
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลเขาพระ

อําเภอเดิมบางนางบวช   จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 28,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 6,323,100 บาท
งบกลาง รวม 6,323,100 บาท

งบกลาง รวม 6,323,100 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 69,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาใช้จายดังตอไปนี้
            1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม สําหรับพนักงานจ้าง
ของ อบต.เขาพระ ตามที่กฎหมายกําหนด จํานวนเงิน 60,000
 บาท
            2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม สําหรับพนักงาน
จ้าง ครูผู้ดูแลเด็ก จํานวนเงิน 9,000  บาท
            -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)     
หน้าที่  79  ลําดับที่  4    

     
     
     

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 5,000 บาท

        -  เพื่อจายเป็น  คาเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน องคการ
บริหารสวนตําบลเขาพระ   
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 4,600,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาดําเนินการรองรับการจัดสวัสดิการ
ให้แกผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย หลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
            -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)     
หน้าที่  78  ลําดับที่  1    

  
         

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,100,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาดําเนินการรองรับการจัดสวัสดิการ
เบี้ยความพิการ ให้แกคนพิการ ที่มีสิทธิตามหลักเกณฑที่กําหนด 
ที่ได้แสดงความจํานง โดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยความ
พิการไว้กับองคกรปกครองสวนท้องถิ่นแล้ว
            -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)     
หน้าที่  78  ลําดับที่  2    

     
    

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 55,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาดําเนินการรองรับการสงเคราะหเบี้ย
ยังชีพผู้ป่วยเอดส ให้แกผู้ป่วยเอดสที่แพทยได้รับรองและวินิจฉัย
แล้ว และมีความเป็นอยูยากจนหรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล 
ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้
            -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)     
หน้าที่  78  ลําดับที่  3    
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เงินสํารองจาย จํานวน 150,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาใช้จายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย
เกิดขึ้นหรือการบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย น้ําป่าไหลหลาก แผนดินถลม ภัยแล้ง ภัยหนาว โรค
ติดตอ ฯลฯ     

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 284,100 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ 
ข้าราชการสวนท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลเขาพระ     

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 60,000 บาท

            - เพื่อจายเป็น  เงินสมทบให้กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ โดยองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ สมทบไมน้อย
กวาร้อยละ 40 ของคาบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพแหงชาติ     
     

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,711,000 บาท

งบบุคลากร รวม 5,776,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,452,500 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 515,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาเงินเดือนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 คน รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 
2 คน      
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 43,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาตอบแทน เงินประจําตําแหนง นายก
องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 คน รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน 2 คน      
     
     

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 43,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาตอบแทนพิเศษ นายกองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน 1 คน รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 2 คน      
     
     

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,500 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาตอบแทนเลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน 1 คน     
     

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 765,000 บาท

            -   เพื่อจายเป็น  คาตอบแทนให้แกบุคคลดังตอไปนี้
            1. คาตอบแทนประธานสภาฯ    จํานวน  1  คน
            2. คาตอบแทนรองประธานฯ    จํานวน   1  คน
            3. คาตอบแทนเลขานุการสภาฯ จํานวน   1  คน
            4. คาตอบแทนสมาชิกสภาฯ     จํานวน   5  คน       
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,324,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,991,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาเงินเดือนพนักงานสวนตําบล สํานัก
ปลัดและจายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวน 7 อัตรา 
ดังนี้
        1. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
        2. หัวหน้าสํานักปลัด
        3. นิติกร
        4. นักทรัพยากรบุคคล
        5. นักวิเคราะหนโยบายและแผน
        6. นักพัฒนาชุมชน
        7. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
       
    
    

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 138,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาเงินเพิ่มนักบริหารงานองคการ
บริหารสวนตําบล ระดับกลาง เทากับเงินประจําตําแหนง ตามนัย
 ม. 12 แหง พ.ร.บ.เงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ.2538 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8)  พ.ศ. 2554   และเงินเพิ่มสําหรับ
ตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.)     
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาเงินประจําตําแหนง ปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล นักบริหารงาน  อบต. ระดับกลาง ตามนัย 
ม.12 แหง พ.ร.บ.เงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538 
แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 8)  พ.ศ.2554 และเงินประจําตําแหนงของ
หัวหน้าสวนราชการ (ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา  หน้า 36  
เลม 130 ตอนพิเศษ 58 ลงวันที่ 14 พ.ค.  2556  ประกาศคณะ
กรรมการมาตฐานการบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น เรื่อง กําหนด
มาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) ลงวัน
ที่ 18 เม.ย.56   
        

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,021,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาตอบแทนพนักงานจ้างจํานวน 6 
อัตรา ดังนี้   
            1. ผู้ชวยนักวิชาการประชาสัมพันธ    
            (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จํานวน  1 อัตรา
            2. ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ    
            (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จํานวน  1  อัตรา
            3. ผู้ชวยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา 
            สาธารณภัย    
            (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จํานวน 1  อัตรา
            4. พนักงานขับรถยนต      
            (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จํานวน  1  อัตรา
            5. คนงานทั่วไป    
            (พนักงานจ้างทั่วไป) จํานวน  2 อัตรา         
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้
แก พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศ 
ก.อบต.จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑการให้พนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบล
ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว     
     
     

งบดําเนินงาน รวม 2,764,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 681,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 270,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาใช้จายดังตอไปนี้
            1. เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สําหรับ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง จํานวนเงิน 150,000 บาท
            2. คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง คาตอบ
แทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก อปท.ฯลฯ จํานวนเงิน 
120,000 บาท     
  
    

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 60,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการให้แกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง     
     
   

คาเชาบ้าน จํานวน 276,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล 
สํานักปลัด ซึ่งมีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบของทางราชการ     
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 75,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับข้า
ราชการ พนักงานสวนตําบลและผู้มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบ
ของทางราชการ   
     
     

ค่าใช้สอย รวม 945,600 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 100,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาถายเอกสาร คาเข้าปกหนังสือ 
คากําจัดสิ่งปฏิกูล   คาโฆษณาและเผยแพรคาใช้จายหรือ
สิ่งพิมพตางๆฯลฯ     
     
     

คาจ้างเหมาบริการ คาจ้างแรงงาน จํานวน 378,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาใช้จายดังนี้
            1. คาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานทั่วไป  ที่ต้องใช้
แรงงาน  สํานักปลัด จํานวน 3 อัตรา 
             
     
    

คาจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคาร สถานที่ราชการ จํานวน 141,600 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาจ้างเหมาบริการทําความสะอาด 
อาคารสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ     
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คาใช้จายสําหรับการจัดทําประกันภัย จํานวน 35,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาใช้จายสําหรับการจัดทําประกันภัย
ทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบลเขาพระ     
     
     

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนอบรม จํานวน 50,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาลงทะเบียนในการอบรมตามหลัก
สูตรตางๆ คาธรรมเนียมรังวัดที่ดิน ฯลฯ ให้แก ผู้บริหาร สมาชิก
สภาท้องถิ่น พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง     
     
     

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 25,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาใช้จายดังตอไปนี้
            1. คารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล คา
เลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น คณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมาย ฯลฯ  จํานวนเงิน 
20,000 บาท
            2. คาใช้จายในพิธีทางศาสนาและรัฐพิธี จํานวนเงิน 
5,000 บาท     
     
     

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
สําหรับคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใช้จายอื่นๆ 
ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของผู้บริหารท้อง
ถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง  
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คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา จํานวน 5,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาพวงมาลัย  ชอดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้และพวงหรีดฯลฯ เนื่องในโอกาสงานพิธีตางๆ ของ
องคกรและภาคประชาชน     
    

โครงการประชาสัมพันธเชิญชวนหรืออํานวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนเพื่อมารวมงานรัฐพิธี

จํานวน 11,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาใช้จายในการดําเนินโครงการประชา
สัมพันธเชิญชวนหรืออํานวยความสะดวกให้กับประชาชน เพื่อมา
รวมงานรัฐพิธีและพระราชพิธีตางๆ
            -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการ
เบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสง
เสริมกีฬา   และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2564
            -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่  66  ลําดับที่  4
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โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคคล เพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ บุคลากร ผู้นําชุมชน
และประชาชน

จํานวน 100,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึก
อบรม ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคคล เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ บุคลากร ผู้นํา
ชุมชน และประชาชน
            -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคา
ใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
            - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่  87  ลําดับที่  1
  
              
     
    

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาซอมแซม จ้างเหมาและบํารุงรักษา
ทรัพยสิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ สําหรับวัสดุ อุปกรณ 
ครุภัณฑของสํานักงาน ฯลฯ 
     
     

ค่าวัสดุ รวม 598,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาจัดหาวัสดุสํานักงาน ที่จําเป็นต้อง
ใช้ในสํานักงาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด  
แฟ้ม โต๊ะ เก้าอี้ เก้าอี้พลาสติก ใบเสร็จ สิ่งพิมพตางๆ  ฯลฯ     
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 33,000 บาท

            - เพื่อจายเป็น  คาจัดหาวัสดุงานบ้าน งานครัว เชน 
ผลิตภัณฑทําความสะอาด กระดาษชําระ น้ําดื่ม ฯลฯ     
     
     

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนสง 
เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล เพลา หัวเทียน กระจก
มองข้างรถยนต หม้อน้ํารถยนต ฯลฯ     
     
    

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 300,000 บาท

        -  เพื่อจายเป็น  คาจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน 
น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันก๊าด น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ     
         

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาใช้จายในการจัดหาวัสดุโฆษณา
และเผยแพร เชน กระดาษเขียนโปสเตอร พูกัน สี ฟิมลสไลดแถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ เมมโมรีการด ฯลฯ     
     
     

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 150,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผน
จานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ  เมนบอรด  
เมาส ปริ๊นเตอร จอมอนิเตอร และอุปกรณที่เกี่ยวข้องกับคอม
พิวเตอร ฯลฯ     
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 540,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 350,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบลเขาพระและสถานที่ที่อยูในความดูแลของ
องคการบริหารสวนตําบลเขาพระ รวมคาใช้จายที่ต้องชําระ
พร้อมกัน เชน คาบริการ คาภาษี ฯลฯ     
     
     

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 35,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาน้ําประปา สําหรับที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบลและสถานที่ที่อยูในความดูแลขององคการ
บริหารสวตําบลเขาพระ รวมคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน 
คาบริการ คาภาษี ฯลฯ     
    

คาบริการโทรศัพท จํานวน 20,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาโทรศัพท สําหรับใช้ในการติดตอ
ราชการ  รวมคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาเชาเครื่อง 
คาเชาหมายเลขโทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย คาภาษี ฯลฯ     
     
      

คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาฝากสงไปรษณีย โทรเลข คาดวง
ตราไปรษณีย อากร คาธนาณัติ คาสงจดหมายลงทะเบียนตาง ๆ 
ฯลฯ     
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 120,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุสื่อสาร คา
ใช้จายในการใช้บริการอินเตอรเน็ต คาสื่อสารอื่น ๆ รวมถึงคา
ใช้จายเพื่อให้ได้รับบริการและคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน ฯลฯ
    
     
      

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 5,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาเชาพื้นที่เวปไซต คาสื่อสารอื่น ๆ 
ฯลฯ รวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้รับบริการและคาใช้จายที่ต้อง
ชําระพร้อมกัน     
     
      

งบลงทุน รวม 104,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 104,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน จํานวน 3,500 บาท

           -  เพื่อจายเป็น  คาจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน ขนาด 3 
ฟุต จํานวน 1 หลัง 

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

คาจัดซื้อโทรทัศนแอล อีดี(LED TV) แบบ Smart TV ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 75 นิ้ว

จํานวน 45,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาจัดซื้อโทรทัศนแอล อีดี(LED TV) 
แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 
พิกเซล ขนาด 75 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง 
            -  เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบ
ประมาณ
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ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดแตงพุมไม้ จํานวน 17,400 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาจัดซื้อเครื่องตัดแตงพุมไม้ขนาด 
29.5 นิ้ว
            -  เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบ
ประมาณ

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In 
One สําหรับงานสํานักงาน  จํานวน 1 เครื่อง 
            -  เป็นไปตามเกณฑราคากลางและตามคุณลักษณะพื้น
ฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร  

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก
 สําหรับงานประมวลผล  จํานวน 1 เครื่อง 
            -  เป็นไปตามเกณฑราคากลางและตามคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร  

งบเงินอุดหนุน รวม 65,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 65,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชน ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 15,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  เงินอุดหนุนให้แกองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น  ที่รับผิดชอบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนยปฏิบัติ
การรวมในการชวยเหลือประชาชน  ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
            -  เป็นไปตามหนังสือ    สํานักงานเทศบาลตําบล
ปากน้ํา ทื่ สพ 54701/637 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม  2565 
            -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่  90  ลําดับที่  5
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เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการปกป้องสถาบัน สันติ สามัคคี อําเภอเดิมบางนางบวช 
จังหวัดสุพรรณบุรี

จํานวน 50,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  เงินอุดหนุนให้แกสวนราชการที่
รับผิดชอบโครงการปกป้องสถาบัน สันติ สามัคคีอําเภอเดิมบาง
นางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
            -  เป็นไปตามหนังสือ ที่วาการอําเภอเดิมบางนาง
บวช ทื่ สพ 0218/ว 2059 ลงวันที่ 16 มิถุนายน  2565 
            -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่  67  ลําดับที่  5
   

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 15,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาจ้างที่ปรึกษา  เพื่อศึกษาวิจัย 
ประเมินเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีตอการใช้
บริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น     
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงและ
ประชาคมท้องถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  แก้ไข  เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลงและประชาคม
ท้องถิ่น 
           -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการ
เบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การ
สงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2564    
             -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่  88  ลําดับที่  2
        

งานบริหารงานคลัง รวม 2,332,200 บาท
งบบุคลากร รวม 1,876,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,876,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,554,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาเงินเดือนพนักงานสวนตําบล กอง
คลัง และจายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวน 4 อัตรา 
ดังนี้
            1. ผู้อํานวยการกองคลัง 
            2. นักวิชาการเงินและบัญชี
            3. นักวิชาการจัดเก็บรายได้
            4. เจ้าพนักงานพัสดุ
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาเงินประจําตําแหนง ผู้อํานวยการ
กองคลัง ระดับกลาง  (ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา หน้า 36 
เลม  130  ตอนพิเศษ  58  ลงวันที่  14  พ.ค. 2556 ประกาศ
คณะกรรมการมาตฐานการบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น เรื่อง
กําหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 
ลงวันที่ 18 เม.ย. 56    

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 280,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาตอบแทน พนักงานจ้างจํานวน 
1 อัตรา   
            1. ผู้ชวยนักวิชาการเงินและบัญชี  (พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ)   

งบดําเนินงาน รวม 406,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 224,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 80,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ สําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง  
        

คาเชาบ้าน จํานวน 144,000 บาท

            -   เพื่อจายเป็น  คาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล 
ซึ่งมีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบของทางราชการ     
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ค่าใช้สอย รวม 182,200 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ คาจ้างแรงงาน จํานวน 151,200 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาใช้จายดังนี้
               คาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสารบรรณและงาน
ธุรการ  กองคลัง  จํานวน 1 อัตรา      
     
    

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนอบรม จํานวน 20,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาธรรมเนียมรังวัดที่ดิน คาลงทะเบียน
ในการอบรมตามหลักสูตรตางๆ ให้แก พนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจ้าง  
     
    

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
สําหรับคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใช้จายอื่น ๆ 
ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของ พนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจ้าง   
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โครงการปรับลดขั้นตอน ระยะเวลาและขยายเวลาการให้บริการจัด
เก็บภาษี

จํานวน 1,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาใช้จายในการดําเนินโครงการปรับ
ลดขั้นตอน ระยะเวลาและขยายเวลาการให้บริการจัดเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และคาธรรมเนียมตางๆ  
            -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่  89  ลําดับที่  3

  

งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 2,500 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน   สําหรับ
พนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ
 

คาจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน จํานวน 12,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน ขนาด 
4 ฟุต จํานวน 3 หลัง 

คาจัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 5,500 บาท

           -  เพื่อจายเป็น  คาจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก  สําหรับ
พนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาซอมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 30,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
ตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบลเขาพระ         
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 512,500 บาท
งบบุคลากร รวม 382,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 382,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 382,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาเงินเดือนพนักงานสวนตําบล 
ตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายใน  และจายเป็นเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําปี  

     

งบดําเนินงาน รวม 127,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 102,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 32,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ สําหรับพนักงานสวนตําบล  
    

คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล 
ซึ่งมีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบของทางราชการ     
     
     

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้
กับพนักงานสวนตําบลและผู้มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบของทาง
ราชการ 
     

วันที่พิมพ : 16/11/2565  09:35:54 หน้า : 21/53



ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนอบรม จํานวน 15,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาลงทะเบียนในการอบรมตามหลัก
สูตรตางๆ ให้แก พนักงานสวนตําบล
     

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
สําหรับคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใช้จายอื่น ๆ 
ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวน
ตําบล 
      

งบลงทุน รวม 3,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 3,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน จํานวน 3,500 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน ขนาด 
3 ฟุต จํานวน 1 หลัง 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 22,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 22,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 22,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดกิจกรรม สงเสริม สนับสนุนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

จํานวน 10,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาใช้จายในการดําเนินโครงการจัด
กิจกรรมสงเสริม สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เพิ่มประสิทธิภาพ ให้ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องภัยตางๆ แก
ประชาชน อปพร. และเยาวชน ฯลฯ
            -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคา
ใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม    
            - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่  68  ลําดับที่  2

    
 

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ จํานวน 12,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาใช้จายในการดําเนินโครงการป้อง
กันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ เชน การป้อง
กัน แก้ไข ลดความสูญเสียแกชีวิตและทรัพยสินอันเนื่องมาจาก
อุบัติเหตุทางถนนแกประชาชน
            -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการ
เบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสง
เสริมกีฬา   และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2564
            -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่  68  ลําดับที่  1
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,261,000 บาท

งบบุคลากร รวม 866,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 866,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 824,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาเงินเดือนพนักงานสวนตําบล และ
จายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
        1. ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
        2. เจ้าพนักงานธุรการ
     
     
     

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาเงินประจําตําแหนง ผู้อํานวยการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับกลาง (ตามประกาศ
ราชกิจจานุเบกษา หน้า 36 เลม 130 ตอนพิเศษ 58 ลงวันที่ 
14 พ.ค. 2556 ประกาศคณะกรรมการมาตฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 เม.ย. 56      

งบดําเนินงาน รวม 391,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 162,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 70,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  เงินประโยชนตอนแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ สําหรับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง     
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คาเชาบ้าน จํานวน 72,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งมีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบ
ของทางราชการ     
     
    

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับ 
พนักงานสวนตําบลและผู้มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบของทาง
ราชการ     
     
     

ค่าใช้สอย รวม 229,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ คาจ้างแรงงาน จํานวน 189,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้าน
วิชาการศึกษา จํานวน 1 อัตรา      
     
    

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนอบรม จํานวน 20,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาธรรมเนียมการลงทะเบียนในการ
อบรมหลักสูตรตางๆ ของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง     
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาใช้จายเดินทางไปราชการสําหรับ 
คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใช้จายอื่น ๆ ในการเดิน
ทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจ้าง     
     
     

งบลงทุน รวม 4,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 4,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank 
Printer)

จํานวน 4,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)  จํานวน 1 เครื่อง
            -  เป็นไปตามเกณฑราคากลางและตามคุณลักษณะพื้น
ฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร  
        

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,064,100 บาท
งบบุคลากร รวม 990,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 990,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 682,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาเงินเดือนพนักงานสวนตําบล และ
จายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ดังนี้
              1. ครู คศ.1     จํานวน     1    อัตรา
              2. ครู ค.ศ.2    จํานวน     1    อัตรา   
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาเงินวิทยฐานะ ตําแหนง ครู ค.ศ. 2  
จํานวน 1 อัตรา
      

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 266,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาตอบแทน พนักงานจ้าง ดังนี้
            1. ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)  
จํานวน  1  อัตรา     
     
     

งบดําเนินงาน รวม 1,192,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 25,000 บาท

             -  เพื่อจายเป็น  เงินชวยเหลือบุตรให้กับ พนักงาน
สวนตําบลและผู้มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ     
    
     

ค่าใช้สอย รวม 614,100 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคาร สถานที่ราชการ จํานวน 141,600 บาท

             -  เพื่อจายเป็น  คาจ้างเหมาบริการทําความสะอาด 
อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ     
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนศูนยเยาวชนองคการบริหาร
สวนตําบลเขาพระ

จํานวน 10,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชนองคการบริหารสวนตําบลเขาพระใน
การ ฝึกอบรม  กิจกรรมเข้าคาย ฯลฯ
            -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคา
ใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม    
            -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่  80  ลําดับที่  1
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 452,500 บาท

            - เพื่อจายเป็น  คาใช้จายดังนี้
            1. คาอาหารกลางวันตามโครงการสนับสนุนคาใช้จาย
ในการบริหารสถานศึกษา ให้แกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.เขา
พระ จํานวน 60 คน 245 วัน อัตรามื้อละ 21 บาทตอคน  จํานวน
เงิน  308,700 บาท 
            2. คาเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 43 คนละ 300 
บาท/คน/ปี จํานวนเงิน  12,900  บาท
            3. คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จํานวน 43 คน คนละ 
430/คน/ปี จํานวนเงิน 18,490 บาท
            4. คาหนังสือเรียน จํานวน 43 คน คนละ 200
/คน/ปี จํานวนเงิน 8,600 บาท 
            5. คาจัดการเรียนการสอน จํานวน 56 คน คนละ
 1,700/คน/ปี จํานวนเงิน 95,200 บาท
            6. คาอุปกรณการเรียน จํานวน 43 คน คนละ 200
/คน/ปี จํานวนเงิน 8,600 บาท 
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่  83  ลําดับที่  8 , หน้าที่  85  ลําดับที่  10 
                  
    
   

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็นคาบํารุง รักษา ซอมแซม ภายในและ
ภายนอกศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ     
    

ค่าวัสดุ รวม 553,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาจัดหาวัสดุสํานักงาน ที่จําเป็นต้อง
ใช้ในสํานักงาน   เชน   กระดาษ   หมึก   ดินสอ   ปากกา  ไม้
บรรทัด แฟ้ม  โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ         
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 538,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาใช้จายดังนี้
            1.  คาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แกเด็กนักเรียน
สังกัด สพฐ. โรงเรียนวัดเขาพระ โรงเรียนวัดวังกุลา (จํานวน 
260 วัน)และศูนยพัฒนาเด็กเล็กอบต.เขาพระ (จํานวน 260 
วัน) จัดสรรในอัตราคนละ 7.37 บาท รายละเอียดดังนี้ 
            -  โรงเรียนวัดเขาพระ จํานวน 90 คน จํานวนเงิน 
173,000 บาท
            -  โรงเรียนวัดวังกุลา จํานวน 120 คน จํานวนเงิน 
230,000 บาท 
            -  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กอบต.เขาพระ จํานวน 60 คน 
จํานวนเงิน  115,000 บาท  
            2.  คาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เชน ผลิตภัณฑ
ทําความสะอาด กระดาษชําระ ฯลฯ  จํานวนเงิน 20,000
 บาท                     
            -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่  83  ลําดับที่  7
 
     
     

วัสดุกอสร้าง จํานวน 5,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง เชน ไม้ , ทราย 
สี ,ปูนซีเมนต  ฯลฯ 
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งบเงินอุดหนุน รวม 882,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 882,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 882,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  เงินอุดหนุนสําหรับโครงการคาอาหาร
กลางวันตามโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา 
ให้แก โรงเรียนในสังกัด (สพฐ) ในเขตองคการบริหารสวนตําบล
เขาพระ จัดสรรมื้อละ 21 บาท/คน/วัน  จํานวน  200  วัน 
รายละเอียด ดังนี้
            1. โรงเรียนวัดเขาพระ   จํานวน  90  คน 
จํานวนเงิน 378,000  บาท
            2. โรงเรียนวัดวังกุลา    จํานวน  120  คน  
จํานวนเงิน  504,000 บาท 
         -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่  84  ลําดับที่  9           
     
     

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,020,200 บาท

งบบุคลากร รวม 460,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 460,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 418,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น เงินเดือนพนักงานสวนตําบลและจาย
เป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
            1. ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
            2. เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน    
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

             -   เพื่อจายเป็น  คาเงินประจําตําแหนง ผู้อํานวย
การกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับกลาง (ตามประกาศ
ราชกิจจานุเบกษา หน้า 36 เลม 130 ตอนพิเศษ 58 ลงวัที่ 14 
พ.ค. 2556  ประกาศคณะกรรมการมาตฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 เม.ย. 56     
     
     

งบดําเนินงาน รวม 560,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 37,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 27,000 บาท

             -  เพื่อจายเป็น  เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ  สําหรับพนักงานสวนตําบล  พนักงานจ้าง      
    
     

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับ 
พนักงานสวนตําบล และผู้มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบของทาง
ราชการ     
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ค่าใช้สอย รวม 523,200 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ คาจ้างแรงงาน จํานวน 403,200 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 3 อัตรา 
ดังนี้
            1. คาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสารบรรณและธุรการ 
จํานวน 1 อัตรา
            2. คาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานเก็บขยะมูลฝอยประจํา
รถขยะและงานทั่วไปที่ต้องใช้แรงงาน จํานวน  2  อัตรา
     
    
      

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนอบรม จํานวน 10,000 บาท

             -  เพื่อจายเป็น  คาธรรมเนียมการลงทะเบียนในการ
อบรมหลักสูตรตางๆ ของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง     
    
     

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

             -  เพื่อจายเป็น  คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
สําหรับคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใช้จายอื่นๆ 
ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจ้าง     
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โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคคล เพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ้าน

จํานวน 100,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาใช้จายในการดําเนินโครงการ
ฝึกอบรม  ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคคล  เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ้าน 
            -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2559
            - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่  91  ลําดับที่  1

   
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 247,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 107,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 52,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 12,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาจ้างเหมาบริการในการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า      
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการเขาพระไนท ฟู๊ดส Clean Food Good Taste จํานวน 10,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาใช้จายในการดําเนินโครงการ
เขาพระไนท ฟู๊ดส Clean  Food  Good  Taste จัดอบรมให้
ความรู้ด้านสุขลักษณะที่ดีในการประกอบอาหาร และให้ได้รับ
มาตรฐาน แกผู้ประกอบการ
            -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วย
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม  ของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม    
            -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่  70  ลําดับที่  1

    

โครงการควบคุม ป้องกันโรคติดตอและไมติดตอ จํานวน 10,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น คาดําเนินโครงการควบคุม ป้องกันโรค
ติดตอและโรคไมติดตอให้กับประชาชน
            -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการ
เบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การ
สงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2564
            -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่  71  ลําดับที่  3
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โครงการประชาสัมพันธให้ความรู้แกประชาชนเกี่ยวกับโรคติดตอ
และไมติดตอ

จํานวน 5,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาใช้จายในการดําเนินโครงการ
ประชาสัมพันธให้ความรู้แกประชาชนเกี่ยวกับโรคติดตอและ
โรคไมติดตอ
            -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการ
เบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การ
สงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2564
             -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
(เพิ่มเติมฉบับที่ 1)  หน้าที่  8  ลําดับที่  1   

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 5,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาใช้จายในการดําเนินโครงการสัตว
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปฏิธานศาสตรา
จารย พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พออากาศเอกหญิงสมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
            -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   วาด้วย
การเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ 
การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2564
            -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่  72  ลําดับที่  4  

     
     
     

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาซอมแซม บํารุงรักษาทรัพยสิน อาทิ 
เครื่องพนหมอกควัน ฯลฯ     
     
     

วันที่พิมพ : 16/11/2565  09:35:54 หน้า : 36/53



ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 50,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร และการ
แพทย  อาทิ  วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กระบอกและเข็ม
ฉีดยา สารพนหมอกควัน ทรายอะเบทกําจัดลูกน้ํายุงลาย ฯลฯ
     
     
      

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 5,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกายตาง ๆ 
ตามระเบียบกําหนด ฯลฯ     
     
    

งบเงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

จํานวน 140,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็นคา  เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมตาง ๆ 
ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่
            -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่  74  ลําดับที่  6
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 5,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ จํานวน 5,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาใช้จายในการทํากิจกรรมสังคม
สงเคราะห การฟื้นฟูสภาพความพิการ การฝึกอบรม การฝึก
อาชีพ หรือสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคมและบุคคลไร้ที่พึ่งในด้านตางๆ
            -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคา
ใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม      
            -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่  75  ลําดับที่  1

    
แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,418,400 บาท
งบบุคลากร รวม 959,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 959,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 917,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาเงินเดือนพนักงานสวนตําบล และ
จายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
            1. ผู้อํานวยการกองชาง
            2. นายชางโยธา
         
      

วันที่พิมพ : 16/11/2565  09:35:54 หน้า : 38/53



เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาเงินประจําตําแหนง ผู้อํานวยการ
กองชาง ระดับกลาง (ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา หน้า 36 
เลม 130 ตอนพิเศษ 58 ลงวันที่ 14 พ.ค. 2556 ประกาศคณะ
กรรมการมาตฐานการบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น เรื่อง กําหนด
มาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) ลงวัน
ที่ 18 เม.ย.56
 
     
     

งบดําเนินงาน รวม 459,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 87,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 77,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ สําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง  
    
    

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

             -  เพื่อจายเป็น  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับ 
พนักงานสวนตําบล และผู้มีสิทธิ์เบิกได้ ตามระเบียบของทาง
ราชการ     
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ค่าใช้สอย รวม 367,400 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ คาจ้างแรงงาน จํานวน 302,400 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 2 อัตรา
ดังนี้ 
            1. คาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสารบรรณและงาน
ธุรการ  จํานวน 1 อัตรา
            2. คาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านชางโยธา   จํานวน
 1 อัตรา      
     
     

คาจ้างออกแบบควบคุมงาน จํานวน 5,000 บาท

            -  เพื่อจายให้  เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก 
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง         
     

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 5,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาธรรมเนียมการลงทะเบียนในการ
อบรมหลักสูตรตางๆ ของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง     
      

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 
สําหรับคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใช้จายอื่น ๆ 
ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมานาของพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจ้าง     
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาบํารุงรักษาและซอมแซม ครุภัณฑ
ทรัพยสินอื่น และที่ดินและสิ่งกอสร้าง เชน หอกระจายขาว ฯลฯ
     
    
    

ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็นคา  วัสดุอื่น เชน ตะแกรงกันสวะ 
หัววาลวเปิด - ปิด น้ํา ฯลฯ     
    
     

งานไฟฟ้าและประปา รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 80,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน 
หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟ โคมไฟ ฟิวส เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า ฯลฯ  
    

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 370,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 10,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาจ้างเหมาบริการในการบริหารจัด
การบอขยะ ให้ถูกสุขลักษณะ ฯลฯ 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด"ด้วย 3R 
(Reduce Reuse and Recycle) และการจัดการขยะอินทรียหรือ
ขยะเปียก

จํานวน 10,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาใช้จายในการดําเนินโครงการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย""จังหวัดสะอาด"" ด้วย 3R  (Reduce Reuse 
and Recycle) และจัดการขยะอินทรียหรือขยะเปียก
            -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคา
ใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
            -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่  93  ลําดับที่  2

      

งบลงทุน รวม 350,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 350,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 350,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
ตางๆ ฯลฯ     

งานบําบัดน้ําเสีย รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 10,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก 
ในการดําเนินการ อาทิ สูบน้ํา ขุดลอก พัฒนาแหลงน้ํา ฯลฯ     
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 35,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 35,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 5,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาใช้จายในการดําเนินโครงการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด การให้ความรู้ การบําบัด ฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยา
เสพติด  กลุมเสี่ยง เด็ก เยาวชน โรงเรียน สถานศึกษา
            -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคา
ใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
            -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)     
หน้าที่  77  ลําดับที่  4    
   
  
     

โครงการฝึกอบรมการสงเสริมและพัฒนาอาชีพแกประชาชน จํานวน 10,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาใช้จายในการทํากิจกรรมการฝึก
อบรม การฝึกอาชีพหรือสงเสริมอาชีพในด้านตางๆ ของประชาชน
            -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้
จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
            -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่  76  ลําดับที่  1     
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โครงการสงเสริมและพัฒนากลุมสตรีตําบลเขาพระ จํานวน 10,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาใช้จายในการทํากิจกรรมการฝึก
อบรม ฝึกอาชีพ หรือสงเสริมการดําเนินงานของกลุมสตรีในด้าน
ตางๆ
            -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย คาใช้
จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
            -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)     
หน้าที่  76  ลําดับที่  2    
    

โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและครอบครัว จํานวน 10,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาใช้จายในการทํากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  และครอบครัว  เชน การตรวจสุขภาพ
กิจกรรมพัฒนาความคิด กิจกรรมเชิงสร้างสรรค กีฬาพื้นบ้าน ฯลฯ
            -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการ
เบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การ
สงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2564
            -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่  77  ลําดับที่  3
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 617,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาสร้างความสามัคคีในชุมชน จํานวน 20,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดการ
แขงขันกีฬาสร้างความสามัคคีในชุมชน เชน เงินรางวัล เงินคา
ตอบแทนกรรมการ คาตกแตงสถานที่ ฯลฯ
             -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการ
เบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสง
เสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2564
            -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่  86  ลําดับที่  1 

ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 5,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณกีฬา ฯลฯ 
สําหรับการฝึกซ้อม แขงขันของนักเรียน เยาวชนและ
ประชาชน     
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งบลงทุน รวม 592,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 592,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาปรับปรุงภายใน ภายนอกอาคาร และบริเวณสนามกีฬาอําเภอเดิม
บางนางบวช

จํานวน 592,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็นคา  ปรับปรุงภายใน ภายนอก อาคาร
และบริเวณสนามกีฬาอําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
            -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่  92  ลําดับที่  1

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 5,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานสงเสริมงานประเพณีทางศาสนา จํานวน 5,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงาน
สงเสริมงานประเพณีทางศาสนา
            -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการ
เบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสง
เสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2564    
            -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)     
หน้าที่  60  ลําดับที่  1        
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 5,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวทางศาสนสถานและ
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ

จํานวน 5,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาใช้จายในการดําเนินโครงการ
กิจกรรมการทองเที่ยวทางศาสนสถานและการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษ
           -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการ
เบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การ
สงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2564    
            -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)     
หน้าที่  60  ลําดับที่  2    
    
    

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 1,846,500 บาท

งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุกอสร้าง จํานวน 50,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาวัสดุกอสร้าง เชน อิฐ หิน ปูน ทราย
ปูนซีเมนต จอบ  เสียม ยางแอลฟัลทติกสําเร็จรูปและวัสดุอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ     

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 80,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาน้ํามันเชื้อเพลิงและสารหลอลื่น 
ในการขอรับสนับสนุนเครื่องจักรกลจากหนวยงานอื่น ฯลฯ      

วันที่พิมพ : 16/11/2565  09:35:54 หน้า : 47/53



งบลงทุน รวม 1,716,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 25,500 บาท
ครุภัณฑกอสร้าง

คาจัดซื้อเครื่องตบดิน จํานวน 21,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาจัดซื้อเครื่องตบดิน จํานวน 1
 เครื่อง 
            -  เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบ
ประมาณ

คาจัดซื้อล้อวัดระยะ จํานวน 4,500 บาท

           -  เพื่อจายเป็น  คาจัดซื้อล้อวัดระยะ ตัวเลขแสดงผล 
5 หลัก เส้นผาศูนยกลางวงล้อไมน้อยกวา 300 MM ความสูง
พับครึ่ง 60 CM จํานวน 1 เครื่อง 
           -  เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบ
ประมาณ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,691,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1 บ้านทาฟืน (บริเวณ
คลอง มอ.3 ซ้าย ตอจากโครงการเดิม ไปทางทิศตะวันตก)

จํานวน 314,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 1 บ้านทาฟืน (บริเวณคลอง มอ.3 ซ้าย ตอจากโครงการเดิม 
ไปทางทิศตะวันตก) กว้าง 3.00 เมตร. ยาว 170.00 เมตร. หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร. หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 510.00 ตารางเมตร. 
พร้อมลงหินคลุกไหลทาง 2 ข้างตามสภาพพื้นที่ (รายละเอียด
ตามแบบแปลนและแผนผังที่ อบต. กําหนด) (อ้างอิงแบบ
มาตรฐานงานทางหลวงชนบท)
            -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
(เพิ่มเติมฉบับที่ 1)  หน้าที่  11  ลําดับที่  1   
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คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 10 บ้านเขาชะโอย 
(บริเวณถนนซอยบ้านนายประเทือง เกตุแป้น ไปทางทิศตะวันตก)

จํานวน 208,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 10 บ้านเขาชะโอย (บริเวณถนนซอยบ้านนายประเทือง 
เกตุแป้น ไปทางทิศตะวันตก) กว้าง 3.00 เมตร. ยาว 113.00 
เมตร. หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร. หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 339.00 
ตารางเมตร. พร้อมลงหินคลุกไหลทาง 2 ข้างตามสภาพพื้นที่ 
(รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่ อบต. กําหนด) 
(อ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางหลวงชนบท)
            -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
(เพิ่มเติมฉบับที่ 1)  หน้าที่  28  ลําดับที่  18   

คาวางทอระบายน้ํา คสล. พร้อมบอพัก คสล. หมูที่ 11 บ้านวังกุลา 
(บริเวณวัดวังกุลา ไปทางทิศใต้)

จํานวน 143,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาวางทอระบายน้ํา คสล. พร้อม
บอพัก คสล. หมูที่ 11 บ้านวังกุลา (บริเวณวัดวังกุลา ไปทาง
ทิศใต้) ขนาดทอ คสล. 0.40 ม. จํานวน 85.00 ทอน พร้อม
บอพัก คสล.จํานวน 10.00 บอ (รายละเอียดตามแบบแปลน
และแผนผังที่ อบต. กําหนด)
            -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
(เพิ่มเติมฉบับที่ 1)  หน้าที่  31  ลําดับที่  21   

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

คาจัดซื้อพร้อมติดตั้งเสาและโคมไฟฟ้าสองสวางพลังงานแสงอาทิตย 
(โซลาเซลล) หมูที่ 2 บ้านเขาพระ (บริเวณถนนสายหลังเขาใหญ ไป
ถึงเขตติดตอดงพิกุล)

จํานวน 330,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาจัดซื้อพร้อมติดตั้งเสาและโคมไฟฟ้า
สองสวางพลังงานแสงอาทิตย (โซลาเซลล) หมูที่ 2 บ้านเขาพระ 
(บริเวณถนนสายหลังเขาใหญ ไปถึงเขตติดตอดงพิกุล) เสาสูงไม
น้อยกวา 4.00 ม. จํานวน 33 ต้น. (รายละเอียดตามแบบแปลน
และแผนผังที่ อบต. กําหนด)
            -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
(เพิ่มเติมฉบับที่ 1)  หน้าที่  14  ลําดับที่  4   
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คาจัดซื้อพร้อมติดตั้งเสาและโคมไฟฟ้าสองสวางพลังงานแสงอาทิตย 
(โซลาเซลล) หมูที่ 6 บ้านกํามะเชียร (บริเวณศาลาอเนกประสงค ไป
ทางทิศใต้)

จํานวน 40,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาจัดซื้อพร้อมติดตั้งเสาและโคมไฟฟ้า
สองสวางพลังงานแสงอาทิตย  (โซลาเซลล)   หมูที่ 6  บ้าน
กํามะเชียร   (บริเวณศาลาอเนกประสงค   ไปทางทิศใต้)  เสาสูง
ไมน้อยกวา 4.00 ม. จํานวน 4 ต้น. (รายละเอียดตามแบบแปลน
และแผนผังที่ อบต. กําหนด)
            -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
(เพิ่มเติมฉบับที่ 1)  หน้าที่  22  ลําดับที่  12   

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 2 บ้านเขาพระ (บริเวณ
ถนนซอยบ้านนายนาค เกตุรัตน เชื่อมตอถนนลาดยางสายบ้านเขา
พระ-บ้านหนองฉนวน)

จํานวน 33,000 บาท

            - เพื่อจายเป็น  คาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 2 บ้านเขาพระ (บริเวณถนนซอยบ้านนายนาค 
เกตุรัตน เชื่อมตอถนนลาดยางสายบ้านเขาพระ-บ้านหนองฉนวน) 
กว้าง 4.00 เมตร. ยาวเฉลี่ย 6.00-10.00 เมตร. หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร. หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 54.00 ตารางเมตร. พร้อมลงหิน
คลุกไหลทาง 2 ข้างตามสภาพพื้นที่ (รายละเอียดตามแบบแปลน
และแผนผังที่ อบต. กําหนด) (อ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางหลวง
ชนบท)
            -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
(เพิ่มเติมฉบับที่ 1)  หน้าที่  15  ลําดับที่  5   
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คาปรับปรุงถนนลงลาดยางแอสฟัลทติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 4 บ้านทารวก (บริเวณศาลาอเนกประสงค ไปทาง
ทิศตะวันตก)

จํานวน 317,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็นคา  ปรับปรุงถนนลงลาดยางแอสฟัลทติก
คอนกรีตทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4 บ้านทารวก (บริเวณ
ศาลาอเนกประสงค ไปทางทิศตะวันตก) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร. 
ยาว 190.00 เมตร. หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร. หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา
 760.00 ตารางเมตร. (รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่ 
อบต. กําหนด) (อ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางหลวงชนบท)
            -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
(เพิ่มเติมฉบับที่ 1)  หน้าที่  19  ลําดับที่  9   

คาปรับปรุงถนนลงลาดยางแอสฟัลทติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 7 บ้านทามวง (บริเวณถนนซอยบ้านนางดวงทิพย 
รัตนเจียม ไปทางทิศตะวันตก)

จํานวน 275,000 บาท

            - เพื่อจายเป็น  คาปรับปรุงถนนลงลาดยางแอสฟัลท
ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7 บ้านทามวง 
(บริเวณถนนซอยบ้านนางดวงทิพย   รัตนเจียม   ไปทางทิศ
ตะวันตก)  ขนาดกว้าง  3.00  เมตร.  ยาว  220.00  เมตร. 
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร. หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 660.00 ตาราง
เมตร .(รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่ อบต.กําหนด) 
(อ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางหลวงชนบท)
            -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
(เพิ่มเติมฉบับที่ 1)  หน้าที่  25  ลําดับที่  15  

คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลทติกคอนกรีต หมูที่ 2 บ้านเขาพระ 
(บริเวณถนนซอยบ้านนายธนากร อินทรเจริญ)

จํานวน 31,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลทติก
คอนกรีต หมูที่ 2 บ้านเขาพระ (บริเวณถนนซอยบ้านนายธนกร 
อินทรเจริญ) กว้าง 5.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 50.00 ตารางเมตร. พร้อมลงหิน
คลุกไหลทาง 2 ข้างตามสภาพพื้นที่ (รายละเอียดตามแบบแปลน
และแผนผังที่ อบต. กําหนด) (อ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางหลวง
ชนบท)
            -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
(เพิ่มเติมฉบับที่ 1)  หน้าที่  16  ลําดับที่  6   
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 45,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 45,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 45,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 45,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาจัดหาวัสดุการเกษตร เชน สารเคมี
ป้องกันและกําจัดศัตรูพืช ปุย กรรไกรตัดหญ้า ฯลฯ     
     
     

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการปกป้องรักษาป่า พัฒนา และเพิ่มพื้นที่สีเขียว จํานวน 10,000 บาท

          -  เพื่อจายเป็น  คาใช้จายในการดําเนินโครงการกิจกรรม
ปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว 
            -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการ
เบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ  การ
สงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2564    
            -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)     
หน้าที่  63  ลําดับที่  3    
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โครงการลดภาวะโลกร้อน (ลด ละ เลิก ใช้ภาชนะโฟมและถุง
พลาสติกบรรจุอาหาร)

จํานวน 10,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาใช้จายในการดําเนินโครงการลด
ภาวะโลกร้อน (ลด ละ เลิกใช้ภาชนะโฟมและถุงพลาสติกบรรจุ
อาหาร)
            -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคา
ใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
            -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
(เพิ่มเติมฉบับที่ 1)  หน้าที่  6  ลําดับที่  1   

งบลงทุน รวม 30,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 30,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการคุ้มครอง ดูแล บํารุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม

จํานวน 30,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็น  คาปรับปรุงภูมิทัศน ดูแล บํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลเขาพระ
            -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่  61  ลําดับที่  1
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