
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระ
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100 หมู่ 7  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล เขาพระ
  เขต/อําเภอ เดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี  72120

พืนที 25.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทังหมด 2,806 คน

ชาย 1,360 คน

หญิง 1,446 คน

ข้อมูล ณ วันที 13 พฤศจิกายน 2561



ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระ

อําเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระ

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระอีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระจึงขอชีแจงให้ท่านประธานและ
สมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 11,403,874.21 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 4,257,894.68 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 3,394,755.99 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 7 โครงการ รวม 466,900.00 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 12 โครงการ รวม 908,543.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ.2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จํานวน 23,497,268.27 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 427,211.40 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 79,332.00 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 75,927.06 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 5,964.84 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 13,959,341.97 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 8,949,491.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 20,618,000.31 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 4,866,023.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 8,683,086.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 4,322,541.31 บาท

งบลงทุน จํานวน 2,150,350.00 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 16,000.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 580,000.00 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระ

อําเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี

รายรับจริง ปี  2559 ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 458,184.30 480,000.00 500,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 69,940.00 77,000.00 98,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 81,820.62 100,000.00 60,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 5,135.00 81,000.00 18,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 615,079.92 738,000.00 676,500.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 12,291,569.21 11,262,000.00 12,163,500.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 12,291,569.21 11,262,000.00 12,163,500.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 1,255,368.00 14,000,000.00 14,000,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,255,368.00 14,000,000.00 14,000,000.00

รวม 14,162,017.13 26,000,000.00 26,840,000.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2559 ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 380,066.00 5,590,000.00 5,580,000.00

งบบุคลากร 7,924,077.00 9,118,500.00 10,303,500.00

งบดําเนินงาน 4,878,913.88 7,676,500.00 7,465,700.00

งบลงทุน 2,579,800.00 2,926,000.00 2,764,800.00

งบรายจ่ายอืน 16,000.00 20,000.00 20,000.00

งบเงินอุดหนุน 857,985.92 659,000.00 706,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 16,636,842.80 25,990,000.00 26,840,000.00

รวม 16,636,842.80 25,990,000.00 26,840,000.00



ส่วนที 2

ข้อบัญญัติ

เรือง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระ

อําเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี





บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ องค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระ
อําเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 11,397,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 785,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 3,395,100

แผนงานสาธารณสุข 1,445,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 80,000

แผนงานเคหะและชุมชน 3,372,900

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 120,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 615,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 50,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 5,580,000

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 26,840,000





แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 5,706,500 0 1,527,000 7,233,500

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,977,500 0 0 1,977,500

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,729,000 0 1,527,000 5,256,000

งบดําเนินงาน 3,163,700 60,000 734,000 3,957,700

    ค่าตอบแทน 465,000 0 190,000 655,000

    ค่าใช้สอย 1,421,200 60,000 534,000 2,015,200

    ค่าวัสดุ 702,500 0 10,000 712,500

    ค่าสาธารณูปโภค 575,000 0 0 575,000

งบลงทุน 70,800 0 0 70,800

    ค่าครุภัณฑ์ 70,800 0 0 70,800

งบรายจ่ายอืน 0 20,000 0 20,000

    รายจ่ายอืน 0 20,000 0 20,000

งบเงินอุดหนุน 115,000 0 0 115,000

    เงินอุดหนุน 115,000 0 0 115,000

                                             รวม 9,056,000 80,000 2,261,000 11,397,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบดําเนินงาน 0 75,000 75,000

    ค่าใช้สอย 0 75,000 75,000

งบลงทุน 700,000 10,000 710,000

    ค่าครุภัณฑ์ 0 10,000 10,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 700,000 0 700,000

                                             รวม 700,000 85,000 785,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระ

อําเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม

งบบุคลากร 692,000 725,000 0 1,417,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 692,000 725,000 0 1,417,000

งบดําเนินงาน 673,000 532,000 100,000 1,305,000

    ค่าตอบแทน 70,000 10,000 0 80,000

    ค่าใช้สอย 568,000 522,000 100,000 1,190,000

    ค่าวัสดุ 35,000 0 0 35,000

งบลงทุน 0 117,100 0 117,100

    ค่าครุภัณฑ์ 0 117,100 0 117,100

งบเงินอุดหนุน 0 556,000 0 556,000

    เงินอุดหนุน 0 556,000 0 556,000

                                             รวม 1,365,000 1,930,100 100,000 3,395,100

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

สาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอืน รวม

งบบุคลากร 936,000 0 936,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 936,000 0 936,000

งบดําเนินงาน 249,000 260,000 509,000

    ค่าตอบแทน 50,000 0 50,000

    ค่าใช้สอย 199,000 170,000 369,000

    ค่าวัสดุ 0 90,000 90,000

                                             รวม 1,185,000 260,000 1,445,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ รวม

งบดําเนินงาน 80,000 80,000

    ค่าใช้สอย 80,000 80,000

                                             รวม 80,000 80,000



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง

ปฏิกูล รวม

งบบุคลากร 717,000 0 0 717,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 717,000 0 0 717,000

งบดําเนินงาน 359,000 350,000 80,000 789,000

    ค่าตอบแทน 75,000 0 0 75,000

    ค่าใช้สอย 284,000 100,000 80,000 464,000

    ค่าวัสดุ 0 250,000 0 250,000

งบลงทุน 0 1,866,900 0 1,866,900

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 1,866,900 0 1,866,900

                                             รวม 1,076,000 2,216,900 80,000 3,372,900

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 120,000 120,000

    ค่าใช้สอย 120,000 120,000

                                             รวม 120,000 120,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน รวม

งบดําเนินงาน 450,000 130,000 580,000

    ค่าใช้สอย 400,000 130,000 530,000

    ค่าวัสดุ 50,000 0 50,000

งบเงินอุดหนุน 0 35,000 35,000

    เงินอุดหนุน 0 35,000 35,000

                                             รวม 450,000 165,000 615,000

แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนําและ
ป่าไม้ รวม

งบดําเนินงาน 10,000 40,000 50,000

    ค่าใช้สอย 0 40,000 40,000

    ค่าวัสดุ 10,000 0 10,000

                                             รวม 10,000 40,000 50,000



แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 5,580,000 5,580,000

    งบกลาง 5,580,000 5,580,000

                                             รวม 5,580,000 5,580,000



แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 11,397,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 785,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 3,395,100

แผนงานสาธารณสุข 1,445,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 80,000

แผนงานเคหะและชุมชน 3,372,900

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 120,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 615,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 50,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 5,580,000

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 26,840,000

โดยทีเป็นการสมควรตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึนไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระ และ
โดยอนุมัติของนายอําเภอเดิมบางนางบวช

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นีเรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นีให้ใช้บังคับตังแต่วันที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจํานวนรวมทังสิน 26,840,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัวไป เป็นจํานวนรวมทังสิน 
26,840,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี 

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย
เงินขององค์การบริหารส่วนตําบล

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระ
อําเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี



ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระมีหน้าทีรักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี

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

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

(นายมานพ ฉําพงษ์สันติ)

ตําแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระ

อนุมัติ

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

(นายวัฒนา  ยังยืน)

ตําแหน่ง นายอําเภอเดิมบางนางบวช



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระ

อําเภอ เดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี
 

รายรับจริง ประมาณการ

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

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 0.00 300,793.00 263,630.00 300,000.00 0.00 % 300,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที 0.00 89,419.30 92,916.40 100,000.00 0.00 % 100,000.00

     ภาษีป้าย 0.00 67,972.00 70,665.00 80,000.00 25.00 % 100,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 458,184.30 427,211.40 480,000.00 500,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 252.00 0.00 100.00 % 9,500.00
     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว
เพือการโฆษณา 0.00 150.00 260.00 2,000.00 -50.00 % 1,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ 0.00 450.00 600.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับการประกอบกิจการนํามันเชือเพลิง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 5,000.00

     ค่าธรรมเนียมอืน ๆ 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 0.00 6,780.00 3,000.00 -66.67 % 1,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 0.00 0.00 4,000.00 0.00 100.00 % 10,000.00

     ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ 0.00 66,500.00 64,500.00 60,000.00 0.00 % 60,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 % 10,000.00

     ค่าใบอนุญาตอืนๆ 0.00 2,840.00 2,840.00 10,000.00 -100.00 % 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 69,940.00 79,332.00 77,000.00 98,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ดอกเบีย 0.00 81,820.62 75,927.06 100,000.00 -40.00 % 60,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 81,820.62 75,927.06 100,000.00 60,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

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

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าจําหน่ายเศษของ 0.00 0.00 200.00 0.00 100.00 % 1,000.00

     เงินทีมีผู้อุทิศให้ 0.00 0.00 44.66 0.00 100.00 % 500.00

     ค่าขายแบบแปลน 0.00 0.00 0.00 80,000.00 -87.50 % 10,000.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 0.00 5,135.00 5,720.18 1,000.00 550.00 % 6,500.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 5,135.00 5,964.84 81,000.00 18,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 0.00 0.00 1,397,688.59 0.00 100.00 % 1,500,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 0.00 8,088,364.23 8,282,626.34 8,000,000.00 -12.50 % 7,000,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 0.00 1,363,736.88 1,331,981.73 1,000,000.00 10.00 % 1,100,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 41,874.52 34,993.98 40,000.00 0.00 % 40,000.00

     ภาษีสุรา 0.00 638,840.88 644,433.81 500,000.00 0.00 % 500,000.00

     ภาษีสรรพสามิต 0.00 1,374,151.98 1,553,009.69 1,000,000.00 30.00 % 1,300,000.00

     อากรประมง 0.00 0.00 20.00 0.00 100.00 % 500.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 0.00 52,955.76 61,213.38 60,000.00 0.00 % 60,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 29,859.56 29,741.85 60,000.00 0.00 % 60,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 0.00 701,785.40 621,182.40 600,000.00 0.00 % 600,000.00

     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้นําบาดาล 0.00 0.00 1,810.00 1,000.00 100.00 % 2,000.00

     ภาษีจัดสรรอืนๆ 0.00 0.00 640.20 1,000.00 0.00 % 1,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 12,291,569.21 13,959,341.97 11,262,000.00 12,163,500.00

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 0.00 1,255,368.00 8,949,491.00 14,000,000.00 0.00 % 14,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 0.00 1,255,368.00 8,949,491.00 14,000,000.00 14,000,000.00

รวมทุกหมวด 0.00 14,162,017.13 23,497,268.27 26,000,000.00 26,840,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระ

อําเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 26,840,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 500,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 300,000 บาท
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 100,000 บาท
ภาษีป้าย จํานวน 100,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 98,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 9,500 บาท
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพือการโฆษณา จํานวน 1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการประกอบกิจการนํามันเชือเพลิง จํานวน 5,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอืน ๆ จํานวน 1,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 1,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 10,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ จํานวน 60,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 10,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 60,000 บาท
ดอกเบีย จํานวน 60,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 18,000 บาท
ค่าจําหน่ายเศษของ จํานวน 1,000 บาท
เงินทีมีผู้อุทิศให้ จํานวน 500 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 10,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 6,500 บาท

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 12,163,500 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 1,500,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 7,000,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 1,100,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 40,000 บาท
ภาษีสุรา จํานวน 500,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 1,300,000 บาท
อากรประมง จํานวน 500 บาท
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 60,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 60,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 600,000 บาท
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้นําบาดาล จํานวน 2,000 บาท
ภาษีจัดสรรอืนๆ จํานวน 1,000 บาท

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 14,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 14,000,000 บาท

วันทีพิมพ์ : 13/11/2561  15:02:25 หน้า : 2/2



รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 385,560 514,080 514,080 515,000 0 % 515,000

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 31,590 42,120 42,120 45,000 -4.44 % 43,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 28,080 42,120 42,120 45,000 -4.44 % 43,000

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 64,800 86,400 86,400 86,500 0 % 86,500

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 961,200 1,281,600 1,281,600 1,300,000 -0.77 % 1,290,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,471,230 1,966,320 1,966,320 1,991,500 1,977,500

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,704,960 2,288,638 2,279,734 2,400,000 2.92 % 2,470,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 93,900 133,800 138,000 140,000 -1.43 % 138,000

เงินประจําตําแหน่ง 113,400 131,510 126,000 130,000 -3.08 % 126,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 113,860 139,980 117,220 118,000 -100 % 0

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 10,500 23,310 15,630 16,000 -100 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 620,720 874,920 894,840 950,000 0 % 950,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระ

อําเภอเดิมบางนางบวช    จังหวัดสุพรรณบุรี
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 17,695 53,640 44,880 60,000 -25 % 45,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,675,035 3,645,798 3,616,304 3,814,000 3,729,000

รวมงบบุคลากร 4,146,265 5,612,118 5,582,624 5,805,500 5,706,500

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 204,900 273,500 290,000 -41.38 % 170,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 17,220 34,440 22,260 25,000 100 % 50,000

ค่าเช่าบ้าน 162,000 194,194 198,000 200,000 0 % 200,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 3,100 35,190 37,710 40,000 12.5 % 45,000

รวมค่าตอบแทน 182,320 468,724 531,470 555,000 465,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 312,959.8 264,343.2 197,155.2 398,000 12.56 % 448,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 4,680.72 2,280 0 30,000 0 % 30,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

     ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 7,440 11,574 50,000 -100 % 0

คชจ.ในการอบรม เพือการอยู่ร่วมกันใน
สังคม กิจกรรมการปรองดองสมานฉันท์ 22,440 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายเกียวกับพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
ฯลฯ ในงานพิธีต่าง ๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
    

0 0 800 16,935 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายเกียวกับพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
ฯลฯ ในงานพิธีต่างๆ 0 0 0 0 100 % 3,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

ค่าใช้จ่ายเกียวกับพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
ฯลฯ ในงานพิธีต่างๆขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

0 2,200 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม/โครงการ
อันเนืองมาจากพระราชดําริ 0 6,900 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ และโครงการอันเนืองมาจากพระ
ราชดําริฯ

0 0 0 10,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอันเป็นการ
พิทักษ์ไว้ซึงชาติ ศาสนา และพระมหา
กษัตริย์

0 0 66,909 70,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานการเลือกตังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตามที
กฎหมายกําหนด

0 0 0 0 100 % 200,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ 0 0 0 0 100 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการประชา
สัมพันธ์เชิญชวน หรืออํานวยความ
สะดวกให้กับประชาชนเพือมาร่วมงาน
รัฐพิธี

0 0 0 0 100 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการฝึก
อบรม ประชุม ชีแจงทําความเข้าใจ การ
อยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์

0 0 0 0 100 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการอันเป็น
การการพิทักษ์รักษาไว้ซึงชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์

0 0 0 0 100 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแนวเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลเขาพระ 0 0 0 0 100 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 0 100 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทําความเข้าใจ 
การอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ 0 0 0 30,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง 18,000 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน 79,750 0 0 0 0 % 0

วันทีพิมพ์ : 13/11/2561  15:02:33 หน้า : 3/32



รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

ค่าใช้จ่ายในการอบรม ประชุม ชีแจงทํา
ความเข้าใจ กิจกรรมการปรองดอง
สมานฉันท์ระดับท้องถิน

0 79,729 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงาน 0 488,625 448,488 470,000 -25.53 % 350,000

ค่าพวงมาลัย ชือดอกไม้ ในโอกาสงาน
พิธีต่างๆ 2,985.92 0 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 53,030 155,177.38 208,230 400,000 -37.5 % 250,000

รวมค่าใช้สอย 493,846.44 1,006,694.58 933,156.2 1,474,935 1,421,200

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 41,856 72,735 92,300 100,000 57.5 % 157,500

วัสดุงานบ้านงานครัว 11,975 18,660 11,413 40,000 0 % 40,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 94,420 6,860 100,000 0 % 100,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 221,215.51 231,783.76 208,450.54 240,000 25 % 300,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,390 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 60,600 98,310 70,150 100,000 0 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 337,036.51 515,908.76 389,173.54 585,000 702,500

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 187,251.76 284,344.17 262,892.4 290,000 20.69 % 350,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 15,235.01 35,184.13 25,322.3 50,000 0 % 50,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 21,242.28 25,119.19 23,062.72 30,000 0 % 30,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 5,000 8,650 11,260 15,000 0 % 15,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 60,161.6 101,222 107,417.6 110,000 18.18 % 130,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 288,890.65 454,519.49 429,955.02 495,000 575,000

รวมงบดําเนินงาน 1,302,093.6 2,445,846.83 2,283,754.76 3,109,935 3,163,700
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน 0 0 1,500 1,500 -100 % 0

ค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ 0 106,000 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือโต๊ะเอนกประสงค์ 0 0 0 0 100 % 67,500

จัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลือน 0 12,000 0 0 0 % 0

จัดซือโต๊ะทํางานเหล็ก หน้ายาง จํานวน 
1 ตัว 5,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซือเครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 0 30,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ
ชนิด LED ขาวดํา 0 0 0 0 100 % 3,300

ค่าจัดซือเครืองสแกนเนอร์ 0 0 3,050 3,100 -100 % 0

ครุภัณฑ์อืน

ค่าจัดซือเตนห์ ขนาด 5 x 4 เมตร 
จํานวน 5 หลัง 0 0 138,000 150,000 -100 % 0

ค่าจัดซือแท่นปาฐกถา (โพเดียม) 0 0 30,000 30,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 5,000 148,000 172,550 184,600 70,800

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง โครงการ
บ้านประชารัฐร่วมใจ เทิดไทด์องค์ราชัน 
ราชินี

0 0 0 20,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง ลาดยางถนน
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหน้าทีทํา
การองค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระ 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเขาพระ 

0 0 81,500 90,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงห้องนําภาย
ในอาคารสํานักงาน 0 63,500 0 0 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 63,500 81,500 110,000 0

รวมงบลงทุน 5,000 211,500 254,050 294,600 70,800

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 15,000 15,000 15,000 15,000 0 % 15,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 130,000 50,000 0 0 100 % 50,000

เงินอุดหนุนเอกชน 0 209,985.92 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 50,000 50,000 50,000 50,000 0 % 50,000

รวมเงินอุดหนุน 195,000 324,985.92 65,000 65,000 115,000

รวมงบเงินอุดหนุน 195,000 324,985.92 65,000 65,000 115,000

รวมงานบริหารทัวไป 5,648,358.6 8,594,450.75 8,185,428.76 9,275,035 9,056,000

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

คชจ.ในการดําเนินการจัดทําแผนชุมชน 
ประชุมประชาคม 19,740 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการจัดทํา
และประสานแผนพัฒนาท้องถิน 0 0 0 0 100 % 40,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการส่งเสริม 
สนับสนุน การจัดทําแผนชุมชนและ
กิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุม
ประชาคมแผนชุมชน

0 0 0 0 100 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานส่งเสริมสนับ
สนุนการประชาคม 0 18,364 4,350 10,000 -100 % 0

โครงการสํารวจและจัดเก็บข้อมูลพืนฐาน 0 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 19,740 18,364 4,350 20,000 60,000

รวมงบดําเนินงาน 19,740 18,364 4,350 20,000 60,000

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 0 16,000 16,000 20,000 0 % 20,000

รวมรายจ่ายอืน 0 16,000 16,000 20,000 20,000

รวมงบรายจ่ายอืน 0 16,000 16,000 20,000 20,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 19,740 34,364 20,350 40,000 80,000

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 684,760 844,378 1,124,820 1,200,000 4.17 % 1,250,000

เงินประจําตําแหน่ง 31,500 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 231,030 214,440 220,920 230,000 2.17 % 235,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 947,290 1,100,818 1,387,740 1,472,000 1,527,000

รวมงบบุคลากร 947,290 1,100,818 1,387,740 1,472,000 1,527,000

วันทีพิมพ์ : 13/11/2561  15:02:33 หน้า : 7/32



รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 80,000 120,000 120,000 -45.83 % 65,000

ค่าเช่าบ้าน 38,377 72,000 105,000 110,000 0 % 110,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,130 4,260 9,870 10,000 50 % 15,000

รวมค่าตอบแทน 42,507 156,260 234,870 240,000 190,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 31,700 288,450 289,200 514,000 0 % 514,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 0 0 0 0 100 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 11,220 10,892 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 31,700 299,670 300,092 534,000 534,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 7,869.05 7,206.05 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 7,869.05 7,206.05 10,000 10,000

รวมงบดําเนินงาน 74,207 463,799.05 542,168.05 784,000 734,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานเหล็ก 
หน้ายาง จํานวน 1 ตัว 5,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก 0 0 4,250 4,300 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

ค่าจัดซือจอภาพแบบ LCD หรือ LED 0 0 3,950 4,300 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล 

0 0 20,900 21,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 5,000 0 29,100 29,600 0

รวมงบลงทุน 5,000 0 29,100 29,600 0

รวมงานบริหารงานคลัง 1,026,497 1,564,617.05 1,959,008.05 2,285,600 2,261,000

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 6,694,595.6 10,193,431.8 10,164,786.81 11,600,635 11,397,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 10,000 0

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 10,000 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าติดตังระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึงเป็นการ
ติดตังครังแรกในอาคารหรือสถานทีราชการ
พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง

ค่าจัดซือพร้อมติดตังกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์บันทึกภาพ
ผ่านเครือข่ายสัญญาณพร้อมใช้งาน หมู่
ที 2 บ้านเขาพระ

0 0 0 0 100 % 300,000

ค่าจัดซือพร้อมติดตังกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์บันทึกภาพ
ผ่านเครือข่ายสัญญาณพร้อมใช้งาน หมู่
ที 4 บ้านท่ารวก

0 0 0 0 100 % 200,000

ค่าจัดซือพร้อมติดตังกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์บันทึกภาพ
ผ่านเครือข่ายสัญญาณพร้อมใช้งาน หมู่
ที 7 บ้านท่าม่วง

0 0 0 0 100 % 200,000

ค่าจ้างเหมาจัดซือพร้อมติดตังกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)พร้อม
อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่ายสัญญา
นพร้อมใช้งาน หมู่ที 11 บ้านวังกุลา

0 0 190,000 203,600 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 190,000 203,600 700,000

รวมงบลงทุน 0 0 190,000 203,600 700,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน 0 0 190,000 213,600 700,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการตาม
ภารกิจถ่ายโอนควบคุมไฟป่า โดยเตรียม
ความพร้อมเพือจัดการปัญหาไฟป่าและ
หมอกควัน

0 0 0 0 100 % 15,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 
สําคัญ

0 0 0 0 100 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการป้องกัน และ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สําคัญ

0 0 10,140 30,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 200 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สําคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาล
สงกรานต์ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท. 
0810.5/ว 2208 ลว 2 ธค. 2557 

0 29,100 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผนป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย 0 0 26,940 50,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้เกียว
กับการป้องกันภัยต่างๆ 0 0 0 0 100 % 40,000

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
ควบคุมไฟป่า 0 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 200 29,100 37,080 90,000 75,000

รวมงบดําเนินงาน 200 29,100 37,080 90,000 75,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

จัดซือสายส่งนําดับเพลิง 0 48,000 0 0 100 % 10,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 48,000 0 0 10,000

รวมงบลงทุน 0 48,000 0 0 10,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 200 77,100 37,080 90,000 85,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 200 77,100 227,080 303,600 785,000

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 114,570 178,223 186,960 195,000 233.33 % 650,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 105 0 0 0 0 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 0 100 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 162,000 0 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 276,675 178,223 186,960 195,000 692,000

รวมงบบุคลากร 276,675 178,223 186,960 195,000 692,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 60,000 75,000 75,000 -20 % 60,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 5,000 -100 % 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 2,938.25 3,740 4,430 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 2,938.25 63,740 79,430 90,000 70,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 300,600 357,600 373,000 -6.7 % 348,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 0 0 0 0 100 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 0 0 0 0 100 % 100,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 24,800 67,000 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 10,902 3,056 20,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,400 0 0 75,000 33.33 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 26,200 378,502 360,656 468,000 568,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 8,463 10,800 16,451 20,000 0 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,475 7,280 14,250 15,000 0 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 18,938 18,080 30,701 35,000 35,000

รวมงบดําเนินงาน 48,076.25 460,322 470,787 593,000 673,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือตู้ชันวางอเนกประสงค์ 0 51,000 0 0 0 % 0

จัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน 0 4,000 0 0 0 % 0

จัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลือน 0 13,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 68,000 0 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง อาคารเอนก
ประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 0 0 105,100 -100 % 0

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 74,200 0 0 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 74,200 0 105,100 0

รวมงบลงทุน 0 142,200 0 105,100 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 324,751.25 780,745 657,747 893,100 1,365,000

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 476,182 500,000 0 % 500,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 44,265 211,560 220,000 2.27 % 225,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 44,265 687,742 720,000 725,000

รวมงบบุคลากร 0 44,265 687,742 720,000 725,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 1,030 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 1,030 10,000 10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 3,500 0 50,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม/โครงการ
สานพลังสู่การพัฒนาเด็กปฐมวัย 8,000 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการชีแจง
แลกเปลียนความคิดเห็นระหว่างผู้
ปกครองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 0 0 100 % 7,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการส่งเสริม
จริยธรรมสําหรับเด็กปฐมวัย 0 0 0 0 100 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการส่งเสริม
ทันตสุขภาพเด็กปฐมวัย 0 0 0 0 100 % 6,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการสร้าง
สรรค์การเรียนรู้โดยภูมิปัญญาท้องถิน
และแหล่งเรียนรู้

0 0 0 0 100 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการ
สานพลังสู่การพัฒนาเด็กปฐมวัย 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการชีแจง แลกเปลียนความคิดเห็น
ระหว่างผู้ปกครองและศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

0 0 0 7,700 -100 % 0

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็ก
ปฐมวัย 0 0 6,000 6,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 149,400 259,800 354,360 429,200 4.61 % 449,000

โครงการสร้างสรรค์การเรียนรู้โดย
ภูมิปัญญาท้องถินและแหล่งเรียนรู้ 0 0 0 12,600 -100 % 0

โครงการสานพลังสู่การพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 0 9,434 10,790 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 157,400 272,734 371,150 525,500 522,000

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม) 131,384.32 354,414 322,581 350,665 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 131,384.32 354,414 322,581 350,665 0

รวมงบดําเนินงาน 288,784.32 627,148 694,761 886,165 532,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ 0 0 32,000 32,400 -100 % 0

ค่าจัดซือเครืองปรับอากาศชนิดแขวน 0 0 0 0 100 % 94,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับ
สํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) 0 0 0 0 100 % 16,000

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก 0 0 0 0 100 % 4,300

ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า 0 0 0 0 100 % 2,800

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 32,000 32,400 117,100

รวมงบลงทุน 0 0 32,000 32,400 117,100

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 456,000 508,000 490,000 499,000 11.42 % 556,000

รวมเงินอุดหนุน 456,000 508,000 490,000 499,000 556,000

รวมงบเงินอุดหนุน 456,000 508,000 490,000 499,000 556,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 744,784.32 1,179,413 1,904,503 2,137,565 1,930,100
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จายโครงการหรือกิจกรรมของศูนย์
เยาวชนตําบลเขาพระ  0 11,050 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการหรือกิจกรรมของศูนย์
เยาวชนองค์การบริหารส่วนตําบลเขา
พระ

0 0 144,750 147,700 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการศูนย์
เยาวชนองค์การบริหารส่วนตําบลเขา
พระ

0 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0 11,050 144,750 147,700 100,000

รวมงบดําเนินงาน 0 11,050 144,750 147,700 100,000

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 0 11,050 144,750 147,700 100,000

รวมแผนงานการศึกษา 1,069,535.57 1,971,208 2,707,000 3,178,365 3,395,100

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 130,320 201,080 210,000 220,000 195.45 % 650,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 1,500 0 0 0 0 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 0 100 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 384,570 216,000 216,000 240,000 -8.33 % 220,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 7,500 24,000 24,000 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 523,890 441,080 450,000 484,000 936,000

รวมงบบุคลากร 523,890 441,080 450,000 484,000 936,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 30,000 40,000 50,000 -20 % 40,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 5,000 -100 % 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 2,040 0 0 0 100 % 10,000

เงินช่วยเหลือบุตร 0 1,140 4,200 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 2,040 31,140 44,200 65,000 50,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 180,450 145,950 184,000 0 % 184,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 0 0 0 0 100 % 15,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 15,000 -100 % 0

ค่าเดินทางไปราชการ 5,092 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 5,092 180,450 145,950 199,000 199,000

รวมงบดําเนินงาน 7,132 211,590 190,150 264,000 249,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 
VA จํานวน 1 เครือง 0 3,100 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 3,100 0 0 0

รวมงบลงทุน 0 3,100 0 0 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข 531,022 655,770 640,150 748,000 1,185,000

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการดําเนิน
การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตาม
โครงการปลอดโรค ปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า

0 0 0 0 100 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการตรวจ
คัดกรองสุขภาพในชุมชน 0 0 0 0 100 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการประชา
สัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกียวกับ
โรคติดต่อและไม่ติดต่อ

0 0 0 0 100 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการป้องกัน 
ควบคุม โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 0 0 0 0 100 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อย

0 0 0 0 100 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการส่งเสริม
การดําเนินงานและบริหารจัดการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน

0 0 0 0 100 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้แก่ประชาชนเกียวกับโรค
ติดต่อและไม่ติดต่อ 

0 0 360 14,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการดําเนินงาน
และบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุก
เฉิน 

0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพในชุมชน 0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เกียว
กับโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์

0 750 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันโรคติดต่อ โรคไม่
ติดต่อ และภัยทางถนน 0 4,150 0 0 0 % 0
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โครงการรณรงค์ฉีดวัคฉีนควบคุมโรค
ติดต่อในสัตว์ 0 0 180 17,000 -100 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้ เกียวกับโรค
ติดต่อและไม่ติดต่อ ฯลฯ 0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้ แก่ผู้ประกอบ
การร้านค้า เพือพัฒนาตลาดบริเวณหน้า
โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช

0 9,350 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 10,000 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 14,250 540 131,000 170,000

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 40,373.83 43,200 55,360 56,000 60.71 % 90,000

รวมค่าวัสดุ 40,373.83 43,200 55,360 56,000 90,000

รวมงบดําเนินงาน 40,373.83 57,450 55,900 187,000 260,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าจัดซือเครืองพ่นหมอกควัน 0 57,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 57,000 0 0 0

รวมงบลงทุน 0 57,000 0 0 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 40,373.83 114,450 55,900 187,000 260,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 571,395.83 770,220 696,050 935,000 1,445,000
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แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้ป่วยด้อยโอกาสและครอบ
ครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ทีพึง

0 0 0 0 100 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการพัฒนา
และส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ 0 0 0 0 100 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการพัฒนา
และส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 0 0 0 0 100 % 40,000

โครงการฝึกอบรมเพือส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพแก่ประชาชน 0 19,400 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตผู้พิการ 0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ 0 9,000 87,731 110,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทกลุ่ม
สตรีตําบลเขาพระ 0 10,000 0 0 0 % 0

โครงการสังคมสงเคราะห์ การพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้ป่วยด้อยโอกาส  ผู้ป่วย
เอดส์ และครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้
ไร้ทีพึง

0 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 38,400 87,731 130,000 80,000

รวมงบดําเนินงาน 0 38,400 87,731 130,000 80,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 38,400 87,731 130,000 80,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 38,400 87,731 130,000 80,000
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แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 297,480 505,573 346,020 360,000 87.5 % 675,000

เงินประจําตําแหน่ง 21,000 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 318,480 547,573 388,020 402,000 717,000

รวมงบบุคลากร 318,480 547,573 388,020 402,000 717,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 40,000 30,000 50,000 -60 % 20,000

ค่าเช่าบ้าน 21,000 24,000 0 5,000 -100 % 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 2,000 23,500 29,930 40,000 37.5 % 55,000

รวมค่าตอบแทน 23,000 87,500 59,930 95,000 75,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 16,100 15,450 600 50,000 288 % 194,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการวางและ
ปรับปรุงผังเมืองรวม เมือง/ชุมชนและ
การวางผังชุมชน

0 0 0 0 100 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 4,688 4,552 0 20,000 0 % 20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 2,990 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 20,788 22,992 600 120,000 284,000

รวมงบดําเนินงาน 43,788 110,492 60,530 215,000 359,000
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที 2 0 29,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 29,000 0 0 0

รวมงบลงทุน 0 29,000 0 0 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 362,268 687,065 448,550 617,000 1,076,000

งานไฟฟ้าถนน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 99,400 0 37,200 100,000 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 99,400 0 37,200 100,000 100,000

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 56,187 37,401.5 100,000 0 % 100,000

วัสดุก่อสร้าง 36,000 40,550 38,830 100,000 0 % 100,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 36,000 96,737 76,231.5 250,000 250,000

รวมงบดําเนินงาน 135,400 96,737 113,431.5 350,000 350,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครืองขยายสัญญาณเสียง 0 28,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 28,000 0 0 0
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

ค่าต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที 11 
บ้านวังกุลา 0 150,000 0 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที 10 358,000 0 0 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ 10 บ้านเขาชะโอย (2 
ข้างทาง) บริเวณทางเข้าศูนย์เพาะชํา
กล้าไม้ 

0 0 0 16,000 -100 % 0

ค่าก่อสร้างดําเนินการขุดคูส่งนําเพือการ
เกษตรพร้อมฝังท่อระบายนํา หมู่ที 1 
บ้านท่าฟืน

0 0 39,500 39,500 -100 % 0

ค่าก่อสร้างดําเนินการฝังท่อระบายนํา
พร้อมบ่อพัก หมู่ที 1 บ้านท่าฟืน 0 0 230,000 231,000 -100 % 0

ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 10 บ้านเขา
ตะค้าน (ต่อจากโครงการเดิมไปทางทิศ
ตะวันตก)

0 180,000 0 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 2 บ้านเขา
พระ บริเวณซอยเล้าเป็ดต่อจากโครงการ
เดิม ไปทางทิศเหนือ

0 285,000 0 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 4 บ้านท่า
รวก (ซอยบ้านนายธีรเดช สังเคราะห์) 
จํานวน 2 สาย

0 91,000 0 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 6 บ้านกํามะ
เชียร (ต่อจากโครงการเดิมไปทางทิศ
ใต้)

0 195,000 0 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที 7 บ้าน
ท่าม่วง (รอยต่อทางหลวงแผ่นดินหมาย
เลข 340) จํานวน 3 สาย ระยะทางรวม 
31 เมตร

0 56,400 0 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต(ต่อจากของ
เดิม)หมู่ที 2 บ้านเขาพระ (ช่วงที 2) 131,000 0 0 0 0 % 0
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ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที 1 บ้านท่าฟืน 0 0 0 0 100 % 358,700

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที 10 บ้านเขาชะโอย 0 0 202,000 204,000 67.45 % 341,600

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที 6 บ้านกํามะเชียร 0 0 0 0 100 % 358,700

ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกทับ
คอนกรีต หมู่ที 11 บ้านวังกุลา 0 0 0 0 100 % 411,900

ค่าก่อสร้างปรับผิวจราจรลงลาดยางแอล
ฟัลท์ติก หมู่ที 2 บ้านเขาพระ 0 0 452,000 452,000 -100 % 0

ค่าก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 7 (บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน
ท่าม่วง เชือมต่อทางหลวงแผ่นดินหมาย
เลข 340 ไปทางทิศใต้)

0 468,000 0 0 0 % 0

ค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 2 0 111,000 0 0 0 % 0

ค่าจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายนํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 7 บ้านท่าม่วง 0 0 0 9,000 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายนํา
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักระบาย
นํา หมู่ที 7 บ้านท่าม่วง(ต่อจากโครงการ
เดิมไปทางทิศใต้)

0 0 302,000 303,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าจ้างเหมาดําเนินการลงลูกรังพร้อม
ปรับเกลียในเขตพืนที อบต.เขาพระ 0 0 300,000 850,000 -53.41 % 396,000

ค่าบํารุงรักษาขุดลอกคูส่งนําเพือพัฒนา
แหล่งนําการเกษตร หมู่ที 1 บ้านท่าฟืน 
จํานวน 2 สาย ระยะทาง 1,250 เมตร 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,081 ลบ.ม

0 34,600 0 0 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 489,000 1,571,000 1,525,500 2,104,500 1,866,900

รวมงบลงทุน 489,000 1,599,000 1,525,500 2,104,500 1,866,900

รวมงานไฟฟ้าถนน 624,400 1,695,737 1,638,931.5 2,454,500 2,216,900
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งานสวนสาธารณะ

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ค่าจัดสวน หมู่ 2 บ้านเขาพระ บริเวณ
แยกโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช 0 0 78,900 78,900 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 78,900 78,900 0

รวมงบลงทุน 0 0 78,900 78,900 0

รวมงานสวนสาธารณะ 0 0 78,900 78,900 0

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการกําจัด
ขยะมูลฝอย สิงปฏิกูลและนําเสีย 0 0 0 0 100 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการคัดแยก
ขยะมูลฝอย และการบริหารจัดการบ่อ
ขยะ

0 0 0 0 100 % 60,000

โครงการค่าใช้จ่ายในการกําจัดขยะมูล
ฝอย สิงปฏิกูลและนําเสีย 0 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 10,000 80,000

ค่าวัสดุ

วัสดุอืน 0 88,000 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 88,000 0 50,000 0

รวมงบดําเนินงาน 0 88,000 0 60,000 80,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 0 88,000 0 60,000 80,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 986,668 2,470,802 2,166,381.5 3,210,400 3,372,900
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหา
อาชญากรรม โรคเอดส์ การละเมิดสิทธิ
เด็ก สตรี การพนัน การขยายตัวของ
ธุรกิจบริการทางเพศ การสร้างความเข้ม
แข็งกลุ่มสตรี

0 0 0 10,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมด้านการ
พัฒนาสตรีและครอบครัว 0 57,500 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 0 0 0 0 100 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการส่งเสริม 
สนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัญ
ญาเศรษฐกิจพอเพียง

0 0 0 0 100 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการส่งเสริม
การดําเนินงานกิจการพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว

0 0 0 0 100 % 40,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการส่งเสริม
การประกอบอาชีพของประชาชน 0 0 0 0 100 % 40,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการ
ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 0 0 13,000 20,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนการ
ดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

0 0 0 20,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

โครงการฝึกอบรมเพือส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพแก่ประชาชน 0 0 0 40,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทกลุ่ม
สตรีตําบลเขาพระ 0 0 0 40,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 57,500 13,000 130,000 120,000

รวมงบดําเนินงาน 0 57,500 13,000 130,000 120,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0 57,500 13,000 130,000 120,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 57,500 13,000 130,000 120,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาสร้าง
ความสามัคคีในชุมชน 92,975 0 93,934 100,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาสร้างความสามัคคีในชุมชน 0 0 0 0 100 % 100,000

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสนาม
กีฬาระดับอําเภอเดิมบางนางบวช 0 152,000 0 300,000 0 % 300,000

รวมค่าใช้สอย 92,975 152,000 93,934 400,000 400,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 0 0 44,641 45,000 11.11 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 44,641 45,000 50,000

รวมงบดําเนินงาน 92,975 152,000 138,575 445,000 450,000

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สนามกีฬาอําเภอเดิมบางนาง
บวช หมู่ที 7 บ้านท่าม่วง

0 490,000 0 0 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 490,000 0 0 0

รวมงบลงทุน 0 490,000 0 0 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 92,975 642,000 138,575 445,000 450,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ส่งเสริมงาน
ประเพณีทางศาสนา 0 0 2,340 15,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการส่งเสริม
งานประเพณีทางศาสนา 0 0 0 0 100 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวัน
สงกรานต์ วันกตัญ ูผู้สูงอายุและวัน
ครอบครัว

0 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 2,340 15,000 130,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 2,340 15,000 130,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 25,000 25,000 25,000 25,000 40 % 35,000

รวมเงินอุดหนุน 25,000 25,000 25,000 25,000 35,000

รวมงบเงินอุดหนุน 25,000 25,000 25,000 25,000 35,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 25,000 25,000 27,340 40,000 165,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 117,975 667,000 165,915 485,000 615,000

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0 9,935 14,645 15,000 -33.33 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 9,935 14,645 15,000 10,000

รวมงบดําเนินงาน 0 9,935 14,645 15,000 10,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 9,935 14,645 15,000 10,000

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการ "รักนํา รักป่า รักษา
แผ่นดิน" 0 0 3,588 30,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 0 1,180 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครอง ดูแล บํารุง
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวด
ล้อม

0 0 0 15,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการคุ้ม
ครอง ดูแล บํารุงรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิงแวดล้อม

0 0 0 0 100 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการส่งเสริม 
สนับสนุนการดําเนินกิจการตาม
โครงการ "รักนํา รักป่า รักษาแผ่นดิน"

0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 1,180 3,588 45,000 40,000

รวมงบดําเนินงาน 0 1,180 3,588 45,000 40,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าจัดซือเลือยโซ่ไฟฟ้า 0 0 4,800 5,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 4,800 5,000 0

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าจ้างเหมาเครืองจักรกลหนักขุดลอก
ฟืนฟูแหล่งนําเพือการเกษตร หมู่ที 6 
บ้านกํามะเชียร ตําบลเขาพระ อําเภอ
เดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

0 0 36,000 36,000 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาเครืองจักรกลหนักขุดลอก
ฟืนฟูแหล่งนําสาธารณประโยชน์ หมู่ที 4 
บ้านท่ารวก 

0 0 0 121,000 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 36,000 157,000 0

รวมงบลงทุน 0 0 40,800 162,000 0

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ 0 1,180 44,388 207,000 40,000

รวมแผนงานการเกษตร 0 11,115 59,033 222,000 50,000

วันทีพิมพ์ : 13/11/2561  15:02:34 หน้า : 31/32



รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 41,354 72,066 75,588 110,000 -27.27 % 80,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0 0 3,687,890 4,000,000 0 % 4,000,000

เบียยังชีพคนพิการ 0 0 747,200 820,000 14.63 % 940,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 7,000 43,500 48,000 70,000 0 % 70,000

สํารองจ่าย 106,100 21,000 87,345 350,000 -28.57 % 250,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 90,000 100,000 100,000 120,000 0 % 120,000

เงินช่วยพิเศษ 0 0 35,580 36,000 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 0 143,500 120,000 120,000 0 % 120,000

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 0 0 164,060 169,000 -100 % 0

รวมงบกลาง 244,454 380,066 5,065,663 5,795,000 5,580,000

รวมงบกลาง 244,454 380,066 5,065,663 5,795,000 5,580,000

รวมงบกลาง 244,454 380,066 5,065,663 5,795,000 5,580,000

รวมแผนงานงบกลาง 244,454 380,066 5,065,663 5,795,000 5,580,000

รวมทุกแผนงาน 9,684,824 16,636,842.8 21,352,640.31 25,990,000 26,840,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระ

อําเภอ เดิมบางนางบวช   จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 26,840,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 9,056,000 บาท
งบบุคลากร รวม 5,706,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,977,500 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 515,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนผู้บริหาร ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 1 คน รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 คน

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 43,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร ได้แก่ นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 คน รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 2 คน 

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 43,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของผู้บริหาร ได้แก่ นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล จํานวน 1 คน รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 2 คน

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,500 บาท

        - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่ เลขานุการองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 1 คน 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,290,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็น ค่าตอบแทนให้แก่บุคคลดังต่อไปนี 
        1. ค่าตอบแทนประธานสภาฯ             จํานวน    1    คน
        2. ค่าตอบแทนรองประธานสภาฯ        จํานวน    1    คน
        3. ค่าตอบแทนเลขานุการสภาฯ           จํานวน    1   คน
        4. ค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ               จํานวน    11 คน

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,729,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,470,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล และจ่ายเป็นเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวน 7 อัตรา ดังนี
        1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
        2. หัวหน้าสํานักปลัด
        3. นิติกร
        4. นักจัดการงานทัวไป
        5. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
        6. นักพัฒนาชุมชน
        7. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 138,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นเงินเพิมสําหรับนักบริหารงานองค์การบริหารส่วน
ตําบล ระดับกลาง เท่ากับเงินประจําตําแหน่งตามนัย ม. 12 แห่ง พ.ร.บ
.เงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. 2538 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับ
ที 8) พ.ศ. 2554 และเงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุ
พิเศษ ตําแหน่ง นิติกร (พ.ต.ก.)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 126,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล นัก
บริหารงานอบต. ระดับกลาง ตามนัย ม. 12 แห่ง พ.ร.บ. เงินเดือนและ
เงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. 2538 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 8) พ.ศ
. 2554 และเงินประจําตําแหน่งของหัวหน้าส่วนราชการ (ตามประกาศ
ราชกิจจานุเบกษา หน้า 36 เล่ม 130 ตอนพิเศษ 58 ลงวันที 14 พ.ค
. 56 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน เรือง กําหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน (ฉบับ
ที 2) ลงวันที 18 เม.ย. 56

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 950,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 6 อัตรา ดังนี
        1. ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 1
 อัตรา
        2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ           (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 1
 อัตรา
        3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ        (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 1
 อัตรา
        4. พนักงานขับรถยนต์                  (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 1
 อัตรา 
        5. คนงานทัวไป                           (พนักงานจ้างทัวไป)        2
 อัตรา  

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 45,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว ให้แก่ พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป ตามประกาศ ก.อบต. จังหวัด
สุพรรณบุรี เรือง หลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลให้ได้รับเงินเพิมการครองชีพ
ชัวคราว

งบดําเนินงาน รวม 3,163,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 465,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 170,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี
        1. เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ สําหรับพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง จํานวน 150,000 บาท
        2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ฯลฯ จํานวน 20,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้
แก่ พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 200,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล ซึงมีสิทธิได้รับ
ตามระเบียบของทางราชการ
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 45,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับ ผู้บริหาร พนักงาน
ส่วนตําบล และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ

ค่าใช้สอย รวม 1,421,200 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 448,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี
        1. ค่าจ้างเหมาบริการ
            เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเข้าปกหนังสือ ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่า
จัดทําโครงเหล็กเวที ค่าโฆษณาและเผยแพร่ค่าใช้จ่ายหรือสิงพิมพ์ต่าง ๆ
  ฯลฯจํานวนเงิน  110,000 บาท
        2. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนอบรม
            เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมรังวัดทีดิน ค่าลงทะเบียนในการอบรม
ตามหลักสูตรต่างๆ  ให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกท้องถิน พนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้าง  จํานวนเงิน 200,000 บาท
        3. จ้างเหมาบริการ
            เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคาร สถานที
ราชการ จํานวนเงิน 138,000 บาท
        

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี
        1. เพือจ่ายเป็นค่ารับรอง หรือเลียงรับรองขององค์กรปกครองท้อง
ถิน ในการต้อนรับบุคคล กลุ่มบุคคลทีมานิเทศงาน ตรวจงาน ฯลฯ  จํานวน
เงิน 10,000 บาท
        2. เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาและรัฐพิธี  จํานวน
เงิน 20,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายเกียวกับพวงมาลัย ช่อดอกไม้ ฯลฯ ในงานพิธีต่างๆ จํานวน 3,200 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวง
มาลัย และพวงหรีด เนืองในโอกาสงานพิธีต่างๆ ขององค์กรและภาค
ประชาชน
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานการเลือกตังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตามที
กฎหมายกําหนด

จํานวน 200,000 บาท

        - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานการเลือกตังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ตามทีกฎหมายกําหนด อีกทังให้ความร่วมมือในการ
ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนทราบ
ถึงสิทธิหน้าทีและการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตังสถาผู้แทน
ราษฎร และหรือสมาชิกวุฒิสภา 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 20,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการปกป้องสถาบันสําคัญ
ของชาติ โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึงเป็นสถาบันของชาติอัน
เป็นศูนย์รวมแห่งความเป็นชาติและความสามัคคีของคนในชาติ โดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถินจัดทําหรือสนับสนุนโครงการปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติและให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วย โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0310.4/ว
2128 ลว. 31 ก.ค. 57
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการประชาสัมพันธ์เชิญชวน หรืออํานวยความ
สะดวกให้กับประชาชนเพือมาร่วมงานรัฐพิธี

จํานวน 10,000 บาท

        - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการประชาสัมพันธ์เชิญ
ชวน หรืออํานวยความสะดวกให้กับประชาชนเพือมาร่วมงานรัฐพิธี และ
พระราชพิธีต่างๆ
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ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการฝึกอบรม ประชุม ชีแจงทําความเข้าใจ การ
อยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์

จํานวน 20,000 บาท

        - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการฝึกอบรม ประชุม ชี
แจงทําความเข้าใจ เพือสร้างทัศนคติและจิตสํานึกทีดีงามในการอยู่ร่วมกัน
อย่างสมานฉันท์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการอันเป็นการการพิทักษ์รักษาไว้ซึงชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์

จํานวน 20,000 บาท

        - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการอันเป็นการการพิทักษ์
รักษาไว้ซึงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นทียึดเหนียวและเป็นศูนย์
รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทังชาติ
ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแนวเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระ จํานวน 20,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําแนวเขตองค์การบริหารส่วน
ตําบลเขาพระ โดยให้เป็นไปตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับค่าเบีย
เลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไปราชการ
หรือไปอบรมสัมมนาของผู้บริหารท้องถิน สมาชิกสภาท้องถิน พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง
ค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงาน จํานวน 350,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
แก่ผู้บริหารท้องถิน สมาชิกสภาท้องถิน พนักงานส่วนตําบล พนักงาน
จ้าง ผู้นําชุมชน องค์กรประชาชน หรือองค์กรทีจัดตังตาม
กฎหมาย เช่น กลุ่มเกษตรกร คณะกรรมการพัฒนาสตรี อสม. ฯลฯ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 250,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม จ้างเหมาและบํารุงรักษาทรัพย์สิน ให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ สําหรับวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ของสํานักงาน

ค่าวัสดุ รวม 702,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 157,500 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํานักงาน ทีจําเป็นต้องใช้ในสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด แฟ้ม โต๊ะ เก้าอี เก้าอี
พลาสติกฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้าน งานครัว เช่น ผลิตภัณฑ์ทําความ
สะอาด กระดาษชําระ นําดืม ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา หัวเทียน กระจกมอง
ข้างรถยนต์ หม้อนํารถยนต์ ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 300,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามัน
ดีเซล นํามันเบนซิน นํามันก๊าด นํามันหล่อลืน ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุโฆษณาและเผย
แพร่ เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียง
หรือภาพ เมมโมรีการ์ด รูปจากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจานบันทึก
ข้อมูล ตลับผลหมึก สําหรับเครืองพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ ปรินเตอร์ จอ
มอนิเตอร์ และอุปกรณ์ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 575,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 350,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลและ
สถานทีทีอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบล รวมค่าใช้จ่ายที
ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี ฯลฯ

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 50,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่านําประปา สําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบล
และสถานทีอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบล รวมค่าใช้จ่ายที
ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี ฯลฯ

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 30,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ สําหรับใช้ในการติดต่อราชการ รวมค่าใช้
จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าเช่าเครือง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่า
บํารุง รักษาสาย ค่าภาษี ฯลฯ

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 15,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าฝากส่งไปษณีย์ โทรเลข ค่าดวงตราไปษณีย์
อากร ค่าธนาณัติ ค่าส่งจัดหมายลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 130,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสือสาร ค่าใช้จ่ายในการ
บริการอินเตอร์เน็ต ค่าเช่าพืนทีเว็บไซต์ กสท. ค่าสือสารอืน ๆ รวมถึงค่า
ใช้จ่ายเพือให้ได้รับบริการและค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน

งบลงทุน รวม 70,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 70,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือโต๊ะเอนกประสงค์ จํานวน 67,500 บาท
        - เพือจัดซือโต๊ะเอนกประสงค์ สําหรับใช้ในกิจกรรมเพือรองรับการ
ให้บริการประชาชน จํานวน 25 ตัว

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดํา จํานวน 3,300 บาท
        - เพือจัดซือค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาว
ดํา (18 หน้า/นาที) (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2560)

งบเงินอุดหนุน รวม 115,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 115,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 15,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบล
บ่อกรุ ดําเนินการโครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซือจัดจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับอําเภอ อําเภอเดิมบางนาง
บวช จังหวัดสุพรรณบุรี ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตําบลบ่อกรุ ที สพ
 74901/314 ลว.17 ก.ค. 60
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เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 50,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ ทีทําการปกครองอําเภอเดิมบางนาง
บวช ดําเนินการตามโครงการปกป้อง
สถาบัน สันติ สามัคคี ประจําปี 2561 ตามหนังสือที สพ 0218/3023 ลว
. 1 สิงหาคม 2560

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 50,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ ศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบ
ปรามยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี ดําเนินงานตามโครงการประชารัฐร่วม
ใจต่อสู้เพือเอาชนะยาเสพติดอย่างยังยืน จังหวัด
สุพรรณบุรี ประจําปี 2561ตามหนังสือทีว่าการอําเภอเดิมบางนาง
บวช ที สพ 0218/2916 ลว. 20 ก.ค. 60

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถิน จํานวน 40,000 บาท
         - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการจัดทําและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิน เพือนําแผนพัฒนาท้องถินสีปีไปสู่การปฏิบัติ โดยให้
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับ
ที 2) พ.ศ. 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.2/ว
 0600 ลว. 29 ม.ค. 59 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0810.3/ว 5797 ลว. 10 ต.ค. 59
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทําแผนชุมชนและ
กิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน

จํานวน 20,000 บาท

        - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการส่งเสริม สนับ
สนุน การจัดทําแผนชุมชน การพัฒนาผู้นําชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กร
ชุมชน และสนับสนุน การขับเคลือนแผนชุมชนแบบบูรณาการเพือนํา
ข้อมูลมาจัดทําเป็นแผนพัฒนาท้องถิน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0891.4/ว 856 ลว. 12 มี.ค. 53

งบรายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 20,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าจ้างทีปรึกษา เพือดําเนินการศึกษา วิจัย ประเมินผล
เกียวกับ ความพึงพอใจของผู้รับบริการทีมีต่อการใช้บริการขององค์การ
บริหารส่วนตําบล

งานบริหารงานคลัง รวม 2,261,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,527,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,527,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,250,000 บาท
           - เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล และจ่ายเป็นเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวน  4 อัตรา ดังนี
            1. ผู้อํานวยการกองคลัง
            2. นักวิชาการเงินและบัญชี
            3. นักวิชาการจัดเก็บรายได้
            4. เจ้าพนักงานพัสดุ
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง นักบริหาร
งานคลัง ระดับกลาง  (ตามประกาศราชกิจจา
นุเบกษา หน้า 36 เล่ม 130 ตอนพิเศษ 58 ลงวันที 14 พ.ค. 56 ประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน เรือง กําหนด
มาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) ลงวันที 18 เม.ย
. 56

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 235,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน พนักงานจ้าง จํานวน 1 อัตรา 
            1. ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี  (พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ)  จํานวน  1  อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 734,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 190,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 65,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี
        1. เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ สําหรับพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง จํานวน 65,000 บาท
        

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 110,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล ซึงมีสิทธิได้รับ
ตามระเบียบของทางราชการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับ พนักงานส่วน
ตําบล และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ

ค่าใช้สอย รวม 534,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 514,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี
            1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 
                เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนในการอบรมหลัก
สูตรต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง  จํานวนเงิน  50,000
  บาท
            2. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดทําระบบข้อมูลแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
                เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดทําระบบข้อมูล
แผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูล ค่า
แบบพิมพ์ต่างๆ จํานวนเงิน  200,000 บาท
            3. ค่าจ้างเหมาบริการ
                เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงาน  จํานวน 2 อัตรา ดังนี
                1. ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   จํานวนเงิน 144,000
 บาท จํานวน 1 อัตรา
                2. ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้ จํานวน
เงิน 120,000  จํานวน  1  อัตรา

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
         - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับค่าเบีย
เลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไปราชการ
หรือไปอบรมสัมมนาของผู้บริหารท้องถิน สมาชิกสภาท้องถิน พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแบบพิมพ์ ใบเสร็จรับเงิน จากโรงพิมพ์อาสา
รักษาดินแดน ฯลฯ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 700,000 บาท
งบลงทุน รวม 700,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 700,000 บาท
ค่าติดตังระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึงเป็นการติดตังครังแรกในอาคารหรือสถาน
ทีราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง
ค่าจัดซือพร้อมติดตังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์บันทึก
ภาพผ่านเครือข่ายสัญญาณพร้อมใช้งาน หมู่ที 2 บ้านเขาพระ

จํานวน 300,000 บาท

        - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพร้อมติดตังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
พร้อมอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่ายสัญญาณพร้อมใช้งาน หมู่ที 2 บ้าน
เขาพระ (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานของระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิดประจําปี 2559 ตามทีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือสารกําหนด) ดังนี คือ
            1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงทีสําหรับ
ติดตังภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed Network Camera) จํานวน 6
 ตัว 
            2.อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือ
ข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง
พร้อม Software Development Kit  ทีมีลิขสิทธิถูกต้อง จํานวน 1
 เครือง 
            3.จอภาพโทรทัศน์ (LED)  ขนาด 32 นิว จํานวน 1 เครือง ราคา
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ประจําปี 2560
            4.เครืองสํารองไฟขนาด 800 VA จํานวน 1 เครือง ราคาตาม
มาตราฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2560
            5.สายสือสัญญานไฟเบอร์ออฟติก 2 Core
            6.อุปกรณ์ Media Converter แปลงสัญญาณจาก
สาย Fiber Optic เป็น UTP 10/100 จํานวน 12 ตัว
            7.งานติดตังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์อืนๆพร้อม
ใช้งาน  (อุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้นต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการ
สิงแวดล้อม หรือมาตรฐานด้านการบริหารงานทีมีคุณภาพ)
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ค่าจัดซือพร้อมติดตังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์บันทึก
ภาพผ่านเครือข่ายสัญญาณพร้อมใช้งาน หมู่ที 4 บ้านท่ารวก

จํานวน 200,000 บาท

        - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพร้อมติดตังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
พร้อมอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่ายสัญญาณพร้อมใช้งาน หมู่ที 4 บ้าน
ท่ารวก (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดประจําปี 2559 ตามทีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ
สารกําหนด) ดังนี คือ
            1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงทีสําหรับ
ติดตังภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed Network Camera) จํานวน 4
 ตัว 
            2.อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือ
ข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง
พร้อม Software Development Kit  ทีมีลิขสิทธิถูกต้อง จํานวน 1
 เครือง 
            3.จอภาพโทรทัศน์ (LED)  ขนาด 32 นิว จํานวน 1 เครือง ราคา
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ประจําปี 2560
            4.เครืองสํารองไฟขนาด 800 VA จํานวน 1 เครือง ราคาตาม
มาตราฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2560
            5.สายสือสัญญานไฟเบอร์ออฟติก 2 Core
            6.อุปกรณ์ Media Converter แปลงสัญญาณจาก
สาย Fiber Optic เป็น UTP 10/100 จํานวน 8 ตัว
            7.งานติดตังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์อืนๆพร้อม
ใช้งาน  (อุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้นต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการ
สิงแวดล้อม หรือมาตรฐานด้านการบริหารงานทีมีคุณภาพ)
ค่าจัดซือพร้อมติดตังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์บันทึก
ภาพผ่านเครือข่ายสัญญาณพร้อมใช้งาน หมู่ที 7 บ้านท่าม่วง

จํานวน 200,000 บาท

        - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพร้อมติดตังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
พร้อมอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่ายสัญญาณพร้อมใช้งาน หมู่ที 7 บ้าน
ท่าม่วง (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดประจําปี 2559 ตามทีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ
สารกําหนด) ดังนี คือ
            1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงทีสําหรับ
ติดตังภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed Network Camera) จํานวน 4
 ตัว 
            2.อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือ
ข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง
พร้อม Software Development Kit  ทีมีลิขสิทธิถูกต้อง จํานวน 1
 เครือง 
            3.จอภาพโทรทัศน์ (LED)  ขนาด 32 นิว จํานวน 1 เครือง ราคา
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ประจําปี 2560
            4.เครืองสํารองไฟขนาด 800 VA จํานวน 1 เครือง ราคาตาม
มาตราฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2560
            5.สายสือสัญญานไฟเบอร์ออฟติก 2 Core
            6.อุปกรณ์ Media Converter แปลงสัญญาณจาก
สาย Fiber Optic เป็น UTP 10/100 จํานวน 8 ตัว
            7.งานติดตังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์อืนๆพร้อม
ใช้งาน  (อุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้นต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการ
สิงแวดล้อม หรือมาตรฐานด้านการบริหารงานทีมีคุณภาพ)

วันทีพิมพ์ : 13/11/2561  15:02:42 หน้า : 9/21



งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 85,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 75,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการตามภารกิจถ่ายโอนควบคุมไฟป่า โดย
เตรียมความพร้อมเพือจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

จํานวน 15,000 บาท

        - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการตามภารกิจถ่ายโอน
ควบคุมไฟป่า โดยเตรียมความพร้อมเพือจัดการปัญหาไฟป่าและหมอก
ควัน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด
ที มท 0891.4/ว 2360 ลว. 2 พ.ย. 58
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล สําคัญ

จํานวน 20,000 บาท

        - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล สําคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาล
สงกรานต์ ฯลฯ และมาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่อง
เทียว โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท. 0804.5/ว 1634 ลว. 22 ก.ย. 57 และ ด่วนทีสุด ที มท
. 0801.4/ว 668 ลว 27 มี.ค. 60 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้เกียวกับการป้องกันภัยต่างๆ จํานวน 40,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้เกียวกับการ
ป้องกันภัยต่าง ๆ แก่อปพร. ประชาชน เด็กนักเรียนในสังกดั อบต.เขาพระ

งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
จัดซือสายส่งนําดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสายส่งนําดับ
เพลิง ขนาด 2 นิว ยาว 30 เมตร  จํานวน 1 เส้น

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,365,000 บาท
งบบุคลากร รวม 692,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 692,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 650,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล และจ่ายเป็นเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวน 2 อัตรา ดังนี
            1. ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
            2. เจ้าพนักงานธุรการ

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม  (ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา หน้า 36 เล่ม 130 ตอน
พิเศษ 58 ลงวันที 14 พ.ค. 56 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน เรือง กําหนดมาตรฐานกลางบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) ลงวันที 18 เม.ย. 56
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งบดําเนินงาน รวม 673,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 60,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี
        1. เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ สําหรับพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
        

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับ พนักงานส่วน
ตําบล และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ

ค่าใช้สอย รวม 568,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 348,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี
            1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 
                เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนในการอบรมหลัก
สูตรต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง  จํานวนเงิน  30,000
  บาท
            2. ค่าจ้างเหมาบริการ
                1. เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงาน ตําแหน่ง ผู้ช่วยนัก
วิชาการศึกษา จํานวนเงิน 180,000 บาท จํานวน 1 อัตรา
                2. เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารสถาน
ทีราชการ จํานวนเงิน 138,000  บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับ ค่าเบีย
เลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการ
หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 100,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ ประจําปี พ.ศ. 2561

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซม ภายในและภายนอกศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระ

ค่าวัสดุ รวม 35,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
            - เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํานักงาน ทีจําเป็นต้องใช้ในสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด แฟ้ม โต๊ะ เก้าอี ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้าน งานครัว เช่น ผลิตภัณฑ์ทําความ
สะอาด กระดาษชําระ นําดืม ฯลฯ

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,930,100 บาท
งบบุคลากร รวม 725,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 725,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 500,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล และจ่ายเป็นเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวน 2 อัตรา ดังนี
            1. ครู คศ. 1        จํานวน     2   อัตรา
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 225,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน พนักงานจ้าง จํานวน 1 อัตรา 
            1. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  (พนักงานจ้างตามภารกิจ)  จํานวน  1
  อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 532,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับ พนักงานส่วน
ตําบล และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ

ค่าใช้สอย รวม 522,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการชีแจงแลกเปลียนความคิดเห็นระหว่างผู้
ปกครองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 7,000 บาท

        - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการชีแจงแลกเปลียน
ความคิดเห็นระหว่างผู้ปกครองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แลกเปลียน
ประสบการณ์และแนวคิดระหว่างผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็ก
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการส่งเสริมจริยธรรมสําหรับเด็กปฐมวัย จํานวน 10,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการส่งเสริมจริยธรรม
สําหรับเด็กปฐมวัย ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ควบคู่คุณธรรม
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กปฐมวัย จํานวน 6,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ
เด็กปฐมวัย ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีสุขภาพฟันทีแข็งแรงตามมาตรฐาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการสร้างสรรค์การเรียนรู้โดยภูมิปัญญาท้องถิน
และแหล่งเรียนรู้

จํานวน 30,000 บาท

       - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการสร้างสรรค์การเรียน
รู้ โดยใช้ปราญช์ชาวบ้าน หรือภูมิปัญญาท้องถินและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการสานพลังสู่การพัฒนาเด็กปฐมวัย จํานวน 20,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการสานพลังสู่การพัฒนา
เด็กปฐมวัย ส่งเสริมการแสดงออกของนักเรียนและจัดเวทีแสดงผลงาน
ของนักเรียน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 449,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี
            1. ค่าอาหารกลางวันตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เขาพระ  จํานวน 65 คน 245
 วัน อัตรามือละ 20 บาทต่อคน  จํานวนเงิน 318,500 บาท 
            2. ค่าเงินรายหัวนักเรียน คนละ 1,700 บาท/คน/ปี  จํานวน
เงิน 110,500 บาท
            3. ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา จํานวนเงิน 20,000 บาท 

งบลงทุน รวม 117,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 117,100 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือเครืองปรับอากาศชนิดแขวน จํานวน 94,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู  จํานวน 2 เครือง (ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ปี 2560)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 16,000 บาท
         - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ขนาดจอไม่น้อยกว่า 19 นิว (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน
ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2560) 
ค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก จํานวน 4,300 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)  (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2560) 
ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 2,800 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (เกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2560) 

งบเงินอุดหนุน รวม 556,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 556,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 556,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับโครงการอาหารกลางวันให้แก่
โรงเรียนในสังกัด (สพฐ.) ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระ จัด
สรรมือละ 20 บาทต่อคน จํานวน 200 วัน ดังนี
            1. โรงเรียนวัดเขาพระ   จํานวน   32 คน เป็นเงิน 128,000
 บาท
            2. โรงเรียนวัดวังกุลา     จํานวน 107 คน เป็นเงิน 428,000
 บาท

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการศูนย์เยาวชนองค์การบริหารส่วนตําบลเขา
พระ

จํานวน 100,000 บาท

            -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการศูนย์เยาวชน
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระ ในการจัดกิจกรรม ส่งเสริม สนับสนุน
เยาวชนในโอกาสต่างๆ 

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 1,185,000 บาท
งบบุคลากร รวม 936,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 936,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 650,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล และจ่ายเป็นเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวน 2 อัตรา ดังนี
            1. ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม
            2. เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและ
สิงแวดล้อม  (ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา หน้า 36 เล่ม 130 ตอน
พิเศษ 58 ลงวันที 14 พ.ค. 56 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน เรือง กําหนดมาตรฐานกลางบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) ลงวันที 18 เม.ย. 56
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 220,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน พนักงานจ้าง จํานวน  2 อัตรา 
            1. คนงานทัวไป     (พนักงานจ้างทัวไป)  จํานวน  2  อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว ให้แก่ พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป ตามประกาศ ก.อบต. จังหวัด
สุพรรณบุรี เรือง หลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลให้ได้รับเงินเพิมการครองชีพ
ชัวคราว

งบดําเนินงาน รวม 249,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 40,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี
        1. เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ สําหรับพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง จํานวน 40,000 บาท
        

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับ พนักงานส่วน
ตําบล และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ

ค่าใช้สอย รวม 199,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 184,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี
            1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 
                เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนในการอบรมหลัก
สูตรต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง  จํานวนเงิน  40,000
  บาท
            2. ค่าจ้างเหมาบริการ
                เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงาน  ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ   จํานวนเงิน 144,000 บาท จํานวน 1 อัตรา
               

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สําหรับค่าเบีย
เลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการ
หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 260,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 260,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการดําเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตามโครงการปลอดโรค ปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า

จํานวน 30,000 บาท

        - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการดําเนินการป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตามโครงการ
ปลอดโรค ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของ
ศาสตราจารย์ พร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0810.5/ว 0994 ลว. 24 ก.พ. 60 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/729 ลว. 31 มี.ค. 60
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการตรวจคัดกรองสุขภาพในชุมชน จํานวน 30,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการตรวจคัดกรองสุขภาพ
ในชุมชน โรคหลอดเลือดสมอง โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกียว
กับโรคติดต่อและไม่ติดต่อ

จํานวน 20,000 บาท

        - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้แก่ประชาชนเกียวกับโรคติดต่อและไม่ติดต่อในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเขาพระ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการป้องกัน ควบคุม โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ จํานวน 30,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการป้องกัน ควบคุม โรค
ติดต่อและโรคไม่ติดต่อแก่ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเขา
พระ

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

จํานวน 20,000 บาท

        - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพืนทีทีอยู่ในความรับผิดชอบของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนมาก ที มท 0891.4/ว 407 ลงวันที 26 ก.พ. 59
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการส่งเสริมการดําเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

จํานวน 20,000 บาท

        - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการส่งเสริมการดําเนิน
งานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.3/ว 2826 ลว. 17 ก.ย. 53

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บํารุงรักษาทรัพย์สิน อาทิ เครืองพ่น
หมอกควัน ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 90,000 บาท
        - ค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์ และการแพทย์ อาทิวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า กระบอก และเข็มฉีดยา สารพ่นหมอกควัน ทรายทีมีฟอส จํา
จัดลูกนํายุงลาย ฯลฯ
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยด้อยโอกาสและ
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ทีพึง

จํานวน 20,000 บาท

        - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
ป่วยด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ทีพึง ให้ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที
ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2560 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1234 ลว. 7 มี.ค. 60 และหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 757 ลว
. 7 เม.ย. 60
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ จํานวน 20,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผู้พิการ กิจกรรมการฝึกอาชีพระยะสัน กิจกรรมฟืนฟูสภาพ
ความพิการทีอาจเกิดจากโรคต่างๆ ฯลฯ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 40,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  การออกเยียมบ้านผู้สูงอายุ กิจกรรมการฝึกอาชีพ
ตามภูมิปัญญาท้องถิน กิจกรรมธรรมบําบัด การให้ความรู้ในเรือง
ต่างๆ ฯลฯ

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,076,000 บาท
งบบุคลากร รวม 717,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 717,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 675,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล และจ่ายเป็นเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวน 2 อัตรา ดังนี
            1. ผู้อํานวยการกองช่าง
            2. นายช่างโยธา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง  (ตาม
ประกาศราชกิจจานุเบกษา หน้า 36 เล่ม 130 ตอนพิเศษ 58 ลงวัน
ที 14 พ.ค. 56 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิน เรือง กําหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 2) ลงวันที 18 เม.ย. 56    

งบดําเนินงาน รวม 359,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 75,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี
        1. เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ สําหรับพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง จํานวน 20,000 บาท
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 55,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับ พนักงานส่วน
ตําบล และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ

ค่าใช้สอย รวม 284,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 194,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี
            1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 
                เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนในการอบรมหลัก
สูตรต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง  จํานวนเงิน  50,000
  บาท
            2. ค่าจ้างเหมาบริการ
                เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงาน  ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ   จํานวนเงิน 144,000 บาท จํานวน 1 อัตรา
               

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการวางและปรับปรุงผังเมืองรวม เมือง/ชุมชน
และการวางผังชุมชน

จํานวน 20,000 บาท

        - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการวางและปรับปรุงผัง
เมืองรวม เมือง/ชุมชนและการวางผังชุมชน การพัฒนาบุคลากรให้มีความ
รู้ในการจัดทําผังเมืองรวมชุมชนงานอาคาร งานสภาพแวดล้อมและภูมิ
ทัศน์
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สําหรับค่าเบีย
เลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไปราชการ
หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์ ทรัพย์สิน
อืน และทีดินและสิงก่อสร้าง เช่น หอกระจายข่าว ฯลฯ

งานไฟฟ้าถนน รวม 2,216,900 บาท
งบดําเนินงาน รวม 350,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ในการดําเนิน
การ อาทิ  สูบนํา ขุดลอก พัฒนาแหล่งนํา ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ปลัก
ไฟฟ้า โคมไฟฟ้า ฟิวส์ เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย ปูน
ซีเมนต์  จอบ เสียม ยางแอลฟัลท์สําเร็จรูป และวัสดุอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงและสารหล่อลืน ในการขอรับการ
สนับสนุนเครืองจักรกลจากหน่วยงานอืน
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งบลงทุน รวม 1,866,900 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,866,900 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 1 บ้านท่าฟืน จํานวน 358,700 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 1 บ้านท่า
ฟืน (ถนนคลองส่งนํา 3 ซ้าย ไปทางทิศ
ใต้) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร หรือพืนทีไม่
น้อยกว่า 600 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง ตามสภาพ
พืนที ป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด)
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที 10 บ้านเขาชะโอย จํานวน 341,600 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที 10 บ้านเขา
ชะโอย (ต่อจากถนนโครงการเดิมบริเวณโรงสีสมรธัญญพืช ไปทางทิศ
เหนือ) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร หรือพืนที
ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 2 ข้างตามสภาพ
พืนที ป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด)
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 6 บ้านกํามะเชียร จํานวน 358,700 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 6 บ้านกํามะ
เชียร (ต่อจากโครงการเดิมซอยบ้านนางสุวรรณา ทองรอด ไปทางทิศ
ใต้) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร หรือพืนทีไม่
น้อยกว่า 600 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 2 ข้างตามสภาพ
พืนที ป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย  (รายละเอียดตามแบบที อบต.กําหนด)
ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกทับคอนกรีต หมู่ที 11 บ้านวังกุลา จํานวน 411,900 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกทับคอนกรีต หมู่
ที 11 บ้านวังกุลา (ช่วงสะพานดงพิกุลไปทางทิศ
เหนือ) กว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพืนทีไม่น้อย
กว่า 1,000 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย  (รายละเอียด
ตามแบบ อบต.กําหนด)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าจ้างเหมาดําเนินการลงลูกรังพร้อมปรับเกลียในเขตพืนที อบต.เขาพระ จํานวน 396,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาลงลูกรังพร้อมปรับเกลีย เส้นทางสัญจร
คมนาคมขนส่ง พืชผลทางการเกษตร ปริมาตรลูกรัง 1,440 ลบ.ม.

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการกําจัดขยะมูลฝอย สิงปฏิกูลและนําเสีย จํานวน 20,000 บาท
        - ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการกําจัดขยะมูลฝอย สิงปฏิกูลและนํา
เสีย เพือควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษทีมีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ
และคุณภาพชีวิตของประชาชน
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการคัดแยกขยะมูลฝอย และการบริหารจัดการ
บ่อขยะ

จํานวน 60,000 บาท

        - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการคัดแยกขยะมูล
ฝอย และการบริหารจัดการบ่อขยะ ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเขา
พระ
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด การบําบัด ฟืนฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด โดยเฉพาะกลุ่ม
เสียง เด็กและเยาวชน โรงเรียน สถานศึกษา 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการส่งเสริม สนับสนุนการดําเนินงานตามหลัก
ปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 20,000 บาท

        - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการส่งเสริม สนับสนุน
การดําเนินงานตามหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับ
ชุมชน และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว 1659 ลว
. 24 ส.ค. 53
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการส่งเสริมการดําเนินงานกิจการพัฒนาสตรี
และครอบครัว

จํานวน 40,000 บาท

        - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการส่งเสริมการดําเนิน
งานกิจการพัฒนาสตรีและครอบครัว ได้แก่ การส่งเสริมภาวะผู้นําแก่สตรี
ในชุมชน และพัฒนาสตรีในด้านต่างๆ  การให้ความรู้เพือการพัฒนา
ครอบครัวแก่ประชาชนในพืนที การยุติความรุนแรงในครอบครัว การตัง
ครรภ์ในวัยรุ่น ฯลฯ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน จํานวน 40,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพของประชาชน ให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดํารงชีวิตและ
สามารถพึงพาตนเองได้อย่างยังยืน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 450,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 450,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการจัดการแข่งขันกีฬาสร้างความสามัคคีใน
ชุมชน

จํานวน 100,000 บาท

        - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการจัดการแข่งขันกีฬา
สร้างความสามัคคีในชุมชน สร้างความปรองดองสมานฉันท์
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสนามกีฬาระดับอําเภอเดิมบางนางบวช จํานวน 300,000 บาท
            - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสนามกีฬาระดับ
อําเภอเดิมบางนางบวช 

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 50,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ อุปกรณ์กีฬา สําหรับการฝึกซ้อม แข่ง
ขัน ของนักเรียน เยาวชนและประชาชน
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 165,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการส่งเสริมงานประเพณีทางศาสนา จํานวน 30,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการส่งเสริมงานประเพณี
ทางศาสนาต่างๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ วันกตัญ ูผู้สูงอายุและวัน
ครอบครัว

จํานวน 100,000 บาท

        - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ วัน
กตัญ ูผู้สูงอายุและวันครอบครัว ฯลฯ 

งบเงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 35,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนดังนี
        1. ทีทําการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี ตามโครงการจัดงาน
ประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจําปี 2561 ตามหนังสือที
ว่าการอําเภอเดิมบางนางบวช ที สพ 0218/ว 2890 ลว. 19 ก.ค. 60
  จํานวนเงิน 25,000 บาท
        2. ทีทําการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี ตามโครงการจัดงาน "เย็นทัว
หล้า มหาสงกรานต์ สุพรรณบุรี" ประจําปี 2561 จํานวนเงิน 10,000 บาท

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกําจัด
ศัตรูพืช ปุ๋ย กรรไกรตัดหญ้า ฯลฯ

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการคุ้มครอง ดูแล บํารุงรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิงแวดล้อม

จํานวน 20,000 บาท

        - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการคุ้มครอง ดูแล บํารุง
รักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการส่งเสริม สนับสนุนการดําเนินกิจการตาม
โครงการ "รักนํา รักป่า รักษาแผ่นดิน"

จํานวน 20,000 บาท

        - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการส่งเสริม สนับสนุน
การดําเนินกิจการตามโครงการ "รักนํา รักป่า รักษาแผ่นดิน"  โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0801.2/ว 1060 ลว. 31 พ.ค. 59
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 5,580,000 บาท
งบกลาง รวม 5,580,000 บาท
งบกลาง รวม 5,580,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 80,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี
            1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม สําหรับพนักงานจ้างของ อบต
.เขาพระ ตามทีกฎหมายกําหนด จํานวนเงิน 70,000 บาท
            2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม สําหรับพนักงานจ้าง ครูผู้ดูแล
เด็ก จํานวนเงิน 10,000 บาท

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 4,000,000 บาท
        - เพือดําเนินการรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ทีมี
อายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึนไป และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 940,000 บาท
        - เพือดําเนินการรองรับการจัดสวัสดิการเบียความพิการ ให้แก่คน
พิการ ทีมีสิทธิตามหลักเกณฑ์ทีกําหนด ทีได้แสดงความจํานง โดยการขอ
ขึนทะเบียนเพือขอรับเบียความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
แล้ว

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 70,000 บาท
        - เพือดําเนินการรองรับการสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้
ป่วยเอดส์ทีแพทย์ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยาก
จนหรือถูกทอดทิงขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลียงตน
เองได้

สํารองจ่าย จํานวน 250,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย กรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึนหรือ
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนส่วนรวม ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 3215 ลว. 6 มิ.ย. 59

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 120,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี
            1. เพือจ่ายเป็นเงินสมทบให้กองทุนหลักประกันสุขภาพ โดย
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระ มีขนาดกลาง สมทบไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 40 ของค่าบริการสาธารณสุขทีได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ จํานวนเงิน 100,000 บาท
            2. เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชน โดยยึดหลักการ ประชาชนออม 1 ส่วน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินสมทบ 1 ส่วน และรัฐบาล 1 ส่วน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว 1659 ลว
. 24 ส.ค. 53 จํานวนเงิน 20,000 บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 120,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการท้อง
ถิน (กบท.)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 120,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 70,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 80,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 4,000,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

120,000

สํารองจ่าย 250,000

เบียยังชีพคนพิการ 940,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 220,000 225,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 24,000

เงินเดือนพนักงาน 675,000 650,000 1,150,000

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 55,000 10,000 20,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

20,000 40,000 60,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 120,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 70,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 80,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 4,000,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

120,000

สํารองจ่าย 250,000

เบียยังชีพคนพิการ 940,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 43,000 43,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,290,000 1,290,000

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,500 86,500

เงินเดือนนายก/รองนายก 515,000 515,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 43,000 43,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,185,000 1,630,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 138,000 138,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 45,000 69,000

เงินเดือนพนักงาน 3,720,000 6,195,000

เงินประจําตําแหน่ง 168,000 294,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 60,000 145,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

235,000 355,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 294,000 184,000 348,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายเกียวกับพวง
มาลัย ช่อดอกไม้ ฯลฯ 
ในงานพิธีต่างๆ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการ 15,000 20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การเลือกตังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 
ตามทีกฎหมายกําหนด
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
โครงการกําจัดขยะมูล
ฝอย สิงปฏิกูลและนํา
เสีย

20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
โครงการคัดแยกขยะ
มูลฝอย และการ
บริหารจัดการบ่อขยะ

60,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
โครงการคุ้มครอง ดูแล 
บํารุงรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิงแวด
ล้อม

20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาสร้างความ
สามัคคีในชุมชน

100,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
โครงการจัดทําและ
ประสานแผนพัฒนา
ท้องถิน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน 310,000 310,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 50,000 50,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 962,000 1,788,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 30,000 30,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายเกียวกับพวง
มาลัย ช่อดอกไม้ ฯลฯ 
ในงานพิธีต่างๆ

3,200 3,200

ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการ 20,000 55,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การเลือกตังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 
ตามทีกฎหมายกําหนด

200,000 200,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
โครงการกําจัดขยะมูล
ฝอย สิงปฏิกูลและนํา
เสีย

20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
โครงการคัดแยกขยะ
มูลฝอย และการ
บริหารจัดการบ่อขยะ

60,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
โครงการคุ้มครอง ดูแล 
บํารุงรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิงแวด
ล้อม

20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาสร้างความ
สามัคคีในชุมชน

100,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
โครงการจัดทําและ
ประสานแผนพัฒนา
ท้องถิน

40,000 40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
โครงการชีแจงแลก
เปลียนความคิดเห็น
ระหว่างผู้ปกครองและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

7,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
โครงการดําเนินการ
ป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้าของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน ตามโครงการ
ปลอดโรค ปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า

30,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
โครงการตรวจคัด
กรองสุขภาพในชุมชน

30,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
โครงการตามภารกิจ
ถ่ายโอนควบคุมไฟป่า 
โดยเตรียมความพร้อม
เพือจัดการปัญหาไฟป่า
และหมอกควัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
โครงการปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
โครงการประชา
สัมพันธ์เชิญชวน หรือ
อํานวยความสะดวกให้
กับประชาชนเพือมา
ร่วมงานรัฐพิธี

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
โครงการประชา
สัมพันธ์ให้ความรู้แก่
ประชาชนเกียวกับโรค
ติดต่อและไม่ติดต่อ

20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
โครงการป้องกัน ควบ
คุม โรคติดต่อและโรค
ไม่ติดต่อ

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
โครงการชีแจงแลก
เปลียนความคิดเห็น
ระหว่างผู้ปกครองและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

7,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
โครงการดําเนินการ
ป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้าของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน ตามโครงการ
ปลอดโรค ปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า

30,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
โครงการตรวจคัด
กรองสุขภาพในชุมชน

30,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
โครงการตามภารกิจ
ถ่ายโอนควบคุมไฟป่า 
โดยเตรียมความพร้อม
เพือจัดการปัญหาไฟป่า
และหมอกควัน

15,000 15,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
โครงการปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ

20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
โครงการประชา
สัมพันธ์เชิญชวน หรือ
อํานวยความสะดวกให้
กับประชาชนเพือมา
ร่วมงานรัฐพิธี

10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
โครงการประชา
สัมพันธ์ให้ความรู้แก่
ประชาชนเกียวกับโรค
ติดต่อและไม่ติดต่อ

20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
โครงการป้องกัน ควบ
คุม โรคติดต่อและโรค
ไม่ติดต่อ

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล สําคัญ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
โครงการฝึกอบรม 
ประชุม ชีแจงทําความ
เข้าใจ การอยู่ร่วมกัน
อย่างสมานฉันท์

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้ป่วยด้อย
โอกาสและครอบครัวผู้
มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที
พึง

20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
โครงการพัฒนาและส่ง
เสริมคุณภาพชีวิตผู้
พิการ

20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
โครงการพัฒนาและส่ง
เสริมคุณภาพชีวิตผู้สูง
อายุ

40,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
โครงการรักษาความ
สะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย

20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ

100,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
โครงการวางและปรับ
ปรุงผังเมืองรวม 
เมือง/ชุมชนและการ
วางผังชุมชน

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล สําคัญ

20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
โครงการฝึกอบรม 
ประชุม ชีแจงทําความ
เข้าใจ การอยู่ร่วมกัน
อย่างสมานฉันท์

20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้ป่วยด้อย
โอกาสและครอบครัวผู้
มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที
พึง

20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
โครงการพัฒนาและส่ง
เสริมคุณภาพชีวิตผู้
พิการ

20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
โครงการพัฒนาและส่ง
เสริมคุณภาพชีวิตผู้สูง
อายุ

40,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
โครงการรักษาความ
สะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย

20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ

100,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
โครงการวางและปรับ
ปรุงผังเมืองรวม 
เมือง/ชุมชนและการ
วางผังชุมชน

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
โครงการศูนย์เยาวชน
องค์การบริหารส่วน
ตําบลเขาพระ

100,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
โครงการส่งเสริม สนับ
สนุน การจัดทําแผน
ชุมชนและกิจกรรม
สนับสนุนการจัด
ประชุมประชาคมแผน
ชุมชน
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
โครงการส่งเสริม สนับ
สนุนการดําเนินกิจการ
ตาม
โครงการ "รักนํา รักป่า 
รักษาแผ่นดิน"

20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
โครงการส่งเสริม สนับ
สนุนการดําเนินงาน
ตามหลักปรัญญา
เศรษฐกิจพอเพียง

20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
โครงการส่งเสริมการ
ดําเนินงานกิจการ
พัฒนาสตรีและครอบ
ครัว

40,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
โครงการส่งเสริมการ
ดําเนินงานและบริหาร
จัดการระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน

20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
โครงการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพของ
ประชาชน

40,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
โครงการส่งเสริมงาน
ประเพณีทางศาสนา

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
โครงการศูนย์เยาวชน
องค์การบริหารส่วน
ตําบลเขาพระ

100,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
โครงการส่งเสริม สนับ
สนุน การจัดทําแผน
ชุมชนและกิจกรรม
สนับสนุนการจัด
ประชุมประชาคมแผน
ชุมชน

20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
โครงการส่งเสริม สนับ
สนุนการดําเนินกิจการ
ตาม
โครงการ "รักนํา รักป่า 
รักษาแผ่นดิน"

20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
โครงการส่งเสริม สนับ
สนุนการดําเนินงาน
ตามหลักปรัญญา
เศรษฐกิจพอเพียง

20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
โครงการส่งเสริมการ
ดําเนินงานกิจการ
พัฒนาสตรีและครอบ
ครัว

40,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
โครงการส่งเสริมการ
ดําเนินงานและบริหาร
จัดการระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน

20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
โครงการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพของ
ประชาชน

40,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
โครงการส่งเสริมงาน
ประเพณีทางศาสนา

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
โครงการส่งเสริม
จริยธรรมสําหรับเด็ก
ปฐมวัย

10,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
โครงการส่งเสริมทันต
สุขภาพเด็กปฐมวัย

6,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
โครงการสร้างสรรค์
การเรียนรู้โดย
ภูมิปัญญาท้องถินและ
แหล่งเรียนรู้

30,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
โครงการสานพลังสู่
การพัฒนาเด็กปฐมวัย

20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
โครงการอันเป็นการ
การพิทักษ์รักษาไว้ซึง
ชาติ ศาสนา พระมหา
กษัตริย์
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ประเพณีวันสงกรานต์ 
วันกตัญ ูผู้สูงอายุและ
วันครอบครัว

100,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
แนวเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลเขา
พระ
ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 20,000

ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการสนาม
กีฬาระดับอําเภอเดิม
บางนางบวช

300,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมให้ความรู้เกียว
กับการป้องกันภัยต่างๆ

ค่าใช้จ่ายในการอบรม
และศึกษาดูงาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
โครงการส่งเสริม
จริยธรรมสําหรับเด็ก
ปฐมวัย

10,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
โครงการส่งเสริมทันต
สุขภาพเด็กปฐมวัย

6,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
โครงการสร้างสรรค์
การเรียนรู้โดย
ภูมิปัญญาท้องถินและ
แหล่งเรียนรู้

30,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
โครงการสานพลังสู่
การพัฒนาเด็กปฐมวัย

20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
โครงการอันเป็นการ
การพิทักษ์รักษาไว้ซึง
ชาติ ศาสนา พระมหา
กษัตริย์

20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ประเพณีวันสงกรานต์ 
วันกตัญ ูผู้สูงอายุและ
วันครอบครัว

100,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
แนวเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลเขา
พระ

20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 50,000 70,000

ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการสนาม
กีฬาระดับอําเภอเดิม
บางนางบวช

300,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมให้ความรู้เกียว
กับการป้องกันภัยต่างๆ

40,000 40,000

ค่าใช้จ่ายในการอบรม
และศึกษาดูงาน 350,000 350,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

449,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000 20,000 100,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 50,000

วัสดุกีฬา 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 15,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 90,000

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุก่อสร้าง 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุสํานักงาน 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่านําประปา ค่านําบาดาล

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเครืองปรับ
อากาศชนิดแขวน 94,000

ค่าจัดซือโต๊ะเอนก
ประสงค์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

449,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 250,000 420,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 100,000 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 100,000 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 300,000 350,000

วัสดุกีฬา 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 40,000 55,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 90,000

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุก่อสร้าง 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 5,000

วัสดุสํานักงาน 167,500 187,500

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 130,000 130,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 50,000 50,000

ค่าไฟฟ้า 350,000 350,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 15,000 15,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 30,000 30,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเครืองปรับ
อากาศชนิดแขวน 94,000

ค่าจัดซือโต๊ะเอนก
ประสงค์ 67,500 67,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

วันทีพิมพ์ : 13/11/2561  15:02:54 หน้า : 14/18



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์สําหรับ
สํานักงาน (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิว)

16,000

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์
ชนิดเลเซอร์หรือชนิด 
LED ขาวดํา
ค่าจัดซือเครืองพิมพ์
แบบฉีดหมึก 4,300

ค่าจัดซือเครืองสํารอง
ไฟฟ้า 2,800

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

จัดซือสายส่งนําดับ
เพลิง

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 1 บ้านท่าฟืน

358,700

ค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที 10 บ้านเขาชะ
โอย

341,600

ค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 6 บ้านกํามะเชียร

358,700

ค่าก่อสร้างถนนลาด
ยางแอลฟัลท์ติกทับ
คอนกรีต หมู่ที 11 
บ้านวังกุลา

411,900

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าจ้างเหมาดําเนินการ
ลงลูกรังพร้อมปรับ
เกลียในเขตพืนที อบต
.เขาพระ

396,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์สําหรับ
สํานักงาน (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิว)

16,000

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์
ชนิดเลเซอร์หรือชนิด 
LED ขาวดํา

3,300 3,300

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์
แบบฉีดหมึก 4,300

ค่าจัดซือเครืองสํารอง
ไฟฟ้า 2,800

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

จัดซือสายส่งนําดับ
เพลิง 10,000 10,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 1 บ้านท่าฟืน

358,700

ค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที 10 บ้านเขาชะ
โอย

341,600

ค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 6 บ้านกํามะเชียร

358,700

ค่าก่อสร้างถนนลาด
ยางแอลฟัลท์ติกทับ
คอนกรีต หมู่ที 11 
บ้านวังกุลา

411,900

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าจ้างเหมาดําเนินการ
ลงลูกรังพร้อมปรับ
เกลียในเขตพืนที อบต
.เขาพระ

396,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าติดตังระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ ซึงเป็นการติดตัง
ครังแรกในอาคารหรือสถาน
ทีราชการพร้อมการก่อสร้าง
หรือภายหลังการก่อสร้าง

ค่าจัดซือพร้อมติดตัง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) พร้อม
อุปกรณ์บันทึกภาพ
ผ่านเครือข่ายสัญญาณ
พร้อมใช้งาน หมู่ที 2 
บ้านเขาพระ
ค่าจัดซือพร้อมติดตัง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) พร้อม
อุปกรณ์บันทึกภาพ
ผ่านเครือข่ายสัญญาณ
พร้อมใช้งาน หมู่ที 4 
บ้านท่ารวก

ค่าจัดซือพร้อมติดตัง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) พร้อม
อุปกรณ์บันทึกภาพ
ผ่านเครือข่ายสัญญาณ
พร้อมใช้งาน หมู่ที 7 
บ้านท่าม่วง

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 35,000 556,000

รวม 5,580,000 50,000 615,000 120,000 3,372,900 80,000 1,445,000 3,395,100
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าติดตังระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ ซึงเป็นการติดตัง
ครังแรกในอาคารหรือสถาน
ทีราชการพร้อมการก่อสร้าง
หรือภายหลังการก่อสร้าง

ค่าจัดซือพร้อมติดตัง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) พร้อม
อุปกรณ์บันทึกภาพ
ผ่านเครือข่ายสัญญาณ
พร้อมใช้งาน หมู่ที 2 
บ้านเขาพระ

300,000 300,000

ค่าจัดซือพร้อมติดตัง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) พร้อม
อุปกรณ์บันทึกภาพ
ผ่านเครือข่ายสัญญาณ
พร้อมใช้งาน หมู่ที 4 
บ้านท่ารวก

200,000 200,000

ค่าจัดซือพร้อมติดตัง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) พร้อม
อุปกรณ์บันทึกภาพ
ผ่านเครือข่ายสัญญาณ
พร้อมใช้งาน หมู่ที 7 
บ้านท่าม่วง

200,000 200,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน 20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 15,000 15,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 50,000 50,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 50,000 641,000

รวม 785,000 11,397,000 26,840,000
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