
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเขาพระ

อําเภอเดิมบางนางบวช   จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 27,800,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 6,272,990 บาท
งบกลาง รวม 6,272,990 บาท

งบกลาง รวม 6,272,990 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 71,000 บาท

           - เพื่อจายเป็นคาใช้จายดังตอไปนี้
            1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม สําหรับพนักงานจ้าง
ของ อบต.เขาพระ ตามที่กฎหมายกําหนด จํานวนเงิน 62,000
 บาท
            2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม สําหรับพนักงาน
จ้าง ครูผู้ดูแลเด็ก จํานวนเงิน 9,000  บาท
         - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่  87  ลําดับที่  4      

     
     

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 5,000 บาท

      - เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน   
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 4,500,000 บาท

        - เพื่อดําเนินการรองรับการจัดสวัสดิการให้แกผู้สูงอายุ ที่มี
อายุ 60 ปีขึ้นไป และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วย หลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
         - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่  86  ลําดับที่  1          
     

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,100,000 บาท

        - เพื่อจายเป็น คาดําเนินการรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ย
ความพิการ ให้แกคนพิการ ที่มีสิทธิตามหลักเกณฑที่กําหนด ที่ได้
แสดงความจํานง โดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยความพิการ
ไว้กับองคกรปกครองสวนท้องถิ่นแล้ว
         - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่  86  ลําดับที่  2      
             
     

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 55,000 บาท

        - เพื่อจายเป็น  คาดําเนินการรองรับการสงเคราะหเบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส ให้แกผู้ป่วยเอดสที่แพทยได้รับรองและวินิจฉัย
แล้ว และมีความเป็นอยูยากจนหรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะ
ดูแล ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้
         - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่  86  ลําดับที่  3           
     

เงินสํารองจาย จํานวน 200,000 บาท

        - เพื่อจายเป็น คาใช้จายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
หรือการบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย น้ําป่าไหลหลาก แผนดินถลม ภัยแล้ง ภัยหนาว โรค
ติดตอ ฯลฯ     
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รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 281,990 บาท

        - เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลเขาพระ

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 60,000 บาท

        - เพื่อจายเป็น เงินสมทบให้กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ โดยองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ สมทบไมน้อยกวา
ร้อยละ 40 ของคาบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพแหงชาติ     

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 11,633,960 บาท

งบบุคลากร รวม 8,173,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,883,500 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 515,000 บาท

        - เพื่อจายเป็น  คาเงินเดือนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 คน รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 2 คน      
     

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 นายกองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน 1 คน รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 2 คน      
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,500 บาท

        - เพื่อจายเป็น  คาตอบแทนเลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน 1 คน     
     

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,196,000 บาท

        - เพื่อจายเป็น  คาตอบแทนให้แกบุคคลดังตอไปนี้
            1. คาตอบแทนประธาสภาฯ     จํานวน  1   คน
            2. คาตอบแทนรองประธานฯ   จํานวน  1  คน
            3. คาตอบแทนเลขานุการสภาฯ จํานวน 1  คน
            4. คาตอบแทนสมาชิกสภาฯ  จํานวน  12  คน       
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,290,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 4,680,000 บาท

        - เพื่อจายเป็น  คาเงินเดือนพนักงานสวนตําบล สํานัก
ปลัด และจายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวน 7
 อัตรา ดังนี้
        1. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
        2. หัวหน้าสํานักปลัด
        3. นิติกร
        4. นักทรัพยากรบุคคล
        5. นักวิเคราะหนโยบายและแผน
        6. นักพัฒนาชุมชน
        7. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
        - เพื่อจายเป็น  คาเงินเดือนพนักงานสวนตําบล กอง
คลัง และจายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวน 4
 อัตรา ดังนี้
            1. ผู้อํานวยการกองคลัง 
            2. นักวิชาการเงินและบัญชี
            3. นักวิชาการจัดเก็บรายได้
            4. เจ้าพนักงานพัสดุ
     
    

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 138,000 บาท

        - เพื่อจายเป็น  คาเงินเพิ่มนักบริหารงานองคการบริหาร
สวนตําบล ระดับกลาง เทากับเงินประจําตําแหนง ตามนัย ม. 12
 แหง พ.ร.บ.เงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ.2538 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2554 และเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มี
เหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.)     
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

        - เพื่อจายเป็น  คาเงินประจําตําแหนง ปลัดองคการบริหาร
สวนตําบล นักบริหารงาน อบต. ระดับกลาง ตามนัย ม.12 แหง พ
.ร.บ.เงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ.2538 แก้ไขเพิ่ม
เติม(ฉบับที่ 8)  พ.ศ.2554 และเงินประจําตําแหนงของหัวหน้า
สวนราชการ (ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา  หน้า 36  เลม 130
 ตอนพิเศษ 58 ลงวันที่ 14 พ.ค.  2556  ประกาศคณะกรรมการ
มาตฐานการบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
กลางบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 เม.ย
. 56  (สํานักปลัด)
        - เพื่อจายเป็น  คาเงินประจําตําแหนง ผู้อํานวยการกอง
คลัง 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 (กองคลัง)     
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,260,000 บาท

        - เพื่อจายเป็น  คาตอบแทนพนักงานจ้าง  จํานวน  6
 อัตรา ดังนี้  (สํานักปลัด)
        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         
        - เพื่อจายเป็น  คาตอบแทน พนักงานจ้าง  จํานวน 1
 อัตรา  (กองคลัง)
            1. ผู้ชวยนักวิชาการเงินและบัญชี 
            (พนักงานจ้างตามภารกิจ)   

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 44,000 บาท

        - เพื่อจายเป็น  คาเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้
แก พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตาม
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการบริหาร
สวนตําบลให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว     
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งบดําเนินงาน รวม 3,344,760 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,049,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 370,000 บาท

        - เพื่อจายเป็น  คาใช้จายดังตอไปนี้
            1. เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สําหรับ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง  สํานักปลัดและกองคลัง จํานวน
เงิน 270,000 บาท
            2. คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง    คาตอบ
แทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก อปท.  ฯลฯ จํานวน
เงิน 100,000 บาท     
  

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 260,000 บาท

        - เพื่อจายเป็น  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการให้แกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง     
     

คาเชาบ้าน จํานวน 369,000 บาท

        - เพื่อจายเป็น  คาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล สํานัก
ปลัด และ กองคลัง ซึ่งมีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบของทาง
ราชการ     
     

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

        - เพื่อจายเป็น  คาเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับ ผู้
บริหาร พนักงานสวนตําบลและผู้มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบของ
ทางราชการ ของสํานักปลัด และ กองคลัง      
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ค่าใช้สอย รวม 1,225,760 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 80,000 บาท

        - เพื่อจายเป็น  คาถายเอกสาร คาเข้าปกหนังสือ คากําจัด
สิ่งปฏิกูล คาโฆษณาและเผยแพรคาใช้จายหรือสิ่งพิมพตางๆ ฯลฯ
     
     

คาจ้างเหมาบริการ คาจ้างแรงงาน จํานวน 529,200 บาท

        - เพื่อจายเป็นคาใช้จายดังนี้
        1. คาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานทั่วไปที่ต้องใช้แรง
งาน  สํานักปลัด จํานวน 4 อัตรา 
        2. คาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสารบรรณและงาน
ธุรการ  กองคลัง  จํานวน 1 อัตรา      
     

คาจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคาร สถานที่ราชการ จํานวน 141,600 บาท

        - เพื่อจายเป็น  คาจ้างเหมาบริการทําความสะอาด อาคาร
สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ     
     

คาใช้จายสําหรับการจัดทําประกันภัย จํานวน 15,000 บาท

        - เพื่อจายเป็น  คาใช้จายสําหรับการจัดทําประกันภัย
ทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบลเขาพระ     
     

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนอบรม จํานวน 50,000 บาท

        - เพื่อจายเป็น  คาธรรมเนียมรังวัดที่ดิน คาลงทะเบียนใน
การอบรมตามหลักสูตรตางๆ ให้แก ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้อง
ถิ่น พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง สํานักปลัดและกอง
คลัง     
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 25,000 บาท

        - เพื่อจายเป็น  คาใช้จายดังตอไปนี้
            1. คารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล คา
เลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น คณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมาย ฯลฯ  จํานวน
เงิน 15,000 บาท
            2. คาใช้จายในพิธีทางศาสนาและรัฐพิธี จํานวน
เงิน 10,000 บาท     
     

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

        - เพื่อจายเป็น  คาใช้จายในการเดินทางไปราชการสําหรับ
คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใช้จายอื่นๆ ในการเดิน
ทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง  ของสํานักปลัด
และกองคลัง     
    

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา จํานวน 4,960 บาท

      - เพื่อจายเป็น  คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และ
พวงหรีด เนื่องในโอกาสงานพิธีตางๆ ขององคกรและภาค
ประชาชน     
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โครงการจัดการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 100,000 บาท

        - เพื่อจายเป็น  คาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานการ
เลือกตั้งขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น รวมถึงการประชา
สัมพันธ การรณรงค หรือ การให้ข้อมูลขาวสารแกประชาชนทราบ
ถึงสิทธิ หน้าที่ และการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือก
ตั้ง ตามที่กฎหมายกําหนด
         - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว
 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
          - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1705 ลงวันที่ 20 มีนาคม  2563        
             
     

โครงการประชาสัมพันธเชิญชวนหรืออํานวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนเพื่อมารวมงานรัฐพิธี

จํานวน 10,000 บาท

        - เพื่อจายเป็น  คาใช้จายในการดําเนินโครงการประชา
สัมพันธเชิญชวนหรืออํานวยความสะดวกให้กับประชาชน เพื่อมา
รวมงานรัฐพิธีและพระราชพิธีตางๆ
        - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อถิ่น ที่ มท
 0810.6/ ว 1378 ลว. 8 พฤษภาคม 2563
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่   64   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 วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่ 104 ลําดับที่  2  
              
     

โครงการอยูรวมกันอยางสมานฉันท จํานวน 10,000 บาท

        - เพื่อจายเป็น  คาใช้จายในการดําเนินการจัด
อบรม ประชุม ชี้แจงทําความเข้าใจ เพื่อสร้างทัศนคติและ
จิตสํานึกที่ดีงามในการอยูรวมกันอยางสมานฉันท โดยเน้นการมี
สวนรวมของประชาชนในชุมชน
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม
         - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่ 63 ลําดับที่ 3 
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โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 10,000 บาท

        - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอันเนื่องมา
จากพระราชดําริฯ  
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
จายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนัก
กีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559
         - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่  6     
    

โครงการอันเป็นการปกป้องพิทักษรักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนาและพระ
มหากษัตริย

จํานวน 10,000 บาท

        - เพื่อจายเป็น  คาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานอัน
เป็นการปกป้อง พิทักษ รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา และพระมหา
กษัตริย อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนยรวมจิตใจของประชาชน
ชาวไทย
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
         - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่ 63 ลําดับที่ 2      
     

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

        - เพื่อจายเป็น  คาซอมแซม จ้างเหมาและบํารุงรักษา
ทรัพยสิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ สําหรับ
วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑของสํานักงาน ฯลฯ 
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ค่าวัสดุ รวม 535,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

        - เพื่อจายเป็น  คาจัดหาวัสดุสํานักงาน ที่จําเป็นต้องใช้ใน
สํานักงาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา 
 ไม้บรรทัด  แฟ้ม โต๊ะ เก้าอี้ เก้าอี้พลาสติก ใบเสร็จ สิ่งพิมพ
ตางๆ  ฯลฯ     
     

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท

        - เพื่อจายเป็น  คาจัดหาวัสดุงานบ้าน งาน
ครัว เชน ผลิตภัณฑทําความสะอาด กระดาษชําระ 
น้ําดื่ม ฯลฯ     
     

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

        - เพื่อจายเป็น  คาจัดหาวัสดุยานพาหนะและขน
สง เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล เพลา หัว
เทียน กระจกมองข้างรถยนต หม้อน้ํารถยนต ฯลฯ     
     

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 260,000 บาท

        - เพื่อจายเป็น  คาจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันก๊าด น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ
     
     

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

        - เพื่อจายเป็น  คาใช้จายในการจัดหาวัสดุโฆษณาและเผย
แพร เชน กระดาษเขียน โปสเตอร พูกัน สี ฟิมลสไลด แถบบันทึก
เสียงหรือภาพ เมมโมรีการด ฯลฯ     
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

        - เพื่อจายเป็น  คาจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนจาน
บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพเมน
บอรด                                
เมาส ปริ๊นเตอร จอมอนิเตอร และอุปกรณที่เกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร ฯลฯ     
     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 535,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 350,000 บาท

        - เพื่อจายเป็น  คาไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองคการบริหาร
สวนตําบลเขาพระและสถานที่ที่อยูในความดูแลขององคการ
บริหารสวนตําบลเขาพระ รวมคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อม
กัน เชน คาบริการ คาภาษี ฯลฯ     
     

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 35,000 บาท

        - เพื่อจายเป็น  คาน้ําประปา สําหรับที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบลและสถานที่ที่อยูในความดูแลขององคการบริ
หารสวตําบลเขาพระ รวมคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คา
บริการ คาภาษี ฯลฯ     
     

คาบริการโทรศัพท จํานวน 20,000 บาท

        - เพื่อจายเป็น  คาโทรศัพท สําหรับใช้ในการติดตอ
ราชการ รวมคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาเชาเครื่อง คา
เชาหมายเลขโทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย คาภาษี ฯลฯ     
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คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

        - เพื่อจายเป็น  คาฝากสงไปรษณีย โทรเลข คาดวงตรา
ไปรษณีย อากร คาธนาณัติ คาสงจดหมายลงทะเบียนตาง ๆ ฯลฯ
     
     

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 110,000 บาท

        - เพื่อจายเป็น  คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุสื่อสาร คาใช้จาย
ในการใช้บริการอินเตอรเน็ต คาสื่อสารอื่น ๆ รวมถึงคาใช้จายเพื่อ
ให้ได้รับบริการและคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน ฯลฯ    
     

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจายเป็น คาเชาพื้นที่เวปไซต คาสื่อสารอื่น ๆ รวมถึงคาใช้
จายเพื่อให้ได้รับบริการและคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน     
     

งบลงทุน รวม 50,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,700 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน จํานวน 3,500 บาท

        - เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน ขนาด 3 ฟุต จํานวน 1 หลัง 
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 34,000 บาท

        - เพื่อจายเป็น  คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 
All In One สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง  ซึ่งมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
        - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 
2 แกนหลัก (2 core) โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม
น้อยกวา 2.2 GHz จํานวน 1 หนวย
        - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
น้อยกวา 4 MB
        - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มี
ขนาดไมน้อยกวา 4 GB 
        - มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ
ไมน้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid
 State Drive ขนาดความจุไมน้อยกวา 250 GB จํานวน
 1 หนวย
        - มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน 
(Internal) หรือภายนอก (External) จ านวน 1 หนวย
        - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network 
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา 
จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
        - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 
หรือดีกวา ไมน้อยกวา 3 ชอง
        - มีแป้นพิมพและเมาส
        - มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมน้อยกวา 
21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
        - สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g,n, ac)
และ Bluetooth 
        - ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร  
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คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ

จํานวน 7,500 บาท

        - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ เครื่องพิมพ Multifunction แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ  ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร  

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 2,500 บาท

        - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 
800 VA ซึ่งมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
         - มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 10 kVA 
(8,000 Watts)
        - มีชวงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) แบบ 3 เฟส ไมน้อย
กวา 380 +/-20%
        - มีชวงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไมมากกวา
220 +/-1%
        - สามารถสํารองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไมน้อยกวา 10
 นาที
         - เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563  

คาจัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 21.5 นิ้ว จํานวน 3,200 บาท

        - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 21.5
 นิ้ว โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
        - มีขนาดไมน้อยกวา 21.5 นิ้ว
        - รองรับความละเอียดการแสดงผลไมน้อย
กวา 1,920x1,080 Pixel
        - มีRefresh Rate ไมน้อยกวา 60 Hz
        - มีContrast Ratio ไมน้อยกวา 600 : 1
        - ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร  
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งบเงินอุดหนุน รวม 65,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 65,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอเดิมบางนางบวช 
จังหวัดสุพรรณบุรี

จํานวน 15,000 บาท

        - เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้แกองคกรปกครอง สวนท้อง
ถินที่รับผิดชอบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนยปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอ
เดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
        - เป็นไปตามหนังสือที่วาการอําเภอเดิมบางนางบวช ที่ สพ
 52501/342 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2564 
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้า  114  ลําดับที่ 17  

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการปกป้องสถาบัน สันติ สามัคคี อําเภอเดิมบางนางบวช 
จังหวัดสุพรรณบุรี

จํานวน 50,000 บาท

        - เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้แกสวนราชการที่รับผิดชอบ
โครงการปกป้องสถาบัน สันติ สามัคคี อําเภอเดิมบางนาง
บวช จังหวัดสุพรรณบุรี
        - เป็นไปตามหนังสือที่วาการอําเภอเดิมบางนางบวช ที่ สพ
 0218/ว 2612 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้า  65  ลําดับที่  5 
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 20,000 บาท

        - เพื่อจายเป็น  คาจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ประเมิน
เกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีตอการใช้บริการของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น     
     
     

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการให้ความรู้การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
การแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงและประชาคมท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

        - เพื่อจายเป็น  คาใช้จายในการดําเนินโครงการให้ความรู้
ใจการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) การแก้ไข เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลงและประชาคมท้องถิ่น 
        - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลว
. 12 มีนาคม 2553
        - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด มท
 0810.3/ว 179 ลว. 15 มกราคม 2562 
        - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด มท
 0810.3/ว 1921 ลว. 16 พฤษภาคม 2562 
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่ 109  ลําดับที่ 11  
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งานบริหารงานคลัง รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 18,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 18,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 10,000 บาท

        - เพื่อจายเป็น  คาจ้างเหมาในการพัฒนาระบบข้อมูลแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน     
     

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการปรับลดขั้นตอน ระยะเวลาและขยายเวลาการให้บริการจัด
เก็บภาษี

จํานวน 5,000 บาท

        - เพื่อจายเป็น  คาใช้จายในการดําเนินโครงการปรับลดขั้น
ตอน ระยะเวลาและขยายเวลาการให้บริการจัดเก็บภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และคาธรรมเนียมตางๆ  
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่ 110  ลําดับที่ 12     
      
     

โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ จํานวน 3,000 บาท

        - เพื่อจายเป็น  คาใช้จายในการดําเนินโครงการ
พัฒนาการ  เพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้ขององคการ
บริหารสวนตําบลเขาพระ     
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่ 111  ลําดับที่ 14  

     
     

วันที่พิมพ : 29/4/2565  16:47:23 หน้า : 21/55



งบลงทุน รวม 62,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 62,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน จํานวน 12,000 บาท

        - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กบาน
เลื่อน ขนาด 4 ฟุต จํานวน 3 หลัง 

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาซอมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท

        - เพื่อจายเป็น  คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
ตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลเขาพระ         

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 492,500 บาท
งบบุคลากร รวม 360,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 360,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 360,000 บาท

        - เพื่อจายเป็น  คาเงินเดือนพนักงานสวน
ตําบล ตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายใน และจายเป็นเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  

งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

        - เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ สําหรับพนักงานสวนตําบล ตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบ
ภายใน จํานวนเงิน 30,000 บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

        - เพื่อจายเป็น  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการให้แกพนักงานสวนตําบล     
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คาเชาบ้าน จํานวน 55,000 บาท

        - เพื่อจายเป็น  คาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล ซึ่งมี
สิทธิ์ได้รับตามระเบียบของทางราชการ     
     

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

        - เพื่อจายเป็น  คาเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับ
พนักงานสวนตําบลและผู้มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบของทาง
ราชการ 
     

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนอบรม จํานวน 20,000 บาท

        - เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการอบรมตามหลักสูตร
ตางๆ ให้แก พนักงานสวนตําบล

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

        - เพื่อจายเป็น  คาใช้จายในการเดินทางไปราชการสําหรับ
คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใช้     จายอื่นๆ ในการ
เดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล 

งบลงทุน รวม 2,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 2,500 บาท

        - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงานของพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 1 ตัว 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 58,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 58,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 58,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดกิจกรรม สงเสริม สนับสนุนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

จํานวน 18,000 บาท

        - เพื่อจายเป็น  คาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรม
สงเสริม สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพิ่ม
ประสิทธิภาพ ให้ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องภัยตางๆ แกประชา
ชน อปพร. และเยาวชน 
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม    
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่   66   ลําดับที่   2  
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ จํานวน 10,000 บาท

        - เพื่อจายเป็น  คาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ เชน การ
ป้องกัน แก้ไข ลดความสูญเสียแกชีวิตและทรัพยสินอันเนื่องมา
จากอุบัติเหตุทางถนนแกประชาชน
       - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่มท 0804.5/ว 1634 ลว 22 กันยายน 
2557
       - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.4/ว 4202 ลว 25 ธันวาคม 
2561
       - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท
0808.2/ว 3892 ลว 28 มิถุนายน 2562
       - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.4/ว 1123 ลว 9 เมษายน
 2562
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่  66  ลําดับที่  1     
    

วันที่พิมพ : 29/4/2565  16:47:23 หน้า : 25/55



โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

        - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
         - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม    
        - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0229/ว 7367 ลว. 4 ธันวาคม 2562
        - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.2/ว
 5329 ลว. 26 ธันวาคม 2562
        - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว440 ลว. 13 
กุมภาพันธ 2563
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 2 หน้าที่  6          

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,213,500 บาท

งบบุคลากร รวม 752,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 752,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 710,000 บาท

        - เพื่อจายเป็น  คาเงินเดือนพนักงานสวนตําบล 
และจายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  จํานวน 
2 อัตรา ดังนี้
        1. ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
        2. เจ้าพนักงานธุรการ
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

        - เพื่อจายเป็น  คาเงินประจําตําแหนง ผู้อํานวยการกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับกลาง
 (ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา หน้า 36 เลม 130 ตอน
พิเศษ 58 ลงวันที่ 14 พ.ค. 2556 ประกาศคณะกรรมการมาตฐาน
การบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
กลางบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 เม.ย
. 56   

งบดําเนินงาน รวม 459,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 230,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 135,000 บาท

        - เพื่อจายเป็น  เงินประโยชนตอนแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ สําหรับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง     
     

คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

        - เพื่อจายเป็น  คาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล กอง
การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งมีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบของ
ทางราชการ     
     

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 35,000 บาท

        - เพื่อจายเป็น  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับ พนักงาน
สวนตําบลและผู้มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ     
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ค่าใช้สอย รวม 229,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ คาแรงงาน จํานวน 189,000 บาท

        - เพื่อจายเป็น  คาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านวิชาการ
ศึกษา จํานวน 1 อัตรา      
     

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนอบรม จํานวน 20,000 บาท

        - เพื่อจายเป็น  คาธรรมเนียมการลงทะเบียนในการอบรม
หลักสูตรตางๆ ของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง     
     

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

        - เพื่อจายเป็น  คาใช้จายเดินทางไปราชการสําหรับ คาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใช้จายอื่น ๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบลและพนักงาน
จ้าง     
     

งบลงทุน รวม 2,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 2,500 บาท

        - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน สําหรับ
พนักงาน จํานวน 1 ตัว 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,884,850 บาท
งบบุคลากร รวม 940,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 940,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 644,000 บาท

        - เพื่อจายเป็น  คาเงินเดือนพนักงานสวนตําบล และจาย
เป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ดังนี้
              1. ครู คศ.1     จํานวน     1    อัตรา
              2. ครู ค.ศ.2    จํานวน     1    อัตรา   
     

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

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

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 254,000 บาท

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

งบดําเนินงาน รวม 1,183,850 บาท
ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 25,000 บาท

        - เพื่อจายเป็น เงินชวยเหลือบุตรให้กับ พนักงานสวนตําบล
และผู้มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ     
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ค่าใช้สอย รวม 637,850 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคาร สถานที่ราชการ จํานวน 141,600 บาท

        - เพื่อจายเป็น  คาจ้างเหมาบริการทําความสะอาด อาคาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ     
     

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนพัฒนาการของเด็กเชิงสร้าง
สรรค

จํานวน 10,000 บาท

        - เพื่อจายเป็น  คาใช้จายในโครงการกิจกรรมสงเสริมและ
สนับสนุนพัฒนาการของเด็กเชิงสร้างสรรค 
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
         - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่   90   ลําดับที่   6      
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โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนศูนยเยาวชนองคการบริหาร
สวนตําบลเขาพระ

จํานวน 20,000 บาท

        - เพื่อจายเป็น  คาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชนองคการบริหารสวนตําบลเขาพระใน
การ ฝึกอบรม  กิจกรรมเข้าคาย ฯลฯ
        - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม    
        - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.5/ว4676 ลว. 21 สิงหาคม 2560
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่   89   ลําดับที่   3     
     

โครงการสงเสริมทันตสุขภาพเด็กปฐมวัย จํานวน 6,000 บาท

        - เพื่อจายเป็น  คาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริม
ทันตสุขภาพเด็กปฐมวัย
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม    
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่   90   ลําดับที่   5     
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 450,250 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 35 คนละ 300
 บาท/คน/ปี จํานวนเงิน  10,500  บาท
            3. คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จํานวน 35 คน คนละ 430
/คน/ปี จํานวนเงิน 15,050 บาท
            4. คาหนังสือเรียน จํานวน 35 คน คนละ 200
/คน/ปี จํานวนเงิน 7,000 บาท 
            5. คาจัดการเรียนการสอน จํานวน 60 คน คน
ละ 1,700/คน/ปี จํานวนเงิน 102,000 บาท
            6. คาอุปกรณการเรียน จํานวน 35 คน คนละ 200
/คน/ปี จํานวนเงิน 7,000 บาท 
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่  ลําดับที่ 
                  
    

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

        - เพื่อจายเป็นคาบํารุง รักษา ซอมแซม ภายในและภาย
นอกศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ     

ค่าวัสดุ รวม 521,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

        - เพื่อจายเป็น  คาจัดหาวัสดุสํานักงาน ที่จําเป็นต้องใช้ใน
สํานักงาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา 
ไม้บรรทัด แฟ้ม โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ         
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 491,000 บาท

        - เพื่อจายเป็น  คาใช้จายดังนี้
        1. คาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แกเด็กนักเรียนสังกัด สพฐ
. โรงเรียนวัดเขาพระ โรงเรียนวัดวังกุลา (จํานวน 260 วัน) และ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กอบต.เขาพระ (จํานวน 260 วัน) จัดสรรใน
อัตราคนละ 7.37 บาท รายละเอียดดังนี้ 
        - โรงเรียนวัดเขาพระ จํานวน 70 คน จํานวนเงิน 135,000
 บาท
        - โรงเรียนวัดวังกุลา จํานวน 110 คน จํานวนเงิน 211,000
 บาท 
        - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กอบต.เขาพระ จํานวน 60 คน จํานวน
เงิน 115,000 บาท  
        2.  คาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เชน 
ผลิตภัณฑทําความสะอาด กระดาษชําระ ฯลฯ  จํานวน
เงิน 30,000 บาท   
     

วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

        - เพื่อจายเป็น  คาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง เชน ไม้
ตางๆ , ทราย ,สี ,ปูนซีเมนต  ฯลฯ 
             
     

งบลงทุน รวม 5,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

        - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน สําหรับ
พนักงาน จํานวน 2 ตัว 
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งบเงินอุดหนุน รวม 756,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 756,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 756,000 บาท

        -  เพื่อจายเป็น  เงินอุดหนุนสําหรับโครงการคาอาหาร
กลางวันตามโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถาน
ศึกษา ให้แก โรงเรียนในสังกัด (สพฐ) ในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลเขาพระ จัดสรรมื้อละ 21 บาทตอวัน จํานวน 200 วัน ราย
ละเอียด ดังนี้
            1. โรงเรียนวัดเขาพระ   จํานวน  70  คน 
จํานวนเงิน 294,000  บาท
            2. โรงเรียนวัดวังกุลา    จํานวน  110  คน  
จํานวนเงิน  462,000 บาท 
         - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่  93  ลําดับที่  13           
     

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 816,200 บาท

งบบุคลากร รวม 370,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 370,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 300,000 บาท

        - เพื่อจายเป็น เงินเดือนพนักงานสวนตําบลและจายเป็นเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
            1. ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
            2. เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน    
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 10,000 บาท

        - เพื่อจายเป็น  คาเงินประจําตําแหนง ผู้อํานวยการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับกลาง (ตามประกาศราชกิจจา
นุเบกษา หน้า 36 เลม 130 ตอนพิเศษ 58 ลงวันที่ 14 พ.ค. 2556
 ประกาศคณะกรรมการมาตฐานการบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 เม.ย. 56     
     

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 54,000 บาท

        - เพื่อจายเป็น  คาตอบแทน พนักงานจ้าง  ตําแหนง คน
งานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา 
     

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 6,000 บาท

        - เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก พนักงาน
จ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศ ก.อบต
. จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องหลักเกณฑการให้พนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้างพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบล ให้ได้รับ
เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว     
     

งบดําเนินงาน รวม 442,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 45,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 35,000 บาท

        - เพื่อจายเป็น  เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ  สําหรับพนักงานสวนตําบล  พนักงานจ้าง      
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

        - เพื่อจายเป็น  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับ พนักงาน
สวนตําบล และผู้มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ     
     

ค่าใช้สอย รวม 397,200 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ คาจ้างแรงงาน จํานวน 277,200 บาท

        - เพื่อจายเป็น คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 2 อัตรา 
ดังนี้
            1. คาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสารบรรณและ
ธุรการ จํานวน 1 อัตรา
            2. คาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานเก็บขยะมูลฝอยประจํา
รถขยะและงานทั่วไปที่ต้องใช้แรงงาน จํานวน 
 1  อัตรา
     
    

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนอบรม จํานวน 10,000 บาท

        - เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมการลงทะเบียนในการอบรม
หลักสูตรตางๆ ของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง     
    

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

        - เพื่อจายเป็น  คาใช้จายในการเดินทางไปราชการสําหรับ
คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใช้จายอื่นๆ ในการเดิน
ทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจ้าง     
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โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคคล เพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ้าน

จํานวน 100,000 บาท

        - เพื่อจายเป็น  คาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึก
อบรม ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคคล เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ้าน 
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่ 115  ลําดับที่  1  
     
     

งบลงทุน รวม 4,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 4,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 4,000 บาท

        - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงานให้กับ
พนักงาน จํานวน 1 ตัว 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 250,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 10,000 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  คาใช้จายในการดําเนินโครงการเขาพระไน
ท ฟู๊ดส Clean Food Good Taste จัดอบรมให้ความรู้ด้าน
สุขลักษณะที่ดีในการประกอบอาหาร และให้ได้รับมาตรฐาน แกผู้
ประกอบการ
        - พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม    
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่ 73 ลําดับที่ 2  
     
     

โครงการควบคุม ป้องกันโรคติดตอและไมติดตอ จํานวน 10,000 บาท

        - เพื่อจายเป็น คาดําเนินโครงการควบคุม ป้องกันโรค
ติดตอและโรคไมติดตอให้กับประชาชน
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม    
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 75 ลําดับที่ 6     
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โครงการดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉิน จํานวน 5,000 บาท

        - เพื่อจายเป็น  คาใช้จายในการดําเนินโครงการบริหาร
จัดการระบบการแพทยฉุกเฉิน
        - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว 2826 ลว
. 17 กันยายน 2553
        - ประกาศคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉิน ฯ ลงวันที่ 16
 ตุลาคม 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2561
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่ 75 ลําดับที่ 5     
     

โครงการประชาสัมพันธให้ความรู้แกประชาชนเกี่ยวกับโรคติดตอ
และโรคไมติดตอ

จํานวน 5,000 บาท

        - เพื่อจายเป็น  คาใช้จายในการดําเนินโครงการประชา
สัมพันธให้ความรู้แกประชาชนเกี่ยวกับโรคติดตอและโรคไมติดตอ
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่ 74 ลําดับที่ 4  
     
     

วันที่พิมพ : 29/4/2565  16:47:24 หน้า : 39/55



โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 5,000 บาท

        - เพื่อจายเป็น  คาใช้จายในการดําเนินโครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปฏิธาน
ศาสตราจารย พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พออากาศเอกหญิง
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
        - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัด
สวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
        - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวน
ที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลว. 
10 เมษายน 2561
        - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่  มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5 กรกฎาคม
 2561
           - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่ 76 ลําดับที่ 8      
     

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

        - เพื่อจายเป็น  คาซอมแซม บํารุงรักษาทรัพยสิน
 อาทิ เครื่องพนหมอกควัน ฯลฯ     
     

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

        - เพื่อจายเป็น  คาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร และการ
แพทย อาทิวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กระบอกและเข็มฉีด
ยา สารพนหมอกควัน ทรายอะเบทกําจัดลูกน้ํายุงลาย ฯลฯ     
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 5,000 บาท

        - เพื่อจายเป็น  คาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกายตางๆ ตาม
ระเบียบกําหนด ฯลฯ     
     

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

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

จํานวน 140,000 บาท

        - เพื่อจายเป็นคา  เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตาม
แนวโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมตางๆ ให้มี
ความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่ 78 ลําดับที่ 11       
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 20,000 บาท

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

โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ จํานวน 10,000 บาท

        - เพื่อจายเป็น  คาใช้จายในการทํากิจกรรมสังคม
สงเคราะห การฟื้นฟูสภาพความพิการ การฝึกอบรม การฝึก
อาชีพ หรือสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคมและบุคคลไร้ที่พึ่งในด้านตางๆ
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม      
         - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่ 79 ลําดับที่ 1
         

โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและ
บุคคลไร้ที่พึ่ง

จํานวน 10,000 บาท

        - เพื่อจายเป็น  คาใช้จายในการทํากิจกรรมสังคม
สงเคราะห การฝึกอบรม การฝึกอาชีพ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและบุคคลไร้ที่พึ่งในด้านตางๆ
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่ 80 ลําดับที่ 3  
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 956,900 บาท

งบบุคลากร รวม 522,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 522,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 480,000 บาท

        - เพื่อจายเป็น คาเงินเดือนพนักงานสวนตําบล และจายเป็น
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
            1. ผู้อํานวยการกองชาง
            2. นายชางโยธา
         

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

        - เพื่อจายเป็น  คาเงินประจําตําแหนง ผู้อํานวยการกอง
ชาง 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 432,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 45,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

        - เพื่อจายเป็น  เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ สําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง  
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

        - เพื่อจายเป็น  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับ พนักงาน
สวนตําบล และผู้มีสิทธิ์เบิกได้ ตามระเบียบของทางราชการ     
    

ค่าใช้สอย รวม 382,400 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ คาจ้างแรงงาน จํานวน 302,400 บาท

        - เพื่อจายเป็น  คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 2 อัตรา
ดังนี้ 
            1. คาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสารบรรณและงาน
ธุรการ  จํานวน 1 อัตรา
            2. คาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านชาง
โยธา   จํานวน 1 อัตรา      
     

คาจ้างออกแบบควบคุมงาน จํานวน 10,000 บาท

        - เพื่อจายให้  เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก เพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง         

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 10,000 บาท

        - เพื่อจายเป็น  คาธรรมเนียมการลงทะเบียนในการอบรม
หลักสูตรตางๆ ของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง     
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

        - เพื่อจายเป็น  คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ สําหรับ
คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใช้จายอื่น ๆ ในการเดิน
ทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมานาของพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจ้าง     
     

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

        - เพื่อจายเป็น  คาบํารุงรักษาและซอมแซม 
ครุภัณฑทรัพยสินอื่น และที่ดินและสิ่งกอสร้าง เชน 
หอกระจายขาว ฯลฯ     
    

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

        - เพื่อจายเป็นคา วัสดุอื่น เชน ตะแกรงกันสวะ หัววาลว
เปิด - ปิด น้ํา ฯลฯ     
    

งบลงทุน รวม 2,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 2,500 บาท

        - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน สําหรับ
พนักงาน จํานวน 1 ตัว 
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งานไฟฟ้าและประปา รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

        - เพื่อจายเป็น คาจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน หลอด
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟ โคมไฟ ฟิวส เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า ฯลฯ 

งานสวนสาธารณะ รวม 428,800 บาท
งบลงทุน รวม 428,800 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 103,800 บาท
ครุภัณฑกีฬา

คาจัดซื้อครุภัณฑกีฬาพร้อมกอสร้างลานกีฬา หมูที่ 10 บ้านเขาชะ
โอย (บริเวณศาลาอเนกประสงค)

จํานวน 103,800 บาท

        - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑกีฬาพร้อมกอสร้างลาน
กีฬา หมูที่ 10 บ้านเขาชะโอย (บริเวณศาลาอเนกประสงค) ขนาด
กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมี
พื้นที่เฉลี่ยไมน้อยกวา 48.00 เมตร ป้ายโครงการจํานวน 1
 ป้าย รายละเอียดตามแบบอบต.เขาพระกําหนด
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) แก้ไข ฉบับที่ 2 หน้าที่  7  ลําดับที่  1  

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 325,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาปรับปรุงอาคารและบริเวณรอบอาคารสนามกีฬาอําเภอเดิมบาง
นางบวช

จํานวน 325,000 บาท

        - เพื่อจายเป็น คาปรับปรุงอาคารและบริเวณรอบอาคาร
สนามกีฬาอําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) แก้ไข ฉบับที่  2  หน้า  9  ลําดับที่  2
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 110,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด" ด้วย 3R  
(Reduce Reuse and Recycle) และจัดการขยะอินทรียหรือขยะ
เปียก

จํานวน 10,000 บาท

        - เพื่อจายเป็น  คาใช้จายในการดําเนินโครงการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย"จังหวัดสะอาด" ด้วย 3R  
(Reduce Reuse and Recycle) และจัดการขยะอินทรียหรือ
ขยะเปียก
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่ 140 ลําดับที่ 25     
     

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 100,000 บาท

        - เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
ตางๆ ฯลฯ

งานบําบัดน้ําเสีย รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 50,000 บาท

        -  เพื่อจายเป็น คาจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ในการ
ดําเนินการ อาทิ สูบน้ํา ขุดลอก พัฒนาแหลงน้ํา ฯลฯ
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 85,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 85,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 85,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 10,000 บาท

       - เพื่อจายเป็น  คาใช้จายในการดําเนินโครงการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด การให้ความรู้ การบําบัด ฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพ
ติด  กลุมเสี่ยง เด็ก เยาวชน โรงเรียน
 สถานศึกษา
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม    
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่ 83 ลําดับที่ 3     
     

โครงการฝึกอบรมการสงเสริมและพัฒนาอาชีพแกประชาชน จํานวน 10,000 บาท

        - เพื่อจายเป็น  คาใช้จายในการทํากิจกรรมการฝึก
อบรม การฝึกอาชีพหรือสงเสริมอาชีพในด้านตางๆ ของประชาชน
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่ 82 ลําดับที่ 1  
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โครงการสงเสริมและพัฒนากลุมสตรีตําบลเขาพระ จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจายเป็น  คาใช้จายในการทํากิจกรรมการฝึกอบรม ฝึก
อาชีพ หรือสงเสริมการดําเนินงานของกลุมสตรีในด้านตางๆ
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย คาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่ 82 ลําดับที่ 2  
     
     

โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและครอบครัว จํานวน 50,000 บาท

        - เพื่อจายเป็น  คาใช้จายในการทํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ และครอบครัว เชน การตรวจสุขภาพ กิจกรรม
พัฒนาความคิด กิจกรรมเชิงสร้างสรรค 
กีฬาพื้นบ้าน ฯลฯ
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
คาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการ
สงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559 
         - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่ 83 ลําดับที่ 3      
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โครงการสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 5,000 บาท

        - เพื่อจายเป็น  คาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการ
สนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
        - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลว 24 สิงหาคม
2553
       - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.3/ว 1953 ลว 17 พฤษภาคม 
2562
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่ 84 ลําดับที่ 5       
     

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 40,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาสร้างความสามัคคีในชุมชน จํานวน 20,000 บาท

        - เพื่อจายเป็น  คาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดการแขง
ขันกีฬาสร้างความสามัคคีในชุมชน เชน เงินรางวัล เงินคาตอบ
แทนกรรมการ คาตกแตงสถานที่ ฯลฯ
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
         - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่ 99 ลําดับที่ 1     
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 20,000 บาท

        - เพื่อจายเป็น  คาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณกีฬา สําหรับการฝึก
ซ้อม แขงขันของนักเรียน เยาวชนและประชาชน     
    

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานสงเสริมงานประเพณีทางศาสนา จํานวน 10,000 บาท

        - เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานสง
เสริมงานประเพณีทางศาสนา
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
         - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่ 57 ลําดับที่ 1      
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวทางศาสนสถานและ
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ

จํานวน 10,000 บาท

        - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการกิจกรรมการ
ทองเที่ยวทางศาสนสถานและการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
         - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
         - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่ 58 ลําดับที่ิ  3      
        
     

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 2,272,300 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุกอสร้าง จํานวน 50,000 บาท

        - เพื่อจายเป็น คาวัสดุกอสร้าง เชน อิฐ หิน ปูน ทราย ปูน
ซีเมนต จอบ เสียม ยางแอลฟัลทติกสําเร็จรูปและวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

        - เพื่อจายเป็น คาน้ํามันเชื้อเพลิงและสารหลอลื่น ในการขอ
รับสนับสนุนเครื่องจักรกลจากหนวยงานอื่น ฯลฯ 
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งบลงทุน รวม 2,172,300 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,172,300 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูที่ 10 บ้านเขาตะค้าน (บริเวณ
บ้านนางสาวเพ็ญทิพย มะนาวหวาน ไปทางทิศตะวันตก)

จํานวน 102,800 บาท

        - เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 10
 บ้านเขาตะค้าน (บริเวณบ้านนางสาวเพ็ญทิพย มะนาวหวาน ไป
ทางทิศตะวันตก) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 180.00 ตาราง
เมตร พร้อมลงลูกรังไหลทาง 2 ข้างทางตามสภาพพื้นที่ และป้าย
โครงการจํานวน 1 ป้าย อ้างอิงตามแบบมาตรฐานงานทางหลวง
ชนบท
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
 แก้ไข  ฉบับที่  2  หน้าที่  22  ลําดับที่  7  

คาขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7 บ้านทามวง (บริเวณ
ซอยทาข้าวเขาใหญ)

จํานวน 174,200 บาท

        - เพื่อจายเป็นคาขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7
 บ้านทามวง (บริเวณซอยทาข้าวเขาใหญ) ขนาดกว้าง 2.00
 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมน้อย
กวา 300 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหลทาง ตามสภาพ
พื้นที่ และป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย อ้างอิงตามแบบมาตรฐาน
งานทางหลวงชนบท
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
)  แก้ไข  ฉบับที่  2  หน้าที่  19  ลําดับที่  4  
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คาปรับปรุงถนนลงลาดยางแอสฟัลทติกคอนกรีตทับถนนแอสฟัลท
ติก-คอนกรีต หมูที่ 2 บ้านเขาพระ (บริเวณบ้านนายชิด เมืองช้าง ไป
ทางทิศเหนือ)

จํานวน 583,600 บาท

        - เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนนลงลาดยาง   แอสฟัลทติก
คอนกรีตทับถนนแอสฟัลทติก-คอนกรีต หมูที่ 2 บ้านเขา
พระ (บริเวณบ้านนายชิด เมืองช้าง ไปทางทิศเหนือ)ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมน้อยกวา 1,500.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหลทาง 2
 ข้าง ตามสภาพพื้นที่และป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย อ้างอิงตาม
แบบมาตรฐานงานทางหลวงชนบท
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
 แก้ไข  หน้าที่  13  ลําดับที่  2    

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมูที่ 1 บ้านทาฟืน 
(คลองมอ.3 ซ้ายไปทางทิศเหนือ)

จํานวน 371,700 บาท

        - เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมปรับ
เกลี่ย   หมูที่ 1 บ้านทาฟืน (คลอง มอ.3 ซ้าย ไปทางทิศ
เหนือ) ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 550.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20
 เมตร หรือมีปริมาตรไมน้อยกวา 660.00 ลูกบาศกเมตร และป้าย
โครงการจํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามอบต.เขาพระกําหนด
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
)  แก้ไข  ฉบับที่  2  หน้าที่  11  ลําดับที่  1  

คาปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมูที่ 4 บ้านทารวก (ตอ
จากถนนลาดยางเดิมสายเขาเขียว ไปทางทิศตะวันตก)

จํานวน 360,500 บาท

        - เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมปรับ
เกลี่ย หมูที่ 4 บ้านทารวก (ตอจากถนนลาดยางเดิมสายเขา
เขียว ไปทางทิศตะวันตก) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 800.00
 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรไมน้อยกวา 640.00
 ลูกบาศกเมตร และป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตาม
อบต.เขาพระกําหนด
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
 แก้ไข  ฉบับที่  2  หน้าที่  15  ลําดับที่  3 
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คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลทติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 11 บ้านวังกุลา (ตอจากโครงการเดิมไปทางทิศเหนือ)

จํานวน 579,500 บาท

        - เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลทติก
คอนกรีตทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 11 บ้านวังกุลา (ตอ
จากโครงการเดิมไปทางทิศเหนือ) ขนาดกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 350.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม
น้อยกวา 1,400.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหลทาง 2
 ข้าง ตามสภาพพื้นที่และป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย ราย
ละเอียดตามอบต.เขาพระกําหนด
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
)  แก้ไข  ฉบับที่ 2  หน้าที่  25  ลําดับที่  8  

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 10,000 บาท
งบลงทุน รวม 10,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 10,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการคุ้มครอง ดูแล บํารุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม

จํานวน 10,000 บาท

        - เพื่อจายเป็น คาปรับปรุงภูมิทัศน ดูแล บํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ อบต.เขาพระ
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่ 60 ลําดับที่ 1  
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