ้าน 96,700 110,400 114,000 -36.84 % 72,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าตอบแทน 152,540 161,740 1,294,000 767,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 520,455.84 573,965 700,000 0 % 700,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 17,220 19,115 20,000 0 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 202,056 69,004 150,000 -66.67 % 50,000

คาใช้จายในการบอกรับหนังสือพิมพ์ประจํา
หมูบ้าน

5,020 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 0 0 80,000 275 % 300,000

คาใช้จายในการอบรม สัมมนา และศึกษาดู
งาน

202,750 0 36,695 581.29 % 250,000

คาพวงมาลัย กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา 5,000 2,000 10,000 0 % 10,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการจัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น และการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อนําไป
ใช้ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการตามแนวพระราชดําริหมูบ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการปลูกต้นไม้วันพอแหงชาติ 16,200 0 0 0 % 0

โครงการปลูกต้นไม้วันสําคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 9,514 8,387 30,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและการปราบ
ปรามการทุจริต

12,400 12,400 20,000 0 % 20,000

โครงการฝึกอาชีพเสริมให้กับนักเรียน นัก
ศึกษา และเยาวชน

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพและสงเสริมอาชีพ
กลุมสตรี

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติกา
รวมในการชวยเหลือประชาชน 

15,000 0 0 0 % 0

โครงการเสริมสร้างทัศนคติและจิตสํานึกที่ดี
งามในการอยูรวมกันอยางสมานฉันท์โดย
ประชาชนมีสวนรวม

0 0 11,800 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 132,978.39 181,696.97 150,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 1,138,594.23 866,567.97 1,318,495 1,400,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 24,177 99,528 50,000 0 % 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 29,114 42,045 30,000 0 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 97,798.32 79,240.5 100,000 0 % 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 340,967.43 306,065.11 380,000 5.26 % 400,000

วัสดุการเกษตร 16,850 0 10,000 -100 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 6,552 0 10,000 -50 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 98,570 99,880 100,000 -50 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 614,028.75 626,758.61 680,000 635,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 237,653.69 240,012.56 280,000 0 % 280,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 8,607.1 6,690.36 20,000 -50 % 10,000

คาบริการโทรศัพท์ 2,375.4 1,804.02 10,000 0 % 10,000

คาบริการไปรษณีย์ 7,103 8,627.6 30,000 -33.33 % 20,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 58,678.8 94,117.2 105,000 -4.76 % 100,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 0 100 % 8,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 314,417.99 351,251.74 445,000 428,000
รวมงบดําเนินงาน 2,219,580.97 2,006,318.32 3,737,495 3,230,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้พนักพิงสูง 0 0 3,800 -100 % 0

ตู้เหล็กชนิด 2 บาน 0 11,000 0 0 % 0

โต๊ะทํางานชนิดเหล็กพร้อมกระจก 18,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องกรองน้ํา 9,620 0 0 0 % 0

เครื่องตัดแตงพุมไม้ 0 0 3,200 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
ประมวลผล

0 23,000 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 16,000 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED สี

0 7,500 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 43,620 41,500 7,000 0
รวมงบลงทุน 43,620 41,500 7,000 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติกา
รวมในการชวยเหลือประชาชน

0 0 15,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการปกป้องสถาบัน สันติ สามัคคี 50,000 50,000 50,000 -100 % 0

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติกา
รวมในการชวยเหลือประชาชน

0 15,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 50,000 65,000 65,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 50,000 65,000 65,000 0

รวมงานบริหารทั่วไป 9,018,424.97 8,869,011.32 12,879,115 9,776,700
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 389,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 389,400
รวมงบบุคลากร 0 0 0 389,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 33,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 33,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 6,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 4,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 43,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 0 432,400
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 286,800 300,840 0 100 % 869,700

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 10,000

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 42,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 242,400 255,060 0 100 % 284,520
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 399,000 228,220 0 100 % 284,320

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 928,200 784,120 0 1,490,540
รวมงบบุคลากร 928,200 784,120 0 1,490,540

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

140,000 141,250 185,000 -18.92 % 150,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 14,280 0 20,000 -75 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 154,280 141,250 220,000 160,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 324,000 456,000 450,000 0 % 450,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 86,092 38,700 60,000 -50 % 30,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 410,092 494,700 510,000 650,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 18,997.6 19,947 20,000 0 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 7,843 6,031 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 26,840.6 25,978 30,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 591,212.6 661,928 760,000 840,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เก็บเอกสารชนิด 3 ลิ้นชัก 0 3,100 0 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเลื่อน แบบ
กระจก

0 18,600 0 0 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

ล้อวัดระยะทาง 0 12,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 33,700 0 0
รวมงบลงทุน 0 33,700 0 0

รวมงานบริหารงานคลัง 1,519,412.6 1,479,748 760,000 2,330,540
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 180,320

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 180,320
รวมงบบุคลากร 0 0 0 180,320

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 180,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 10,537,837.57 10,348,759.32 13,639,115 12,719,960

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องดับเพลิง 53,300 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 53,300 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 53,300 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 53,300 0 0 0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 167,900
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 10,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 177,900
รวมงบบุคลากร 0 0 0 177,900

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 20,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

19,543.2 0 30,000 -33.33 % 20,000

โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ

0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 19,543.2 0 30,000 70,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 10,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

วัสดุอื่น 0 29,700 10,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 29,700 20,000 0
รวมงบดําเนินงาน 19,543.2 29,700 50,000 90,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการปกป้องสถาบัน สันติ สามัคคี 0 0 0 100 % 50,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือประชาชน

0 0 0 100 % 15,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 65,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 65,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 19,543.2 29,700 50,000 332,900
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานจราจร
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 20,000

รวมงานจราจร 0 0 0 20,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 72,843.2 29,700 50,000 352,900

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 606,960 640,200 690,500 -40.72 % 409,320

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

เงินวิทยฐานะ 0 17,500 42,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 505,355 481,855 541,600 -19.37 % 436,680

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 26,100 15,866 24,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,180,415 1,197,421 1,340,100 888,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมงบบุคลากร 1,180,415 1,197,421 1,340,100 888,000
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 70,500

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 4,500

รวมค่าตอบแทน 31,600 31,470 39,000 75,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 512,000 493,980 630,000 -96.83 % 20,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 24,500 0 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 32,950 11,900 30,000 -73.33 % 8,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 4,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 3,300 13,500 30,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 572,750 519,380 690,000 32,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 1,157 4,847 20,000 0 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 9,490 15,600 20,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 10,647 20,447 60,000 40,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 42,805.72 43,418.43 60,000 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 42,805.72 43,418.43 60,000 0
รวมงบดําเนินงาน 657,802.72 614,715.43 849,000 147,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ชนิดเหล็กบุนวม 2,000 0 0 0 % 0

ชั้นวางหนังสือ 1,500 0 0 0 % 0

ตู้เหล็ก 5,500 0 0 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเลื่อน แบบ
กระจก 

7,000 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางานชนิดเหล็ก พร้อมเก้าอี้พนักพิง 0 8,000 0 0 % 0

โต๊ะเอนกประสงค์ 3,600 0 0 0 % 0

พัดลมเพดาน 2,500 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 0 9,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 7,500 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 22,100 25,000 22,000 0
รวมงบลงทุน 22,100 25,000 22,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,860,317.72 1,837,136.43 2,211,100 1,035,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 322,080

เงินวิทยฐานะ 0 0 0 100 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 230,160

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 642,240
รวมงบบุคลากร 0 0 0 642,240
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 36,620

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 29,500

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 66,120
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 600,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 8,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 4,000

โครงการฝึกอบรมเยาวชนเพื่อการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

0 0 15,000 -100 % 0

โครงการวันเด็กแหงชาติตําบลหัวเขา 18,600 80,000 8,000 525 % 50,000

โครงการสงเสริมการเรียนรู้นอกชั้นเรียน 13,930 0 30,000 0 % 30,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

341,320 308,690 277,740 9.61 % 304,440
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 373,850 388,690 330,740 1,016,440
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 28,348 24,830 30,000 2,410.67 % 753,200

คาอาหารเสริม (นม) 693,040.28 660,570.04 776,100 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 721,388.28 685,400.04 806,100 773,200
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0 0 0 100 % 40,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 40,000
รวมงบดําเนินงาน 1,095,238.28 1,074,090.04 1,136,840 1,895,760

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน
16,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 16,000 0 0 0
รวมงบลงทุน 16,000 0 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านปากดง

244,000 244,000 204,000 -7.35 % 189,000

โครงการขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน 
โรงเรียนวัดฉวาก

244,000 252,000 240,000 -2 % 235,200

โครงการขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน 
โรงเรียนวัดไทร

320,000 248,000 264,000 1.82 % 268,800

โครงการขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน 
โรงเรียนวัดน้ําพุ

528,000 508,000 504,000 0 % 504,000

โครงการขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน 
โรงเรียนวัดหัวเขา

272,000 260,000 252,000 -11.67 % 222,600

รวมเงินอุดหนุน 1,608,000 1,512,000 1,464,000 1,419,600
รวมงบเงินอุดหนุน 1,608,000 1,512,000 1,464,000 1,419,600

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 2,719,238.28 2,586,090.04 2,600,840 3,957,600
รวมแผนงานการศึกษา 4,579,556 4,423,226.47 4,811,940 4,992,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 700,560 742,260 805,500 5.73 % 851,640

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 123,480 116,462 246,000 1.51 % 249,720

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 24,000 21,870 48,000 0 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 890,040 922,592 1,141,500 1,191,360
รวมงบบุคลากร 890,040 922,592 1,141,500 1,191,360

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 202,380

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 5,460 8,400 10,000 0 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 10,260 13,200 25,000 242,380

วันที่พิมพ์ : 3/8/2564  14:12 หน้า : 22/44



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 625,717.16 774,550.3 800,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 1,506 0 20,000 -40 % 12,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 8,000

โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้
เลือดออก

9,325 12,075 20,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมเยาวชนคัดแยกขยะ 13,950 14,375 20,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะ
ติดเตียงติดบ้าน

0 9,700 8,000 -100 % 0

โครงการอบรมชวยฟื้นฟูคืนชีพพื้นฐานและ
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับประชาชน

9,850 0 10,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 16,480 15,200 30,000 -33.33 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 676,828.16 825,900.3 908,000 40,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 2,957 4,477 20,000 0 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 14,980 0 30,000 -66.67 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 16,863.17 23,235.47 20,000 0 % 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 46,400 129,293 150,000 -20 % 120,000
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร 2,406 1,962 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 83,606.17 158,967.47 240,000 190,000
รวมงบดําเนินงาน 770,694.33 998,067.77 1,173,000 472,380

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็ก 5,500 0 0 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเลื่อน แบบ
กระจก

3,800 5,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 7,500 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 9,300 13,000 22,000 0
รวมงบลงทุน 9,300 13,000 22,000 0

งบเงินอุดหนุน
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เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 
1 บ้านเขาคีรี

19,425 20,000 20,000 0 % 20,000

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 
10 บ้านหัวเขา

19,425 20,000 20,000 0 % 20,000

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 
11 บ้านหนองกระดาน

19,425 20,000 20,000 0 % 20,000

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 
12 บ้านตรอกตาโพธิ์

19,425 20,000 20,000 0 % 20,000

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 
2 บ้านหัวเขา

19,425 20,000 20,000 0 % 20,000

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 
3 บ้านกระเสียว

19,425 20,000 20,000 0 % 20,000

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 
4 บ้านวัดไทร

19,425 20,000 20,000 0 % 20,000

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 
5 บ้านน้ําพุ

19,425 20,000 20,000 0 % 20,000

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 
6 บ้านหัวเขา

19,425 20,000 20,000 0 % 20,000

วันที่พิมพ์ : 3/8/2564  14:12 หน้า : 25/44



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 
7 บ้านฉวาก

19,425 20,000 20,000 0 % 20,000

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 
8 บ้านปากดง

19,425 20,000 20,000 0 % 20,000

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 
9 บ้านเขาเขียว

19,425 20,000 20,000 0 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 233,100 240,000 240,000 240,000
รวมงบเงินอุดหนุน 233,100 240,000 240,000 240,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 1,903,134.33 2,173,659.77 2,576,500 1,903,740
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 15,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันไข้เลือด
ออก

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 35,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 35,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 0 0 0 35,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 1,903,134.33 2,173,659.77 2,576,500 1,938,740

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 396,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 396,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 396,000
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 33,560

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 42,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 75,560
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 6,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 4,000

โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้
ดูแลคนพิการตําบลหัวเขา

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพและสงเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุตําบลหัวเขา

0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 40,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 40,000 105,560

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 40,000 501,560
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 40,000 501,560
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 772,861 957,000 1,012,500 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 123,480 127,200 132,500 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 24,000 24,000 24,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 962,341 1,150,200 1,211,000 0
รวมงบบุคลากร 962,341 1,150,200 1,211,000 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 -100 % 0

คาเชาบ้าน 36,000 36,000 60,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 4,180 6,560 15,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 40,180 42,560 80,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 266,450 346,600 350,000 -100 % 0
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายเดินทางไปราชการ 40,450 0 60,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 648,650 300,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 306,900 995,250 710,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 6,874 12,761 20,000 -100 % 0

วัสดุกอสร้าง 185,896.2 51,515.62 100,000 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 183,217.5 219,410 200,000 -100 % 0

วัสดุสํารวจ 0 2,970 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 375,987.7 286,656.62 320,000 0
รวมงบดําเนินงาน 723,067.7 1,324,466.62 1,110,000 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ชุด 4 ที่นั่ง 0 11,000 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 0 80,400 0 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 11,000 0 0 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเลื่อน แบบ
กระจก

0 7,600 0 0 % 0
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โต๊ะทํางานชนิดเหล็กพร้อมกระจก 9,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์กอสร้าง

เครื่องตบดิน 21,000 0 0 0 % 0

เครื่องยิงแม็กไฟฟ้าตะปูเดี่ยว 2,500 0 0 0 % 0

ตู้เชื่อมไฟฟ้า 4,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องเจีย/ตัด แบบมือ 1,500 0 0 0 % 0

เครื่องเลื่อยจิ๊กซอว์ 2,500 0 0 0 % 0

แทนไฟเบอร์ตัดเหล็ก 6,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

กล้องวัดมุม 97,000 0 0 0 % 0

เครื่องวัดระยะทาง 36,500 0 0 0 % 0

ไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบชัก 3,200 0 0 0 % 0

ล้อวัดระยะทาง 0 12,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 30,000 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ 
LED สี

0 15,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาว
ดํา ชนิด Network

7,900 0 0 0 % 0
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รวมค่าครุภัณฑ์ 232,100 126,000 0 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างลานตากพืชผลทางการ
เกษตร หมู 8 บ้านปากดง 

487,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงตอเติมอาคารที่ทําการ
องค์การบริหารสวนตําบลหัวเขา

0 366,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และปรับปรุงถนน 
หมู 1 บ้านเขาคีรี

96,500 0 0 0 % 0

เงินชดเชยคางานกอสร้าง (คา K) 0 0 50,000 -100 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล.หมูที่ 6 
บ้านหัวเขา

400,000 0 0 0 % 0

โครงการขุดลอกคลอง หมู 9 บ้านเขาเขียว 375,000 0 0 0 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการขุดลอกคลองน้ํา หมู 5 บ้านน้ําพุ 0 0 178,000 -100 % 0

โครงการขุดลอกคูน้ํา หมู 10 บ้านหัวเขา 0 0 275,000 -100 % 0

โครงการขุดลอกคูฝั่งตะวันตก หมู 9 บ้าน
เขาเขียว

0 0 260,000 -100 % 0

โครงการขุดลอกคูสงน้ํา หมู 4 บ้านวัดไทร 0 0 65,000 -100 % 0
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โครงการปรับปรุงระบบทอน้ําประปา หมู 4 
บ้านวัดไทร

0 0 300,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงระบบทอน้ําประปาหมูที่ 
3 บ้านกระเสียว

86,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,444,500 366,000 1,128,000 0
รวมงบลงทุน 1,676,600 492,000 1,128,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 3,362,008.7 2,966,666.62 3,449,000 0
งานไฟฟ้าและประปา

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 145,732 194,202 170,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 145,732 194,202 170,000 0
รวมงบดําเนินงาน 145,732 194,202 170,000 0

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนน คสล. หมู 10 บ้านหัว
เขา 

127,000 0 275,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. หมู 11 บ้าน
หนองกระดาน 

325,000 0 268,000 -100 % 0
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โครงการกอสร้างถนน คสล. หมู 3 บ้านกระ
เสียว 

169,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. หมู 5 บ้าน
น้ําพุ

317,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. หมู 8 บ้าน
ปากดง

0 0 320,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. หมู 9 บ้านเขา
เขียว

0 0 320,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.หมู 12 บ้าน
ตรอกตาโพธิ์

210,000 0 322,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.หมู 4 บ้านวัด
ไทร

202,000 0 0 0 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการขยายถนน คสล.หมู 10 บ้านหัว
เขา

148,000 0 0 0 % 0

โครงการขยายถนนลูกรัง หมู 7 บ้านฉวาก 155,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู 1 บ้านเขา
คีรี

188,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู 10 บ้านหัว
เขา 

142,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู 2 บ้านหัว
เขา 

19,000 0 0 0 % 0
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โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู 4 บ้านวัด
ไทร 

42,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู 5 บ้าน
น้ําพุ 

45,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู 7 บ้าน
ฉวาก 

138,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู 9 บ้านเขา
เขียว 

38,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,265,000 0 1,505,000 0
รวมงบลงทุน 2,265,000 0 1,505,000 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 2,410,732 194,202 1,675,000 0
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 855,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมเยาวชนคัดแยกขยะ 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 875,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 875,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0 0 0 875,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 5,772,740.7 3,160,868.62 5,124,000 875,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
อาชญากรรม

0 0 20,000 -100 % 0
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โครงการเสริมสร้างทัศนคติและจิตสํานึกที่ดี
งามในการอยูรวมกันอยางสมานฉันท์โดย
ประชาชนมีสวนรวม

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 20,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 0 50,000 50,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
แบบบูรณาการ จังหวัดสุพรรณบุรี

50,000 0 0 0 % 0

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

0 0 0 100 % 50,000

รวมเงินอุดหนุน 50,000 50,000 50,000 50,000
รวมงบเงินอุดหนุน 50,000 50,000 50,000 50,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 50,000 50,000 70,000 70,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 50,000 50,000 70,000 70,000
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาตําบลหัวเขาคัพ 95,700 100,000 100,000 0 % 100,000

โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาฟุตบอล
สําหรับเด็กและเยาวชน

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมสําหรับ
เด็ก เยาวชนและประชาชน

13,000 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 108,700 100,000 150,000 120,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 0 29,980 30,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 29,980 30,000 0
รวมงบดําเนินงาน 108,700 129,980 180,000 120,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กีฬา

เครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง 0 49,600 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 49,600 0 0
รวมงบลงทุน 0 49,600 0 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 108,700 179,580 180,000 120,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโร
หณะ

66,500 99,500 100,000 0 % 100,000

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวัน
กตัญญูผู้สูงอายุ

83,300 0 34,000 194.12 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 149,800 99,500 134,000 200,000
รวมงบดําเนินงาน 149,800 99,500 134,000 200,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 149,800 99,500 134,000 200,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 258,500 279,080 314,000 320,000
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 1,067,280

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 136,320

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,269,600
รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,269,600

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 101,850

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 5,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 196,850
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 200,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 4,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 214,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 430,850

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 1,700,450
งานก่อสร้าง

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 300,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 300,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 100,000
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วัสดุกอสร้าง 0 0 0 100 % 80,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 200,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 380,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 680,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ถังน้ําอุปโภค-บริโภค 0 0 62,200 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 62,200 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการซอมแซมและปรับปรุงศาลาหมู
บ้าน หมู 7 บ้านฉวาก

0 0 300,000 -100 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
คอนกรีต หมูที่ 7 บ้านฉวาก (กองชาง)

0 0 0 100 % 470,000

โครงการติดตั้งเสียงตามสายประชาสัมพันธ์ 
หมู 11 บ้านหนองกระดาน

0 0 290,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู 5 บ้าน
น้ําพุ (กองชาง)

0 0 0 100 % 206,000
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โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล อบต.หัว
เขา (กองการศึกษาฯ)

0 0 0 100 % 4,000,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถังน้ําอุปโภค บริโภค หมู 
1 บ้านเขาคีรี

0 0 499,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. หมู 2 
บ้านหัวเขา

0 0 350,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล.หมู 6 
บ้านหัวเขา

0 0 366,000 -100 % 0

โครงการเจาะบอน้ําบาดาลน้ําอุปโภค 
บริโภค หมู 1 บ้านเขาคีรี

0 0 233,500 -100 % 0

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

เงินชดเชยคางานกอสร้าง (คา K) 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 2,038,500 4,696,000
รวมงบลงทุน 0 0 2,100,700 4,696,000

รวมงานก่อสร้าง 0 0 2,100,700 5,376,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 2,100,700 7,076,450
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 10,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 0 0 10,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการปลูกต้นไม้วันสําคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 20,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 0 0 20,000
รวมแผนงานการเกษตร 0 0 0 30,000

รวมทุกแผนงาน 37,141,584.8 34,973,180.18 45,716,265 45,256,604
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลหัวเขา

อําเภอเดิมบางนางบวช   จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 12,719,960 บาท แยกเป็น 
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป รวม 9,776,700 บาท
งบบุคลากร รวม 6,546,700 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,571,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน ให้แก นายก อบต.และ
รองนายก อบต. ตั้งไว้ 12 เดือน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบลฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนง ให้แก นายก อบต.
และรองนายก อบต. ตั้งไว้ 12 เดือน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบลฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษ ให้แก นายก อบต.และ
รองนายก อบต. ตั้งไว้ 12 เดือน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบลฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน ให้แก เลขานุการนายก 
อบต. ตั้งไว้ 12 เดือน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบลฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,886,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน ให้แก ประธานสภา 
รองประธานสภา สมาชิกสภา และเลขานุการสภา อบต. 
ตั้งไว้ 12 เดือน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบลฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,975,580 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,773,580 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินปรับปรุงเงินเดือนเมื่อมีการ
เลื่อนระดับ หรือเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปีของพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 7 อัตรา ได้แก ปลัด รองปลัด หัวหน้าสํานักปลัด
นักจัดการงานทั่วไป นักทรัพยากรบุคคล นิติกร และเจ้าพนักงาน
ธุรการ ตั้งไว้ 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลังสามปี
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มคุณวุฒิ 
เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) และเงินเพิ่มตางๆ ให้แก
พนักงานสวนตําบล
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท.และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลว 1 กรกฎาคม 2558

เงินประจําตําแหนง จํานวน 132,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล
ที่ได้รับเงินประจําตําแหนง จํานวน 3 ตําแหนง ได้แก ปลัด
รองปลัด และหัวหน้าสํานักปลัด ตั้งไว้ 12 เดือน ตามกรอบแผน
อัตรากําลังสามปี
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
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คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 284,520 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาจ้าง ให้แก ลูกจ้างประจํา จํานวน 1 อัตรา
ได้แก นักทรัพยากรบุคคล ตั้งไว้ 12 เดือน 
ตามกรอบแผนอัตรากําลังสามปี
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 669,480 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาจ้าง ให้แก พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 6 อัตรา ได้แก พนักงานขับรถยนต
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา แมครัว และคนงาน จํานวน
3 อัตรา ตั้งไว้ 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลังสามปี
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 96,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มตางๆ 
ให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท.และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลว 1 กรกฎาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 3,230,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 767,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 590,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนให้ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชนแก อปท.ตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้
1) คาตอบแทนผู้ที่ได้รับแตงตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้ง 
จํานวน 300,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) 
ให้แก พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
จํานวน 290,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงาน ให้แก พนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษตางๆ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงิน
คาตอบแทนนอกเวลาราชการของ อปท. พ.ศ.2559

คาเชาบ้าน จํานวน 72,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้าน ให้แกพนักงานสวนตําบล 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก พนักงาน
สวนตําบล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
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ค่าใช้สอย รวม 1,400,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 700,000 บาท

- เพื่อจายเป็น
1) คาธรรมเนียมตางๆ
2) คาจ้างออกแบบ
3) คากําจัดสิ่งปฏิกูล และทําความสะอาดตางๆ
4) คาเชาทรัพยสินตางๆ
5) คารับวารสาร หนังสือพิมพ ฯลฯ
6) คาเย็บหนังสือ เข้าเลม เข้าปก ถายเอกสาร
7) คาโฆษณาและเผยแพร เชน จัดทําปายประชาสัมพันธ 
จัดทําวารสารสื่อสิ่งพิมพตางๆ จัดทําแผนกระจายเสียง ฯลฯ
8) คาเบี้ยประกันตางๆ ตามที่ระเบียบ กฎหมายกําหนด
9) คารังวัดที่ดิน ตามที่ระเบียบ กฎหมายกําหนด
10) คาจ้างเหมาบริการตางๆ เชน จ้างแบกหามสัมภาระ 
จ้างทําความสะอาด จ้างดูแลสวนและรดน้ําต้นไม้ จ้างรักษา
ความปลอดภัย และจ้างเหมาบริการอื่นๆ เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลว 10 ก.ค.2563
11) คาติดตั้งไฟฟา ประปา โทรศัพท เครื่องรับสัญญาณตางๆ
12) คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็น
1) คารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาตรวจงาน
นิเทศงานตางๆ เยี่ยมชม ฯลฯ 
2) คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา อบต. หรือคณะกรรมการ 
หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแตงตั้งตามกฎหมาย
3) คาใช้จายในการจัดงานรัฐพิธี  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ
คาเชาที่พัก คาผานทางพิเศษ เป็นต้น ให้แก ผู้บริหาร สมาชิก
สภา อบต. พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

คาใช้จายในการเลือกตั้ง จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้งผู้บริหาร และสมาชิก
สภา อบต. กรณีครบวาระ กรณียุบสภา กรณีแทนตําแหนงที่วาง 
และกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม  
- โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาพิมพคูมือ คาพิมพบัตร คาจัดทํา
สื่อประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณสําหรับการเลือกตั้ง คาเตรียม
สถานที่เลือกตั้ง คาใช้จายในการฝึกอบรมฯ และคาใช้จายอื่น
ที่จําเป็นสําหรับการเลือกตั้ง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562

คาใช้จายในการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษา
ดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้าง อบต.หัวเขา และผู้มีสวนเกี่ยวข้อง
ในโครงการ 
- โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาวิทยากร คายานพาหนะ คาที่พัก และคาใช้จายอื่น
ที่จําเป็นสําหรับการจัดโครงการ สามารถถัวจายได้ทุกรายการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557
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คาพวงมาลัย กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาพานพุมดอกไม้ พานประดับพุมดอกไม้ 
พานพุมเงินพุมทอง กรวยดอกไม้ พวงมาลัย ชอดอกไม้ หรือ
พวงมาลาสําหรับวางอนุสาวรีย หรือใช้ในการจัดงาน การจัด
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสตางๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ให้แก ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557

โครงการฝึกอบรมการปองกันและการปราบปรามการทุจริต จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการฝึกอบรมการปองกันและการ
ปราบปรามการทุจริต
- โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาวิทยากร และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัด
โครงการ สามารถถัวจายได้ทุกรายการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้าที่ 114  ลําดับที่ 1

ค่าวัสดุ รวม 635,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุ
คงทนถาวรฯ เชน โต๊ะ เก้าอี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา 
ยางลบ ตรายาง ธงชาติ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว เชน ผงซักฟอก น้ํายาล้าง
ห้องน้ํา น้ํายาล้างจาน น้ํายาขัดพื้น แก้วน้ํา กระดาษชําระ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ 
ยางรถยนต ฟิลมกรองแสง สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล 
น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร การประชาสัมพันธ
ข้อมูลขาวสารของ อบต. เชน แผนปายประกาศ โปสเตอร ไม้อัด 
ไวนิล ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนบันทึกข้อมูล 
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง
สายเคเบิล แปนพิมพ โปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ค่าสาธารณูปโภค รวม 428,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 280,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟาสําหรับอาคารที่ทําการ อบต.และ
ในที่สาธารณะ
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาสําหรับอาคารที่ทําการ อบต.และ
ในที่สาธารณะ

คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทสําหรับอาคารที่ทําการ อบต. และให้
หมายความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาวและ
คาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เชน คาเชาเครื่อง 
คาเชาหมายเลขโทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย เป็นต้น

คาบริการไปรษณีย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย เชน สงจดหมายลงทะเบียน
ดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้บริการระบบอินเทอรเน็ต อินเทอรเน็ตการด
และคาสื่อสารอื่นๆ และให้หมายความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้
ใช้บริการดังกลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อจาเป็นคาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง
งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 432,400 บาท

งบบุคลากร รวม 389,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 389,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 389,400 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินปรับปรุงเงินเดือนเมื่อมีการ
เลื่อนระดับ หรือเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปีของพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา ได้แก นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ตั้งไว้ 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลังสามปี
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
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งบดําเนินงาน รวม 43,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 33,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 33,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนให้ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชนแก อปท.ตามที่ได้รับมอบหมาย ได้แก เงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ให้แก 
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ 
คาเชาที่พัก คาผานทางพิเศษ เป็นต้น ให้แก พนักงานสวนตําบล
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 4,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ให้แก พนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,330,540 บาท
งบบุคลากร รวม 1,490,540 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,490,540 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 869,700 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินปรับปรุงเงินเดือนเมื่อมีการ
เลื่อนระดับ หรือเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปีของพนักงาน
สวนตําบล จํานวน 3 อัตรา ได้แก ผู้อํานวยการกองคลัง 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ และเจ้าพนักงานพัสดุ ตั้งไว้ 12 เดือน 
ตามกรอบแผนอัตรากําลังสามปี
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มคุณวุฒิ 
เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) และเงินเพิ่มตางๆ 
ให้แก พนักงานสวนตําบล
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท.และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลว 1 กรกฎาคม 2558

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนให้แกพนักงานสวน
ตําบลที่ได้รับเงินประจําตําแหนง จํานวน 1 ตําแหนง ได้แก 
 ผู้อํานวยการกองคลัง ตั้งไว้ 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรา
กําลังสามปี
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 284,520 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาจ้าง ให้แก ลูกจ้างประจํา จํานวน 1 อัตรา 
ได้แก นักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งไว้ 12 เดือน 
ตามกรอบแผนอัตรากําลังสามปี
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 284,320 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาจ้าง ให้แก พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 2 อัตรา ได้แก ผู้ชวยนักวิชาการ
จัดเก็บรายได้ และผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ ตั้งไว้ 12 เดือน 
ตามกรอบแผนอัตรากําลังสามปี
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542

งบดําเนินงาน รวม 840,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 160,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนให้ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชนแก อปท.ตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้
1) คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
จํานวน  80,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
2) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) 
ให้แก พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง 
จํานวน 70,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงาน ให้แก พนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษตางๆ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
เงินคาตอบแทนนอกเวลาราชการของ อปท. พ.ศ.2559
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก พนักงาน
สวนตําบล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ อปท. พ.ศ.2563

ค่าใช้สอย รวม 650,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 450,000 บาท

- เพื่อจายเป็น
1) คาธรรมเนียมตางๆ
2) คาจ้างออกแบบ
3) คากําจัดสิ่งปฏิกูล และทําความสะอาดตางๆ
4) คาเชาทรัพยสินตางๆ
5) คารับวารสาร หนังสือพิมพ ฯลฯ
6) คาเย็บหนังสือ เข้าเลม เข้าปก ถายเอกสาร
7) คาโฆษณาและเผยแพร เชน จัดทําปายประชาสัมพันธ 
จัดทําวารสารสื่อสิ่งพิมพตางๆ จัดทําแผนกระจายเสียง ฯลฯ
8) คาเบี้ยประกันตางๆ ตามที่ระเบียบ กฎหมายกําหนด
9) คารังวัดที่ดิน ตามที่ระเบียบ กฎหมายกําหนด
10) คาจ้างเหมาบริการตางๆ เชน จ้างแบกหามสัมภาระ 
จ้างทําความสะอาด จ้างดูแลสวนและรดน้ําต้นไม้ จ้างรักษา
ความปลอดภัย และจ้างเหมาบริการอื่นๆ เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลว 10 ก.ค.2563
11) คาติดตั้งไฟฟา ประปา และเครื่องรับสัญญาณตางๆ
12) คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
คาใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ 
คาเชาที่พัก คาผานทางพิเศษ เป็นต้น ให้แก พนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ให้แก พนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เชน รถยนต รถจักรยานยนต อาคารตางๆ
เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องใช้สํานักงาน ฯลฯ
- กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน ให้จายใน
ลักษณะคาใช้สอย (คาบํารุงรักษาและซอมแซม)
- สวนกรณีที่ อบต.เป็นผู้ดําเนินการบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ทรัพยสินตางๆ เองให้ปฏิบัติ ดังนี้
1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจายเป็น
คาจ้างเหมาบริการในคาใช้สอย
2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน
ให้เบิกจายจากคาวัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุ
คงทนถาวรฯ เชน โต๊ะ เก้าอี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา 
ยางลบ ตรายาง ธงชาติ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร การประชาสัมพันธ
ข้อมูลขาวสารของ อบต. เชน แผนปายประกาศ โปสเตอร 
ไวนิล ฟิลม ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 180,320 บาท
งบบุคลากร รวม 180,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 180,320 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 180,320 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินปรับปรุงเงินเดือนเมื่อมีการ
เลื่อนระดับ หรือเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปีของพนักงาน
สวนตําบล จํานวน 1 อัตรา ได้แก นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ตั้งไว้ 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลังสามปี
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลหัวเขา

อําเภอเดิมบางนางบวช   จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 352,900 บาท แยกเป็น 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 332,900 บาท
งบบุคลากร รวม 177,900 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 177,900 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 167,900 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินปรับปรุงเงินเดือนเมื่อมีการ
เลื่อนระดับ หรือเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปของพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา ได้แก เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ตั้งไว้ 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลังสามป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มคุณวุฒิ 
เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) และเงินเพิ่มตางๆ ให้แก 
พนักงานสวนตําบล
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท.และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลว 1 กรกฎาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนให้ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชนแก อปท.ตามที่ได้รับมอบหมาย ได้แก คาตอบแทน 
อปพร. จํานวน  20,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ให้แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของ อปท. พ.ศ.2560
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ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการฝึกอบรมการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
- โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาวิทยากร และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการ
จัดโครงการ สามารถถัวจายได้ทุกรายการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้าที่ 99 ลําดับที่ 1

โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติ
- โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาวิทยากร และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัด
โครงการ สามารถถัวจายได้ทุกรายการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4)  หน้าที่ 13 ลําดับที่ 1
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งบเงินอุดหนุน รวม 65,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 65,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการปกป้องสถาบัน สันติ สามัคคี จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทําการปกครองอําเภอเดิมบาง
นางบวช ตามโครงการปกป้องสถาบัน สันติ สามัคคี อ.เดิมบาง
นางบวช จ.สุพรรณบุรี ประจําปงบประมาณ 2565
- ตามหนังสืออําเภอเดิมบางนางบวช ที่ สพ 0218/2612 
ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
แก้ไข ครั้งที่ 1/2564 หน้าที่ 10 ลําดับที่ 5

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชน

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับเทศบาลตําบลนางบวช ตาม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น อ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี ประจําปงบประมาณ 2565
- ตามหนังสือเทศบาลตําบลนางบวช ที่ สพ 52501/342 
ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
แก้ไข ครั้งที่ 1/2564 หน้าที่ 11 ลําดับที่ 6
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งานจราจร รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
- โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาจัดเตรียมสถานที่ คาน้ําดื่ม
คาป้ายประชาสัมพันธ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัด
โครงการสามารถถัวจายได้ทุกรายการ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 และ
ดวนที่สุด ที่ 0810.4/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้ง
ที่ 1/2564 หน้าที่ 1 ลําดับที่ 1
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลหัวเขา

อําเภอเดิมบางนางบวช   จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,992,600 บาท แยกเป็น 
แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,035,000 บาท
งบบุคลากร รวม 888,000 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 888,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 409,320 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินปรับปรุงเงินเดือนเมื่อมีการ
เลื่อนระดับ หรือเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปีของพนักงาน
สวนตําบล จํานวน 1 อัตรา ได้แก ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
ตั้งไว้ 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลังสามปี
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนให้แกพนักงาน
สวนตําบลที่ได้รับเงินประจําตําแหนง ตามที่กฎหมายกําหนด 
จํานวน 1 ตําแหนง ได้แก ผู้อํานวยการกองการศึกษา
ตั้งไว้ 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลังสามปี
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 436,680 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาจ้าง ให้แก พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 2 อัตรา ได้แก ผู้ชวยนักวิชาการ
ศึกษา และผู้ชวยเจ้าหน้าที่ศูนยเยาวชน ตั้งไว้ 12 เดือน 
ตามกรอบแผนอัตรากําลังสามปี
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
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งบดําเนินงาน รวม 147,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 75,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 70,500 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจําปี) ให้แก พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 4,500 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก พนักงาน
สวนตําบล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
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ค่าใช้สอย รวม 32,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็น
1) คาธรรมเนียมตางๆ
2) คาจ้างออกแบบ
3) คากําจัดสิ่งปฏิกูล และทําความสะอาดตางๆ
4) คาเชาทรัพยสินตางๆ
5) คารับวารสาร หนังสือพิมพ ฯลฯ
6) คาเย็บหนังสือ เข้าเลม เข้าปก ถายเอกสาร
7) คาโฆษณาและเผยแพร เชน จัดทําปายประชาสัมพันธ 
จัดทําวารสารสื่อสิ่งพิมพตางๆ จัดทําแผนกระจายเสียง ฯลฯ
8) คาเบี้ยประกันตางๆ ตามที่ระเบียบ กฎหมายกําหนด
9) คารังวัดที่ดิน ตามที่ระเบียบ กฎหมายกําหนด
10) คาจ้างเหมาบริการตางๆ เชน จ้างแบกหามสัมภาระ 
จ้างทําความสะอาด จ้างดูแลสวนและรดน้ําต้นไม้ จ้างรักษา
ความปลอดภัย และจ้างเหมาบริการอื่นๆ เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลว 10 ก.ค.2563
11) คาติดตั้งไฟฟา ประปา และเครื่องรับสัญญาณตางๆ
12) คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ 
คาเชาที่พัก คาผานทางพิเศษ เป็นต้น ให้แก พนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

วันที่พิมพ : 3/8/2564  14:20:00 หน้า : 3/11



คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 4,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ให้แก พนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุ
คงทนถาวรฯ เชน โต๊ะ เก้าอี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา 
ยางลบ ตรายาง ธงชาติ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร การประชาสัมพันธ
ข้อมูลขาวสารของ อบต. เชน แผนปายประกาศ โปสเตอร สี 
ไม้อัด ฟิลม ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,957,600 บาท
งบบุคลากร รวม 642,240 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 642,240 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 322,080 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินปรับปรุงเงินเดือนเมื่อมีการ
เลื่อนระดับ หรือเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปีของพนักงาน
สวนตําบล จํานวน 1 อัตรา ได้แก ครู คศ.2 (ศพด.) 
ตั้งไว้ 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลังสามปี
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือน ให้แก พนักงานสวน
ตําบลที่ได้รับเงินวิทยฐานะ ตามที่กฎหมายกําหนด จํานวน 
1 ตําแหนง ได้แก ครู คศ.2 (ศพด.) ตั้งไว้ 12 เดือน ตามกรอบ
แผนอัตรากําลังสามปี
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 230,160 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาจ้าง ให้แก พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 2 อัตรา ได้แก ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
จํานวน 2 อัตรา ตั้งไว้ 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลังสามปี
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มตางๆ 
ให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท.และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลว 1 กรกฎาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 1,895,760 บาท
ค่าตอบแทน รวม 66,120 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 36,620 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจําปี) ให้แก พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่น
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 29,500 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก พนักงาน
สวนตําบล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563

ค่าใช้สอย รวม 1,016,440 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 600,000 บาท

- เพื่อจายเป็น
1) คาธรรมเนียมตางๆ
2) คาจ้างออกแบบ
3) คากําจัดสิ่งปฏิกูล และทําความสะอาดตางๆ
4) คาเชาทรัพยสินตางๆ
5) คารับวารสาร หนังสือพิมพ ฯลฯ
6) คาเย็บหนังสือ เข้าเลม เข้าปก ถายเอกสาร
7) คาโฆษณาและเผยแพร เชน จัดทําปายประชาสัมพันธ 
จัดทําวารสารสื่อสิ่งพิมพตางๆ จัดทําแผนกระจายเสียง ฯลฯ
8) คาเบี้ยประกันตางๆ ตามที่ระเบียบ กฎหมายกําหนด
9) คารังวัดที่ดิน ตามที่ระเบียบ กฎหมายกําหนด
10) คาจ้างเหมาบริการตางๆ เชน จ้างแบกหามสัมภาระ 
จ้างทําความสะอาด จ้างดูแลสวนและรดน้ําต้นไม้ จ้างรักษา
ความปลอดภัย และจ้างเหมาบริการอื่นๆ เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลว 10 ก.ค.2563
11) คาติดตั้งไฟฟา ประปา และเครื่องรับสัญญาณตางๆ
12) คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ 
คาเชาที่พัก คาผานทางพิเศษ เป็นต้น ให้แก พนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 4,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ให้แก พนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557

โครงการวันเด็กแหงชาติตําบลหัวเขา จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ
ตําบลหัวเขา ประจําปี 2565
- โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาจัดเตรียมสถานที่ คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของรางวัล และคาใช้จายอื่น
ที่จําเป็นสําหรับการจัดโครงการ สามารถถัวจายได้ทุกรายการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
คาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาฯ ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
หน้าที่ 104  ลําดับที่ 1
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โครงการสงเสริมการเรียนรู้นอกชั้นเรียน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสงเสริมการเรียนรู้นอกชั้นเรียน
ศพด.บ้านน้ําพุ และ ศพด.วัดไทร
- โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาวิทยากร คายานพาหนะ และคาใช้จายอื่น
ที่จําเป็นสําหรับการจัดโครงการ สามารถถัวจายได้ทุกรายการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
หน้าที่ 105  ลําดับที่ 4

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 304,440 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษา
- โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาอาหารกลางวัน คาจัดการเรียน
การสอน คาจัดการศึกษา สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้
1) ศพด.บ้านน้ําพุ  จํานวน  237,185 บาท
2) ศพด.วัดไทร  จํานวน  67,255 บาท
- เมื่องบประมาณประกาศใช้แล้วให้ดําเนินการเบิกหักผลักสง
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารสถานศึกษา    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายได้และ
รายจายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
หน้าที่ 104  ลําดับที่ 3

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เชน เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร 
เครื่องใช้สํานักงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
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ค่าวัสดุ รวม 773,200 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 753,200 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว เชน ผงซักฟอก น้ํายาล้าง
ห้องน้ํา น้ํายาล้างจาน น้ํายาขัดพื้น แก้วน้ํา กระดาษชําระ ฯลฯ
รวมถึงคาอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก
ป.1 - ป.6 ของ ศพด. และโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในตําบลหัวเขา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนบันทึกข้อมูล 
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง 
สายเคเบิล แปนพิมพ โปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ค่าสาธารณูปโภค รวม 40,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟาสําหรับอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
และในที่สาธารณะตางๆ

งบเงินอุดหนุน รวม 1,419,600 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,419,600 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านปากดง จํานวน 189,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก โรงเรียนบ้านปากดง
ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวัน ประจําปี
งบประมาณ 2565 เป็นคาประกอบอาหารกลางวันสําหรับ
เด็กอนุบาล ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
หน้าที่ 108  ลําดับที่ 14
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โครงการขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดฉวาก จํานวน 235,200 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก โรงเรียนวัดฉวาก
ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวัน ประจําปี
งบประมาณ 2565 เป็นคาประกอบอาหารกลางวันสําหรับ
เด็กอนุบาล ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
หน้าที่ 108  ลําดับที่ 13

โครงการขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดไทร จํานวน 268,800 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก โรงเรียนวัดไทร
ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวัน ประจําปี
งบประมาณ 2565 เป็นคาประกอบอาหารกลางวันสําหรับ
เด็กอนุบาล ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
หน้าที่ 107  ลําดับที่ 12

โครงการขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดน้ําพุ จํานวน 504,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก โรงเรียนวัดน้ําพุ
ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวัน ประจําปี
งบประมาณ 2565 เป็นคาประกอบอาหารกลางวันสําหรับ
เด็กอนุบาล ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
หน้าที่ 107  ลําดับที่ 10
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โครงการขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดหัวเขา จํานวน 222,600 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก โรงเรียนวัดหัวเขา
ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวัน ประจําปี
งบประมาณ 2565 เป็นคาประกอบอาหารกลางวันสําหรับ
เด็กอนุบาล ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
หน้าที่ 107  ลําดับที่ 11
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลหัวเขา

อําเภอเดิมบางนางบวช   จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,938,740 บาท แยกเป็น 
แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,903,740 บาท
งบบุคลากร รวม 1,191,360 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,191,360 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 851,640 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินปรับปรุงเงินเดือนเมื่อมีการ
เลื่อนระดับ หรือเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปของพนักงาน
สวนตําบล จํานวน 2 อัตรา ได้แก ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข 
และนักวิชาการสาธารณสุข ตั้งไว้ 12 เดือน 
ตามกรอบแผนอัตรากําลังสามป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนให้แกพนักงาน
สวนตําบลที่ได้รับเงินประจําตําแหนง ตามที่กฎหมายกําหนด 
จํานวน 1 ตําแหนง ได้แก ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข 
ตั้งไว้ 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลังสามป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 249,720 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาจ้าง ให้แก พนักงานจ้างตามภารกิจ
จํานวน 2 อัตรา ได้แก ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ และพนักงาน
ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ตั้งไว้ 12 เดือน ตามกรอบแผน
อัตรากําลังสามป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มตางๆ
ให้แก พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท.และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลว 1 กรกฎาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 472,380 บาท
ค่าตอบแทน รวม 242,380 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 202,380 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนให้ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชนแก อปท.ตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้
1) คาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จํานวน 120,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น และการเบิก
คาใช้จาย พ.ศ.2562
2) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) 
ให้แก พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง 
จํานวน 82,380 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงาน ให้แก พนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษตางๆ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
เงินคาตอบแทนนอกเวลาราชการของ อปท. พ.ศ.2559
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก 
พนักงานสวนตําบล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ 
คาเชาที่พัก คาผานทางพิเศษ เป็นต้น ให้แก พนักงานสวนตําบล
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ให้แก พนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เชน เครื่องพนหมอกควัน เครื่องคอมพิวเตอร
เครื่องใช้สํานักงาน ฯลฯ
- กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน ให้จาย
ในลักษณะคาใช้สอย (คาบํารุงรักษาและซอมแซม)
- สวนกรณีที่ อบต.เป็นผู้ดําเนินการบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ทรัพยสินตางๆ เองให้ปฏิบัติ ดังนี้
1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจาย
เป็นคาจ้างเหมาบริการในคาใช้สอย
2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ทรัพยสินให้เบิกจายจากคาวัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ค่าวัสดุ รวม 190,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุ
คงทนถาวรฯ เชน โต๊ะ เก้าอี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา 
ยางลบ ตรายาง ธงชาติ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว เชน ผงซักฟอก น้ํายาล้าง
ห้องน้ํา น้ํายาล้างจาน น้ํายาขัดพื้น แก้วน้ํา กระดาษชําระ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล 
น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทยในการป้องกัน
และระงับโรคติดตอในเขตตําบลหัวเขา เชน ทรายเคมี น้ํายาเคมี
วัคซีน ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรการประชาสัมพันธ
ข้อมูลขาวสารของ อบต.เชน แผนป้ายประกาศ โปสเตอร 
ไม้อัด ไวนิล ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนบันทึกข้อมูล 
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง 
สายเคเบิล แป้นพิมพ โปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

งบเงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 1 บ้านเขาคีรี จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้แก คณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 1 
บ้านเขาคีรี เพื่อดําเนินโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่
มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้าที่ 92 ลําดับที่ 6
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โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 10 บ้านหัวเขา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้แก คณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 10 
บ้านหัวเขา เพื่อดําเนินโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่
มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้าที่ 95 ลําดับที่ 15

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 11 บ้านหนองกระดาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้แก คณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 11 
บ้านหนองกระดาน เพื่อดําเนินโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่
มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้าที่ 95 ลําดับที่ 16

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 12 บ้านตรอกตาโพธิ์ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้แก คณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 12 
บ้านตรอกตาโพธิ์ เพื่อดําเนินโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่
มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้าที่ 95 ลําดับที่ 17
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โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 2 บ้านหัวเขา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้แก คณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 2 
บ้านหัวเขา เพื่อดําเนินโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่
มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้าที่ 92 ลําดับที่ 7

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 3 บ้านกระเสียว จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้แก คณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 3
บ้านกระเสียว เพื่อดําเนินโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่
มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้าที่ 92 ลําดับที่ 8

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 4 บ้านวัดไทร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้แก คณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 4 
บ้านวัดไทร เพื่อดําเนินโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่
มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้าที่ 93 ลําดับที่ 9
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โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 5 บ้านน้ําพุ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้แก คณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 5 
บ้านน้ําพุ เพื่อดําเนินโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่
มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้าที่ 93 ลําดับที่ 10

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 6 บ้านหัวเขา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้แก คณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 6 
บ้านหัวเขา เพื่อดําเนินโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่
มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้าที่ 93 ลําดับที่ 11

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 7 บ้านฉวาก จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้แก คณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 7 
บ้านฉวาก เพื่อดําเนินโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่
มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้าที่ 94 ลําดับที่ 12
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โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 8 บ้านปากดง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้แก คณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 8
บ้านปากดง เพื่อดําเนินโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่
มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้าที่ 94 ลําดับที่ 13

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 9 บ้านเขาเขียว จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้แก คณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 9 
บ้านเขาเขียว เพื่อดําเนินโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่
มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้าที่ 94 ลําดับที่ 14

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 35,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 35,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างสํารวจข้อมูลสุนัขและแมว คาจ้างเหมา
บริการตางๆ เชน จ้างแบกหามสัมภาระ จ้างทําความสะอาด 
จ้างดูแลสวนและรดน้ําต้นไม้ จ้างรักษาความปลอดภัย และ
จ้างเหมาบริการอื่นๆ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลว 10 ก.ค.2563
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการรณรงคควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการรณรงคควบคุมและป้องกัน
ไข้เลือดออก
- โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาวิทยากร และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัด
โครงการ สามารถถัวจายได้ทุกรายการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้าที่ 91 ลําดับที่ 3
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลหัวเขา

อําเภอเดิมบางนางบวช   จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 501,560 บาท แยกเป็น 
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 501,560 บาท
งบบุคลากร รวม 396,000 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 396,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 396,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินปรับปรุงเงินเดือนเมื่อมีการ
เลื่อนระดับ หรือเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปของพนักงาน
สวนตําบล จํานวน 1 อัตรา ได้แก นักพัฒนาชุมชน 
ตั้งไว้ 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลังสามป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542

งบดําเนินงาน รวม 105,560 บาท
ค่าตอบแทน รวม 75,560 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 33,560 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนให้ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชนแก อปท.ตามที่ได้รับมอบหมาย ได้แก เงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) ให้แก 
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
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คาเชาบ้าน จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้าน ให้แกพนักงานสวนตําบล 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้าน
ของข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ 
คาเชาที่พัก คาผานทางพิเศษ เป็นต้น ให้แก พนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 4,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ให้แก พนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557

โครงการพัฒนาศักยภาพและสงเสริมอาชีพผู้สูงอายุตําบลหัวเขา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการพัฒนาศักยภาพและสงเสริม
อาชีพผู้สูงอายุตําบลหัวเขา
- โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาวิทยากร และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัด
โครงการ สามารถถัวจายได้ทุกรายการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้าที่ 97 ลําดับที่ 1
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แผนงานเคหะและชุมชน 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลหัวเขา

อําเภอเดิมบางนางบวช   จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 875,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานเคหะและชุมชน

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 875,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 875,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 875,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 855,000 บาท

- เพื่อจายเป็น
1) คาธรรมเนียมตางๆ
2) คาจ้างออกแบบ
3) คากําจัดสิ่งปฏิกูล และทําความสะอาดตางๆ
4) คาเชาทรัพยสินตางๆ
5) คารับวารสาร หนังสือพิมพ ฯลฯ
6) คาเย็บหนังสือ เข้าเลม เข้าปก ถายเอกสาร
7) คาโฆษณาและเผยแพร เชน จัดทําปายประชาสัมพันธ 
จัดทําวารสารสื่อสิ่งพิมพตางๆ จัดทําแผนกระจายเสียง ฯลฯ
8) คาเบี้ยประกันตางๆ ตามที่ระเบียบ กฎหมายกําหนด
9) คารังวัดที่ดิน ตามที่ระเบียบ กฎหมายกําหนด
10) คาจ้างเหมาบริการตางๆ เชน จ้างแบกหามสัมภาระ 
จ้างทําความสะอาด จ้างดูแลสวนและรดน้ําต้นไม้ 
จ้างรักษาความปลอดภัย และจ้างเหมาบริการอื่นๆ 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลว 10 ก.ค.2563
11) คาติดตั้งไฟฟา ประปา และเครื่องรับสัญญาณตางๆ
12) คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมเยาวชนคัดแยกขยะ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสงเสริมเยาวชนคัดแยกขยะ
- โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาวิทยากร และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัด
โครงการ สามารถถัวจายได้ทุกรายการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
แก้ไข ครั้งที่ 1/2564 หน้าที่ 6 ลําดับที่ 1
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แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลหัวเขา

อําเภอเดิมบางนางบวช   จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 70,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการเสริมสร้างทัศนคติและจิตสํานึกที่ดีงามในการอยูรวมกัน
อยางสมานฉันทโดยประชาชนมีสวนรวม

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการเสริมสร้างทัศนคติและ
จิตสํานึกที่ดีงามในการอยูรวมกันอยางสมานฉันทโดยประชาชน
มีสวนรวม
- โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาวิทยากร และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัด
โครงการ สามารถถัวจายได้ทุกรายการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
แก้ไข ครั้งที่ 1/2564 หน้าที่ 9 ลําดับที่ 4
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งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการรณรงคป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นที่จังหวัด
สุพรรณบุรี

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทําการปกครองจังหวัด
สุพรรณบุรี ตามโครงการรณรงคป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ประจําปงบประมาณ 2565
- ตามหนังสือจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ สพ 0017.6/ว 81 
ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
แก้ไข ครั้งที่ 1/2564 หน้าที่ 12 ลําดับที่ 7
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลหัวเขา

อําเภอเดิมบางนางบวช   จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 320,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาตําบลหัวเขาคัพ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการจัดการแขงขันกีฬา
ตําบลหัวเขาคัพ
- โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาจัดเตรียมสถานที่ คาตอบแทน
คณะกรรมการ คาเงินรางวัล และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับ
การจัดโครงการ สามารถถัวจายได้ทุกรายการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
คาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาฯ ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
หน้าที่ 102  ลําดับที่ 1
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โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมสําหรับเด็ก เยาวชนและประชาชน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
สําหรับเด็ก เยาวชนและประชาชน
- โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาวิทยากร และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการ
จัดโครงการ สามารถถัวจายได้ทุกรายการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
หน้าที่ 111  ลําดับที่ 2

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

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการจัดงานสืบสานประเพณี
ตักบาตรเทโวโรหณะ
- โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาจัดเตรียมสถานที่ คาจัดเตรียม
พิธีเปดงาน คามหรสพ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัด
โครงการ สามารถถัวจายได้ทุกรายการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
คาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาฯ ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้าที่ 111  ลําดับที่ 4
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โครงการจัดงานประเพณีสงกรานตและวันกตัญญูผู้สูงอายุ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการจัดงานสืบสานประเพณี
สงกรานตและวันกตัญญูผู้สูงอายุ
- โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาจัดเตรียมสถานที่ คาอาหาร
และเครื่องดื่ม คาเงินรางวัลการประกวด คามหรสพ 
และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดโครงการ 
สามารถถัวจายได้ทุกรายการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
คาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาฯ ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
หน้าที่ 111  ลําดับที่ 3
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลหัวเขา

อําเภอเดิมบางนางบวช   จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 7,076,450 บาท แยกเป็น 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,700,450 บาท
งบบุคลากร รวม 1,269,600 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,269,600 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,067,280 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินปรับปรุงเงินเดือนเมื่อมีการ
เลื่อนระดับ หรือเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปีของพนักงาน
สวนตําบล จํานวน 3 อัตรา ได้แก ผู้อํานวยการกองชาง และ
นายชางโยธา จํานวน 2 อัตรา ตั้งไว้ 12 เดือน ตามกรอบแผน
อัตรากําลังสามปี
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนให้แกพนักงาน
สวนตําบลที่ได้รับเงินประจําตําแหนง ตามที่กฎหมายกําหนด 
จํานวน 1 ตําแหนง ได้แก ผู้อํานวยการกองชาง ตั้งไว้ 12 เดือน
ตามกรอบแผนอัตรากําลังสามปี
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 136,320 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาจ้าง ให้แก พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1 อัตรา ได้แก ผู้ชวยนายชางโยธา
ตั้งไว้ 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลังสามปี
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มตางๆ 
ให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท.และ ก.อบต. ที่
มท 0809.3/ว 1372 ลว 1 กรกฎาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 430,850 บาท
ค่าตอบแทน รวม 196,850 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 101,850 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําปี) ให้แก พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงาน ให้แก พนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษตางๆ ตามที่ระเบียบกําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
เงินคาตอบแทนนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559

คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้าน ให้แกพนักงานสวนตําบล 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก พนักงาน
สวนตําบล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
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ค่าใช้สอย รวม 214,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็น
1) คาธรรมเนียมตางๆ
2) คาจ้างออกแบบ
3) คากําจัดสิ่งปฏิกูล และทําความสะอาดตางๆ
4) คาเชาทรัพยสินตางๆ
5) คารับวารสาร หนังสือพิมพ ฯลฯ
6) คาเย็บหนังสือ เข้าเลม เข้าปก ถายเอกสาร
7) คาโฆษณาและเผยแพร เชน จัดทําปายประชาสัมพันธ 
จัดทําวารสารสื่อสิ่งพิมพตางๆ จัดทําแผนกระจายเสียง ฯลฯ
8) คาเบี้ยประกันตางๆ ตามที่ระเบียบ กฎหมายกําหนด
9) คารังวัดที่ดิน ตามที่ระเบียบ กฎหมายกําหนด
10) คาจ้างเหมาบริการตางๆ เชน จ้างแบกหามสัมภาระ 
จ้างทําความสะอาด จ้างดูแลสวนและรดน้ําต้นไม้ จ้างรักษา
ความปลอดภัย และจ้างเหมาบริการอื่นๆ เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลว 10 ก.ค.2563
11) คาติดตั้งไฟฟา ประปา โทรศัพท และเครื่องรับสัญญาณตางๆ
12) คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ 
คาเชาที่พัก คาผานทางพิเศษ เป็นต้น ให้แก พนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 4,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ให้แก พนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557

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

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุ
คงทนถาวรฯ เชน โต๊ะ เก้าอี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา 
ยางลบ ตรายาง ธงชาติ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

งานก่อสร้าง รวม 5,376,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 680,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เชน ถนน สะพาน อาคารตางๆ รถยนต  
เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องใช้สํานักงาน ฯลฯ
- กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน ให้จายใน
ลักษณะคาใช้สอย (คาบํารุงรักษาและซอมแซม)
- สวนกรณีที่ อบต.เป็นผู้ดําเนินการบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ทรัพยสินตางๆ เองให้ปฏิบัติ ดังนี้
1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจายเป็น
คาจ้างเหมาบริการในคาใช้สอย
2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน
ให้เบิกจายจากคาวัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
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ค่าวัสดุ รวม 380,000 บาท
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน ขาตั้งไมโครโฟน 
ไมโครโฟน เครื่องวัดกระแสไฟฟา ฟิวส เทปพันสายไฟ สายไฟฟา
หลอดไฟฟา โคมไฟฟาพร้อมขาหรือก้าน ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

วัสดุกอสร้าง จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง เชน แปรงทาสี น้ํามันทาไม้ ไม้ 
สี ปูน อิฐ หิน ดิน ทราย ทินเนอร ยางมะตอยสําเร็จรูป ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล 
น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

งบลงทุน รวม 4,696,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,696,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทคอนกรีต หมูที่ 7 บ้านฉวาก 
(กองชาง)

จํานวน 470,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทคอนกรีต หมู 7 
บ้านฉวาก เริ่มจากถนนลาดยางเดิมบริเวณประปาโรงเรียน
วัดฉวาก ถึงบริเวณถนนลาดยางคันคลอง 4 ปริมาณงาน กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 289.00 เมตร ผิวลาดยางหนา 0.05 เมตร 
ตามที่แบบกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
(ฉบับที่ 7) หน้าที่ 6 ลําดับที่ 5
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โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู 5 บ้านน้ําพุ (กองชาง) จํานวน 206,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนนลูกรัง หมู 5 บ้านน้ําพุ เริ่มจาก
ถนนค.ส.ล.บริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ําพุ ถึงบริเวณถนน
ลูกรังไรนางทองสุข สูงปานเขา ปริมาณงาน ลูกรังไมน้อยกวา 
400 ลูกบาศกเมตร ตามที่แบบกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) 
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) หน้าที่ 5 ลําดับที่ 2

โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล อบต.หัวเขา (กองการศึกษาฯ) จํานวน 4,000,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงสนามฟุตบอล อบต.หัวเขา ขนาด
พื้นที่โดยรอบ กว้าง 54.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร 
โดยกอสร้างพื้นสนามฟุตบอล 7 คน ปริมาณงาน ถมดิน
ปรับระดับ และเทพื้น ค.ส.ล. กรุทับด้วยหญ้าเทียม ขนาดกว้าง
42.00 เมตร ยาว 62.00 เมตร พร้อมกอสร้างรางระบายน้ํา
ค.ส.ล. และรั้วกั้นโครงเหล็กรูปพรรณบริเวณโดยรอบสนาม
ตามแบบที่กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
(ฉบับที่ 7) หน้าที่ 7 ลําดับที่ 1

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

เงินชดเชยคางานกอสร้าง (คา K) จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชดเชยคางานกอสร้าง (คา K)
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1837 ลว 11 กันยายน 2560
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลหัวเขา

อําเภอเดิมบางนางบวช   จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 30,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตร เชน สารเคมีปองกันและกําจัด
ศัตรูพืช พันธุพืช ปุ๋ย สปริงเกลอร (Sprinkler) จอบหมุน ฯลฯ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการปลูกต้นไม้วันสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการปลูกต้นไม้วันสําคัญของ
สถาบันพระมหากษัตริย
- โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาจัดเตรียมสถานที่ คาต้นไม้ 
คาปุ๋ย และคาใช้จายอื่นที่จําเปนสําหรับการจัดโครงการ 
สามารถถัวจายได้ทุกรายการ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.7/ว 1045 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
แก้ไข ครั้งที่ 1/2564 หน้าที่ 7 ลําดับที่ 1
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลหัวเขา

อําเภอเดิมบางนางบวช   จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 16,379,394 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 16,379,394 บาท
งบกลาง รวม 16,379,394 บาท

งบกลาง รวม 16,379,394 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับ
พนักงานจ้าง อบต.หัวเขา
- เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.
ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลว 22 มกราคม 2557

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนให้กับพนักงานจ้าง
ของ อบต.หัวเขา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ เงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 12,616,800 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับโครงการสร้างหลักประกันรายได้
ให้แกผู้สูงอายุตําบลหัวเขา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑ
การจายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,457,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการ
ทางสังคมให้แกผู้พิการและทุพพลภาพตําบลหัวเขา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑ
การจายเบี้ยความพิการให้แกคนพิการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับสนับสนุนการสงเคราะห
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดสตําบลหัวเขา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548

เงินสํารองจาย จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จาย ดังนี้
1) กรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น
2) กรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย 
หรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย
3) กรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
เป็นสวนรวม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563

รายจายตามข้อผูกพัน

คาใช้จายในการจัดการจราจร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร
ที่ประชาชนได้รับประโยชนโดยตรง เชน การทาสีตีเส้น 
สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร 
กระจกโค้งจราจร กระบองจราจร แผงกั้นจราจร ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 3892 ลว 28 มิถุนายน 2562

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 384,994 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ในอัตราร้อยละ 2 ของงบประมาณ
รายรับตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ไมรวม
พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ เงินบริจาคและเงินอุดหนุน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
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สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหัวเขา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้ง
งบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน
พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หัวเขา จํานวน 160,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หัวเขา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้ง
งบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน
พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

100,000

เงินสํารองจาย 500,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,457,600

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 120,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 12,616,800

รายจายตามข้อผูกพัน

คาใช้จายในการจัดการ
จราจร

5,000

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

384,994

สมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน

30,000

สมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ อบต.หัว
เขา

160,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

100,000

เงินสํารองจาย 500,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,457,600

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 120,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 12,616,800

รายจายตามข้อผูกพัน

คาใช้จายในการจัดการ
จราจร

5,000

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

384,994

สมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน

30,000

สมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ อบต.หัว
เขา

160,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,886,400

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาจ้างลูกจ้างประจํา 569,040

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 953,800 666,840 249,720

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

4,213,000 167,900 731,400 851,640 396,000

เงินประจําตําแหนง 174,000 42,000 42,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

30,000 10,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

96,000 48,000 48,000

เงินวิทยฐานะ 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน คาเชาบ้าน 72,000 42,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,886,400

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาจ้างลูกจ้างประจํา 569,040

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 136,320 2,006,680

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

1,067,280 7,427,220

เงินประจําตําแหนง 42,000 300,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

40,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

24,000 216,000

เงินวิทยฐานะ 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน คาเชาบ้าน 60,000 174,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000 10,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

773,000 20,000 107,120 202,380 33,560

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

105,000 34,000 30,000

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 150,000 20,000 20,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,150,000 620,000 15,000 855,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

86,000 16,000 12,000 6,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 300,000

คาใช้จายในการอบรม 
สัมมนา และศึกษาดูงาน

250,000

วันที่พิมพ์ : 3/8/2564  14:14:31 หน้า : 5/20



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

5,000 25,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

101,850 1,237,910

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

30,000 199,000

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 300,000 490,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 200,000 2,840,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

10,000 130,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 300,000

คาใช้จายในการอบรม 
สัมมนา และศึกษาดูงาน

250,000

วันที่พิมพ์ : 3/8/2564  14:14:31 หน้า : 6/20



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาพวงมาลัย กระเช้า
ดอกไม้ และพวงมาลา

10,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

74,000 8,000 8,000 4,000

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาตําบลหัวเขาคัพ

โครงการจัดงาน
ประเพณีตักบาตรเทโว
โรหณะ

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์และ
วันกตัญญูผู้สูงอายุ

โครงการปลูกต้นไม้วัน
สําคัญของสถาบันพระ
มหากษัตริย์

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน

20,000

โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและการปราบ
ปรามการทุจริต

20,000

โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

20,000

วันที่พิมพ์ : 3/8/2564  14:14:31 หน้า : 7/20



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาพวงมาลัย กระเช้า
ดอกไม้ และพวงมาลา

10,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

4,000 98,000

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาตําบลหัวเขาคัพ

100,000 100,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีตักบาตรเทโว
โรหณะ

100,000 100,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์และ
วันกตัญญูผู้สูงอายุ

100,000 100,000

โครงการปลูกต้นไม้วัน
สําคัญของสถาบันพระ
มหากษัตริย์

20,000 20,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน

20,000

โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและการปราบ
ปรามการทุจริต

20,000

โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

20,000

วันที่พิมพ์ : 3/8/2564  14:14:31 หน้า : 8/20



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ

50,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพและสงเสริม
อาชีพผู้สูงอายุตําบลหัว
เขา

20,000

โครงการรณรงค์ควบคุม
และป้องกันไข้เลือดออก

20,000

โครงการวันเด็กแหงชาติ
ตําบลหัวเขา

50,000

โครงการสงเสริมการ
เรียนรู้นอกชั้นเรียน

30,000

โครงการสงเสริม
เยาวชนคัดแยกขยะ

20,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

304,440

โครงการเสริมสร้าง
ทัศนคติและจิตสํานึกที่ดี
งามในการอยูรวมกัน
อยางสมานฉันท์โดย
ประชาชนมีสวนรวม

20,000

วันที่พิมพ์ : 3/8/2564  14:14:31 หน้า : 9/20



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ

50,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพและสงเสริม
อาชีพผู้สูงอายุตําบลหัว
เขา

20,000

โครงการรณรงค์ควบคุม
และป้องกันไข้เลือดออก

20,000

โครงการวันเด็กแหงชาติ
ตําบลหัวเขา

50,000

โครงการสงเสริมการ
เรียนรู้นอกชั้นเรียน

30,000

โครงการสงเสริม
เยาวชนคัดแยกขยะ

20,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

304,440

โครงการเสริมสร้าง
ทัศนคติและจิตสํานึกที่ดี
งามในการอยูรวมกัน
อยางสมานฉันท์โดย
ประชาชนมีสวนรวม

20,000

วันที่พิมพ์ : 3/8/2564  14:14:31 หน้า : 10/20



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมสําหรับเด็ก 
เยาวชนและประชาชน

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง

วัสดุการเกษตร

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 20,000 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 15,000 20,000 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 753,200 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 400,000 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 100,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

120,000

วัสดุสํานักงาน 70,000 20,000 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

8,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 10,000

คาบริการโทรศัพท์ 10,000

คาบริการไปรษณีย์ 20,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

100,000

คาไฟฟ้า 280,000 40,000

วันที่พิมพ์ : 3/8/2564  14:14:31 หน้า : 11/20



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมสําหรับเด็ก 
เยาวชนและประชาชน

20,000 20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 80,000 80,000

วัสดุการเกษตร 10,000 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 80,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 45,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 793,200

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 200,000 620,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 100,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

120,000

วัสดุสํานักงาน 20,000 130,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

8,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 10,000

คาบริการโทรศัพท์ 10,000

คาบริการไปรษณีย์ 20,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

100,000

คาไฟฟ้า 320,000

วันที่พิมพ์ : 3/8/2564  14:14:31 หน้า : 12/20



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

โครงการกอสร้างถนน
ลาดยางแอสฟัลท์
คอนกรีต หมูที่ 7 บ้าน
ฉวาก (กองชาง)

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง หมู 5 บ้านน้ําพุ 
(กองชาง)

โครงการปรับปรุงสนาม
ฟุตบอล อบต.หัวเขา 
(กองการศึกษาฯ)

เงินชดเชยคางานกอ
สร้าง (คา K)

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการขอรับเงินอุด
หนุนอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านปากดง

189,000

วันที่พิมพ์ : 3/8/2564  14:14:31 หน้า : 13/20



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

โครงการกอสร้างถนน
ลาดยางแอสฟัลท์
คอนกรีต หมูที่ 7 บ้าน
ฉวาก (กองชาง)

470,000 470,000

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง หมู 5 บ้านน้ําพุ 
(กองชาง)

206,000 206,000

โครงการปรับปรุงสนาม
ฟุตบอล อบต.หัวเขา 
(กองการศึกษาฯ)

4,000,000 4,000,000

เงินชดเชยคางานกอ
สร้าง (คา K)

20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการขอรับเงินอุด
หนุนอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านปากดง

189,000

วันที่พิมพ์ : 3/8/2564  14:14:31 หน้า : 14/20



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการขอรับเงินอุด
หนุนอาหารกลางวัน โรง
เรียนวัดฉวาก

235,200

โครงการขอรับเงินอุด
หนุนอาหารกลางวัน 
โรงเรียนวัดไทร

268,800

โครงการขอรับเงินอุด
หนุนอาหารกลางวัน 
โรงเรียนวัดน้ําพุ

504,000

โครงการขอรับเงินอุด
หนุนอาหารกลางวัน 
โรงเรียนวัดหัวเขา

222,600

โครงการปกป้องสถาบัน 
สันติ สามัคคี

50,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมูที่ 1 
บ้านเขาคีรี

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมูที่ 
10 บ้านหัวเขา

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมูที่ 
11 บ้านหนองกระดาน

20,000

วันที่พิมพ์ : 3/8/2564  14:14:31 หน้า : 15/20



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการขอรับเงินอุด
หนุนอาหารกลางวัน โรง
เรียนวัดฉวาก

235,200

โครงการขอรับเงินอุด
หนุนอาหารกลางวัน 
โรงเรียนวัดไทร

268,800

โครงการขอรับเงินอุด
หนุนอาหารกลางวัน 
โรงเรียนวัดน้ําพุ

504,000

โครงการขอรับเงินอุด
หนุนอาหารกลางวัน 
โรงเรียนวัดหัวเขา

222,600

โครงการปกป้องสถาบัน 
สันติ สามัคคี

50,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมูที่ 1 
บ้านเขาคีรี

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมูที่ 
10 บ้านหัวเขา

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมูที่ 
11 บ้านหนองกระดาน

20,000

วันที่พิมพ์ : 3/8/2564  14:14:31 หน้า : 16/20



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมูที่ 
12 บ้านตรอกตาโพธิ์

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมูที่ 2 
บ้านหัวเขา

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมูที่ 3 
บ้านกระเสียว

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมูที่ 4 
บ้านวัดไทร

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมูที่ 5 
บ้านน้ําพุ

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมูที่ 6 
บ้านหัวเขา

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมูที่ 7 
บ้านฉวาก

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมูที่ 8 
บ้านปากดง

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมูที่ 
12 บ้านตรอกตาโพธิ์

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมูที่ 2 
บ้านหัวเขา

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมูที่ 3 
บ้านกระเสียว

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมูที่ 4 
บ้านวัดไทร

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมูที่ 5 
บ้านน้ําพุ

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมูที่ 6 
บ้านหัวเขา

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมูที่ 7 
บ้านฉวาก

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมูที่ 8 
บ้านปากดง

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมูที่ 9 
บ้านเขาเขียว

20,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชน

15,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดพื้นที่จังหวัด
สุพรรณบุรี

50,000

รวม 16,379,394 12,719,960 352,900 4,992,600 1,938,740 501,560 875,000 70,000

วันที่พิมพ์ : 3/8/2564  14:14:31 หน้า : 19/20



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมูที่ 9 
บ้านเขาเขียว

20,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชน

15,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดพื้นที่จังหวัด
สุพรรณบุรี

50,000

รวม 320,000 7,076,450 30,000 45,256,604
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