
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 139,500

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 54,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 111,900

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 8,314,800

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

198,550

สํารองจ่าย 424,890

เบียยังชีพคนพิการ 1,440,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 702,960 583,560

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 96,000 61,740

เงินเดือนพนักงาน 883,200 1,670,400

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 20,000 20,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 139,500

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 54,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 111,900

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 8,314,800

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

198,550

สํารองจ่าย 424,890

เบียยังชีพคนพิการ 1,440,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 2,577,600 2,577,600

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 705,720 1,992,240

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 79,140 236,880

เงินเดือนพนักงาน 3,164,820 5,718,420

เงินประจําตําแหน่ง 132,000 216,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000 50,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

10,000 10,000

วันทีพิมพ์ : 11/8/2560  15:47:59 หน้า : 2/18



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 50,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ
รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 20,000 30,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง
ค่าพวงมาลา พวงมาลัย 
ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้

โครงการก่อสร้างฝาย
ชะลอนํา 100,000

โครงการกู้ภัยจูเนียร์ 20,000

โครงการเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา-กรีฑา
อนุบาลเด็กเล็ก

8,000

โครงการแข่งขันกีฬา 
อปท. อําเภอท่ายาง
สัมพันธ์

200,000

โครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชน
ต่อต้านยาเสพติดตําบล
เขากระปุก

90,000

โครงการจัดการขยะ
ชุมชน ประจําปี พ.ศ
.2561

40,000

โครงการจัดการขยะใน
โรงเรียน 30,000

โครงการจัดกิจกรรม
งานเกษตรและของดี
ท่ายาง

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 60,000 110,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 152,000 152,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 120,000 170,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง 400,000 400,000

ค่าพวงมาลา พวงมาลัย 
ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้

3,000 3,000

โครงการก่อสร้างฝาย
ชะลอนํา 100,000

โครงการกู้ภัยจูเนียร์ 20,000

โครงการเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา-กรีฑา
อนุบาลเด็กเล็ก

8,000

โครงการแข่งขันกีฬา 
อปท. อําเภอท่ายาง
สัมพันธ์

200,000

โครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชน
ต่อต้านยาเสพติดตําบล
เขากระปุก

90,000

โครงการจัดการขยะ
ชุมชน ประจําปี พ.ศ
.2561

40,000

โครงการจัดการขยะใน
โรงเรียน 30,000

โครงการจัดกิจกรรม
งานเกษตรและของดี
ท่ายาง

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดทําแผนที
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินองค์การ
บริหารส่วนตําบลเขา
กระปุก

โครงการจัดเวที
ประชาคมหมู่
บ้าน/ตําบล ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการ
จัดทําแผนพัฒนาหมู่
บ้าน และแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี
โครงการณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด ประจําปี พ.ศ
.2561

9,000

โครงการท้องถินไทย 
รวมใจภักดิ รักษ์พืนที
สีเขียว ประจําปี พ.ศ
.2561

10,000

โครงการป้องกันการ
ติดเชือ HIV ในกลุ่ม
เด็กและเยาวชน

9,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
ประจําปี พ.ศ.2561

45,500

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
ประจําปี พ.ศ.2561

90,000

โครงการป้องกันและ
ลดอัคคีภัยในชุมชน 20,000

โครงการป้องกัน
อัคคีภัยและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปี
ใหม่ ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเขา
กระปุก

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดทําแผนที
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินองค์การ
บริหารส่วนตําบลเขา
กระปุก

100,000 100,000

โครงการจัดเวที
ประชาคมหมู่
บ้าน/ตําบล ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการ
จัดทําแผนพัฒนาหมู่
บ้าน และแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี

10,000 10,000

โครงการณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด ประจําปี พ.ศ
.2561

9,000

โครงการท้องถินไทย 
รวมใจภักดิ รักษ์พืนที
สีเขียว ประจําปี พ.ศ
.2561

10,000

โครงการป้องกันการ
ติดเชือ HIV ในกลุ่ม
เด็กและเยาวชน

9,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
ประจําปี พ.ศ.2561

45,500

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
ประจําปี พ.ศ.2561

90,000

โครงการป้องกันและ
ลดอัคคีภัยในชุมชน 20,000

โครงการป้องกัน
อัคคีภัยและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปี
ใหม่ ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเขา
กระปุก

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกัน
อัคคีภัยและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาล
วันสงกรานต์ ของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลเขากระปุก

20,000

โครงการฝึกอบรมเพิม
ประสิทธิภาพและ
พัฒนาศักยภาพอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)

150,000

โครงการเพิม
ประสิทธิภาพและ
พัฒนาศักยภาพคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภา อบ
ต. ผู้นําชุมชน ข้า
ราชการและพนักงาน
ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลเขากระปุก

โครงการเมาลิด 
ประจําปี พ.ศ.2561 30,000

โครงการรณรงค์คัด
แยกขยะอย่างถูกวิธี 10,000

โครงการรณรงค์ปลูก
หญ้าแฝก ประจําปี พ
.ศ.2561

10,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก 
ประจําปี พ.ศ.2561

120,000

โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ ประจําปี พ.ศ
.2561

50,000

โครงการวันสงกรานต์ 
ร้อยดวงใจสายใยรักผู้
สูงอายุ

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกัน
อัคคีภัยและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาล
วันสงกรานต์ ของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลเขากระปุก

20,000

โครงการฝึกอบรมเพิม
ประสิทธิภาพและ
พัฒนาศักยภาพอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)

150,000

โครงการเพิม
ประสิทธิภาพและ
พัฒนาศักยภาพคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภา อบ
ต. ผู้นําชุมชน ข้า
ราชการและพนักงาน
ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลเขากระปุก

230,000 230,000

โครงการเมาลิด 
ประจําปี พ.ศ.2561 30,000

โครงการรณรงค์คัด
แยกขยะอย่างถูกวิธี 10,000

โครงการรณรงค์ปลูก
หญ้าแฝก ประจําปี พ
.ศ.2561

10,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก 
ประจําปี พ.ศ.2561

120,000

โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ ประจําปี พ.ศ
.2561

50,000

โครงการวันสงกรานต์ 
ร้อยดวงใจสายใยรักผู้
สูงอายุ

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการและ
พนักงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเขา
กระปุก

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

818,400

โครงการสืบสาน
ประเพณีสีสันแห่งสาย
นํา ลอยกระทงตําบล
เขากระปุก ประจําปี พ
.ศ.2561

70,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืช (อพ.สธ.เขา
กระปุก)

30,000

โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
เยาวชนศาสนาอิสลาม

50,000

โครงการอบรมทําปุ๋ย
หมักชีวภาพและปุ๋ย
หมักนําชีวภาพส่งเสริม
การดําเนินชีวิตตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง

15,000

โครงการอบรมส่งเสริม
อาชีพให้แก่กลุ่มแม่
บ้าน

17,000

โครงการอบรมให้
ความรู้และส่งเสริมการ
บูรณาการแผนชุมชน
ระดับตําบลทีมี
ประสิทธิภาพ ประจําปี 
พ.ศ.2561

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 170,000 10,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการและ
พนักงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเขา
กระปุก

10,000 10,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

818,400

โครงการสืบสาน
ประเพณีสีสันแห่งสาย
นํา ลอยกระทงตําบล
เขากระปุก ประจําปี พ
.ศ.2561

70,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืช (อพ.สธ.เขา
กระปุก)

30,000

โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
เยาวชนศาสนาอิสลาม

50,000

โครงการอบรมทําปุ๋ย
หมักชีวภาพและปุ๋ย
หมักนําชีวภาพส่งเสริม
การดําเนินชีวิตตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง

15,000

โครงการอบรมส่งเสริม
อาชีพให้แก่กลุ่มแม่
บ้าน

17,000

โครงการอบรมให้
ความรู้และส่งเสริมการ
บูรณาการแผนชุมชน
ระดับตําบลทีมี
ประสิทธิภาพ ประจําปี 
พ.ศ.2561

20,000 20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 120,000 300,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 100,000 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 90,000 150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000 10,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

วัสดุเครืองดับเพลิง 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,513,800

วัสดุก่อสร้าง 330,000

วัสดุสํานักงาน 20,000 10,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่าไฟฟ้า 900,000 30,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 5,000

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีแบบหมุน 8,000

ตู้เหล็กขนาด 2 บาน 
(มอก.) 5,800

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที 1

เครืองสํารองไฟฟ้า

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ 700

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ถังต้มนําไฟฟ้า

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 120,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 800,000 800,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 10,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,513,800

วัสดุก่อสร้าง 10,000 340,000

วัสดุสํานักงาน 260,000 290,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 50,000 50,000

ค่าไฟฟ้า 150,000 1,080,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 10,000 15,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 40,000 40,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีแบบหมุน 4,000 12,000

ตู้เหล็กขนาด 2 บาน 
(มอก.) 5,800

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ 44,000 44,000

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที 1

7,900 7,900

เครืองสํารองไฟฟ้า 5,600 5,600

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ 700

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ถังต้มนําไฟฟ้า 15,000 15,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 50,000 80,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อืน

ชุดไฟไซเรน 35,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

กล้องถ่ายภาพนิง 
ระบบดิจิตอล

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างรัว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านเขาอ่างแก้ว

401,000

โครงการจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ์
โครงการปรับปรุงป้าย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองโรง

17,800

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 1 หมู่ที 11 
บ้านโป่งเกตุบน

498,200

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 2 หมู่ที 1 บ้าน
หนองโรง

499,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 2 หมู่ที 10 บ้าน
ห้วยหินเพลิง

491,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 4 หมู่ที 4 บ้านบ่อ
ประหัง

492,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 7 (ซอยสุข
สมบูรณ์) หมู่ที 13 
บ้านเขาอ่างแก้ว

451,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อืน

ชุดไฟไซเรน 35,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

กล้องถ่ายภาพนิง 
ระบบดิจิตอล 11,000 11,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างรัว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านเขาอ่างแก้ว

401,000

โครงการจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ์ 42,000 42,000

โครงการปรับปรุงป้าย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองโรง

17,800

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 1 หมู่ที 11 
บ้านโป่งเกตุบน

498,200

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 2 หมู่ที 1 บ้าน
หนองโรง

499,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 2 หมู่ที 10 บ้าน
ห้วยหินเพลิง

491,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 4 หมู่ที 4 บ้านบ่อ
ประหัง

492,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 7 (ซอยสุข
สมบูรณ์) หมู่ที 13 
บ้านเขาอ่างแก้ว

451,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 8 หมู่ที 9 
บ้านโป่งเกตุ

496,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอย 2 เชือมซอย 3 
หมู่ที 14 บ้านผานํา
หยด

451,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที 7 
บ้านหนองซอ เชือมต่อ 
หมู่ที 3 บ้านเขากระปุก

486,000

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง (ไร่นายทาน) 
ซอย 6 หมู่ที 5 บ้าน
หนองคอไก่

492,000

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังซอย 17 เชือม
ซอย 20 หมู่ที 6 บ้าน
หนองเอือง

495,000

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังซอย 2 (บริเวณ
บ้านนายบุญช่วย) หมู่ที 
3 บ้านเขากระปุก

253,000

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังซอย 7 หมู่ที 8 
บ้านหุบเฉลา

456,000

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังซอยข้างโรง
พยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบล บ้าน
หนองโรง หมู่ที 12 
บ้านหนองโรงล่าง

450,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงศาลา
อเนกประสงค์องค์การ
บริหารส่วนตําบลเขา
กระปุก
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 8 หมู่ที 9 
บ้านโป่งเกตุ

496,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอย 2 เชือมซอย 3 
หมู่ที 14 บ้านผานํา
หยด

451,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที 7 
บ้านหนองซอ เชือมต่อ 
หมู่ที 3 บ้านเขากระปุก

486,000

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง (ไร่นายทาน) 
ซอย 6 หมู่ที 5 บ้าน
หนองคอไก่

492,000

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังซอย 17 เชือม
ซอย 20 หมู่ที 6 บ้าน
หนองเอือง

495,000

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังซอย 2 (บริเวณ
บ้านนายบุญช่วย) หมู่ที 
3 บ้านเขากระปุก

253,000

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังซอย 7 หมู่ที 8 
บ้านหุบเฉลา

456,000

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังซอยข้างโรง
พยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบล บ้าน
หนองโรง หมู่ที 12 
บ้านหนองโรงล่าง

450,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงศาลา
อเนกประสงค์องค์การ
บริหารส่วนตําบลเขา
กระปุก

412,000 412,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงหอ
ถังประปา (บริเวณ
ศาลากองทุนหมู่บ้าน) 
หมู่ที 2 บ้านหนองตา
ฉาว

512,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 20,000 2,664,000

รวม 10,683,640 150,000 528,000 175,500 9,886,360 210,000 7,995,700 351,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงหอ
ถังประปา (บริเวณ
ศาลากองทุนหมู่บ้าน) 
หมู่ที 2 บ้านหนองตา
ฉาว

512,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน 20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 20,000 20,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 2,684,000

รวม 10,750,500 40,731,200
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