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อตาเภอทสายาง  จ บังหว บัด
เพชรบปุร ป

สส่วนททที่  1
คคคำแถลงประกอบงบประมคำณรคำยจส่คำย

ประจคคำปท งบประมคำณ พ.ศ.2559

ของ

องคค์กคำรบรริหคำรสส่วนตคคำบลเขคำกระปปก
อคคำเภอทส่คำยคำง  จจังหวจัดเพชรบปรท
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คคคำแถลงงบประมคำณ
ประกอบงบประมคำณรคำยจส่คำยประจคคำปท  งบประมคำณ พ.ศ.2559

ทส่คำนประธคำนสภคำฯ และสมคำชริกสภคำองคค์กคำรบรริหคำรสส่วนตคคำบลเขคำกระปปก
บบัดนนน ถถึงเวลาทนที่คณะผผ ผู้บรริหารองคค์การบรริหารสสวนตตาบลเขากระปปุก จะไดผู้เสนอรสางขผู้อบบัญญบัตริงบ

ประมาณรายจสายประจตาปน ตสอสภาองคค์การบรริหารสสวนตตาบลเขากระปปุกอนกครบัน งหนถึที่ ง ฉะนบันน ในโอกาสนนน               
คณะผผผู้บรริหารองคค์การบรริหารสสวนตตาบลเขากระปปุก  จถึงขอแถลงใหผู้ทสานประธานและสมาชริกทปุกทสานไดผู้ทราบถถึง
สถานะการคลบังตลอดจนหลบักการและแนวนโยบายในการดตาเนรินงานในปน งบประมาณ พ.ศ.2559 ดบังตสอไปนนน

1. สถคำนะกคำรคลจัง
    1.1 งบประมาณรายจสายทบัที่วไป

ในปน งบประมาณ พ.ศ.2558 ณ วบันทนที่ 30 มริถปุนายน พ.ศ.2558 องคค์การบรริหารสสวนตตาบลเขากระปปุก
มนสถานะการเงริน ดบังนนน

1.1.1 เงรินฝากธนาคารทบันงสรินน  39,322,376.24  บาท
1.1.2 เงรินสะสม  14,992,485.53 บาท  
1.1.3 ทปุนสตารองเงรินสะสม  15,149,595.79  บาท  
1.1.4 รายการกบันเงรินไวผู้แบบกสอหนนนผผกพบันและยบังไมสไดผู้เบริกจสาย จตานวน  -  บาท  
1.1.5 รายการทนที่ไดผู้กบันเงรินไวผู้โดยยบังไมสไดผู้กสอหนนนผผกพบัน จตานวน  8,000,000  บาท  
1.1.6 เงรินกผผู้คงคผู้าง  -  บาท  

2. กคำรบรริหคำรงบประมคำณ ในปท งบประมคำณ พ.ศ.2558
    (1) รายรบับจรริงทบันงสรินน  23,912,890.83  บาท  ประกอบดผู้วย

หมวดภาษนอากร      308,865.37  บาท
หมวดคสาธรรมเนนยม คสาปรบับ และใบอนปุญาต                 31,260.60  บาท
หมวดรายไดผู้จากทรบัพยค์สริน                      

178,230.43  บาท
หมวดรายไดผู้จากสาธารณผปโภคและการพาณริชยค์                      787,345.00  บาท
หมวดรายไดผู้เบบ็ดเตลบ็ด       104,700.00  

บาท
หมวดภาษนจบัดสรร 12,908,076.43  บาท
หมวดเงรินอปุดหนปุนทบัที่วไป   9,594,413.00  บาท

  (2)  เงรินอปุดหนปุนทนที่รบัฐบาลใหผู้โดยระบปุว บัตถปุประสงคค์   9,949,961.00  บาท
   (3) รายจสายจรริง จตานวน  15,791,546.02  บาท  ประกอบดผู้วย

งบกลาง      486,026.00  บาท
งบบปุคลากร   6,121,435.00  บาท
งบดตาเนรินการ   3,860,330.02  

บาท
งบลงทปุน        2,269,755.00  

บาท
งบรายจสายออที่น              -           

บาท
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งบเงรินอปุดหนปุน   3,054,000.00  
บาท

   (4)  รายจสายทนที่จสายจากเงรินอปุดหนปุนทนที่รบัฐบาลใหผู้โดยระบปุว บัตถปุประสงคค์    9,850,065.00  
บาท

    (5)  มนการจสายเงรินสะสมเพอที่อดตาเนรินการตามอตานาจหนผู้าทนที่ จตานวน  626,000.00  บาท  
คคคำแถลงงบประมคำณ

ประจคคำปท งบประมคำณ พ.ศ.2559
องคค์กคำรบรริหคำรสส่วนตคคำบลเขคำกระปปก

อคคำเภอทส่คำยคำง จจังหวจัดเพชรบปรท

2.1 รคำยรจับ 

รคำยรจับ รคำยรจับจรริง 
ปท  2557

ประมคำณกคำร 
ปท  2558

ประมคำณกคำร 
ปท  2559

รคำยไดด้จจัดเกก็บ    
     หมวดภาษนอากร 224,820.11 230,000.00 310,000.00
     หมวดคสาธรรมเนนยม คสาปรบับและใบอนปุญาต 37,038.00 36,500.00 26,500.00
     หมวดรายไดผู้จากทรบัพยค์สริน 240,070.90 200,000.00 200,000.00
     หมวดรายไดผู้จากสาธารณผปโภคและการพาณริชยค์ 970,135.00 800,000.00 800,000.00
     หมวดรายไดผู้เบบ็ดเตลบ็ด 230,800.00 235,000.00 105,000.00
     หมวดรายไดผู้จากทปุน - - -

รวมรคำยไดด้จจัดเกก็บ 1,702,864.01 1,501,500.00 1,441,500.00
รคำยไดด้ททที่รจัฐบคำลจจัดเกก็บแลด้วจจัดสรรใหด้องคค์กรปกครอง
สส่วนทด้องถริที่น

   

     หมวดภาษนจบัดสรร 18,405,631.37 15,763,000.00 15,690,000.00
รวมรคำยไดด้ททที่รจัฐบคำลจจัดเกก็บแลด้วจจัดสรรใหด้องคค์กร

ปกครองสส่วนทด้องถริที่น
18,405,631.37 15,763,000.00 15,690,000.00

รคำยไดด้ททที่รจัฐบคำลอปดหนปนใหด้องคค์กรปกครองสส่วนทด้อง
ถริที่น

   

     หมวดเงรินอปุดหนปุนทบัที่วไป 11,020,545.00 11,020,500.00 10,765,000.00
รวมรคำยไดด้ททที่รจัฐบคำลอปดหนปนใหด้ 11,020,545.00 11,020,500.00 10,765,000.00

องคค์กรปกครองสส่วนทด้องถริที่น
รวม 31,129,040.38 28,285,000.00 27,896,500.00
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2.2 รคำยจส่คำยตคำมงบรคำยจส่คำย

งบ รคำยจส่คำยจรริง 
ปท  2557

ประมคำณกคำร
ปท  2558

ประมคำณกคำร
ปท  2559

จส่คำยจคำกงบประมคำณ    
งบกลาง 510,719.00 1,097,610.00 862,645.00
งบเงรินอปุดหนปุน 3,099,000.00 3,256,000.00 3,026,000.00
งบดตาเนรินการ 6,648,606.65 8,086,380.00 7,413,655.00
งบบปุคลากร 8,042,768.00 8,841,010.00 9,044,100.00
งบรายจสายออที่น 568,152.00 20,000.00 20,000.00
งบลงทปุน 3,531,620.00 6,984,000.00 7,530,100.00

รวมจส่คำยจคำกงบประมคำณ 22,400,865.65 28,285,000.00 27,896,500.00

รวม 22,400,865.65 28,285,000.00 27,896,500.00

5



สส่วนททที่ 2
ขด้อบจัญญจัตริ

เรรที่อง
งบประมคำณรคำยจส่คำยประจคคำปท งบประมคำณ พ.ศ.2559

ของ 
องคค์กคำรบรริหคำรสส่วนตคคำบลเขคำกระปปก

อคคำเภอทส่คำยคำง จจังหวจัดเพชรบปรท

บจันททึกหลจักกคำรและเหตปผล
ประกอบรส่คำงขด้อบจัญญจัตริ งบประมคำณรคำยจส่คำย

ประจคคำปท งบประมคำณ พ.ศ.2559 ขององคค์กคำรบรริหคำรสส่วนตคคำบลเขคำกระปปก
อคคำเภอทส่คำยคำง จจังหวจัดเพชรบปรท

ดด้คำน ยอดรวม
ดด้คำนบรริหคำรทจัที่วไป  
 แผนงานบรริหารงานทบัที่วไป 9,886,980.00
 แผนงานการรบักษาความสงบภายใน 985,000.00
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ดด้คำนบรริกคำรชปมชนและสจังคม  
 แผนงานการศถึกษา 5,971,175.00
 แผนงานสาธารณสปุข 423,000.00
 แผนงานเคหะและชปุมชน 8,852,700.00
 แผนงานสรผู้างความเขผู้มแขบ็งของชปุมชน 305,000.00
 แผนงานการศาสนา วบัฒนธรรมและนบันทนาการ 568,000.00
ดด้คำนกคำรเศรษฐกริจ  
 แผนงานการเกษตร 42,000.00
ดด้คำนกคำรดคคำเนรินงคำนอรที่น  
 แผนงานงบกลาง 862,645.00

 งบประมคำณรคำยจส่คำยทจัทั้งสริทั้น 27,896,500.00

รคำยจส่คำยตคำมงคำนและงบรคำยจส่คำย
องคค์กคำรบรริหคำรสส่วนตคคำบลเขคำกระปปก

อคคำเภอทส่คำยคำง จจังหวจัดเพชรบปรท

แผนงคำนบรริหคำรงคำนทจัที่วไป

งบ                      งคำน งคำนบรริหคำรงคำนทจัที่วไป งคำนวคำงแผนสถริตริ
และวริชคำกคำร งคำนบรริหคำรงคำนคลจัง รวม

งบบปคลคำกร 5,766,540 - 1,163,340 6,929,880
 เงรินเดออน (ฝส ายการเมออง) 3,262,320 - - 3,262,320
 เงรินเดออน (ฝส ายประจตา) 2,504,220 - 1,163,340 3,667,560
งบดคคำเนรินกคำร 2,056,000 35,000 300,000 2,391,000
 คสาตอบแทน 25,000 - 5,000 30,000
 คสาใชผู้สอย 661,000 35,000 195,000 891,000
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 คสาว บัสดปุ 1,080,000 - 90,000 1,170,000
 คสาสาธารณผปโภค 290,000 - 10,000 300,000
งบลงทปน 511,100 - 15,000 526,100
 คสาครปุภบัณฑค์ 123,100 - 15,000 138,100
 คสาทนที่ดรินและสริที่งกสอสรผู้าง 388,000    
งบรคำยจส่คำยอรที่น - 20,000 - 20,000
 รายจสายออที่น - 20,000 - 20,000
งบเงรินอปดหนปน 20,000 - - 20,000
 เงรินอปุดหนปุน 20,000 - - 20,000
 รวม 8,353,640 55,000 1,478,340 9,886,980

แผนงคำนกคำรรจักษคำควคำมสงบภคำยใน

งบ                      งคำน งคำนปด้ องกจันภจัยฝส่ คำย
พลเรรอนและระงจับอจัคคทภจัย รวม

งบดคคำเนรินกคำร 308,000 308,000
 คสาใชผู้สอย 258,000 258,000
 คสาว บัสดปุ 50,000 50,000
งบลงทปน 677,000 677,000
 คสาครปุภบัณฑค์ 677,000 677,000
 รวม 985,000 985,000

แผนงคำนกคำรศทึกษคำ

งบ                      งคำน งคำนบรริหคำรทจัที่วไป
เกทที่ยวกจับกคำรศทึกษคำ

งคำนระดจับกส่อนวจัยเรทยน
และประถมศทึกษคำ รวม

งบบปคลคำกร 857,520 - 857,520
 เงรินเดออน (ฝส ายประจตา) 857,520 - 857,520
งบดคคำเนรินกคำร 155,000 2,156,655 2,311,655
 คสาตอบแทน - - -
 คสาใชผู้สอย 70,000 628,800 698,800
 คสาว บัสดปุ 40,000 1,527,855 1,567,855
 คสาสาธารณผปโภค 45,000 -  
งบลงทปน 50,000 - 50,000
 คสาครปุภบัณฑค์ 50,000 - 50,000
งบเงรินอปดหนปน - 2,752,000 2,752,000
 เงรินอปุดหนปุน - 2,752,000 2,752,000
 รวม 1,062,520 4,908,655 5,971,175

แผนงคำนสคำธคำรณสปข
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งบ                      งคำน งคำนบรริกคำรสคำธคำรณสปข
และงคำนสคำธคำรณสปขอรที่น รวม

งบดคคำเนรินกคำร 213,000 213,000
 คสาใชผู้สอย 213,000 213,000
งบเงรินอปดหนปน 210,000 210,000
 เงรินอปุดหนปุน 210,000 210,000
 รวม 423,000 423,000

แผนงคำนเคหะและชปมชน

งบ                      งคำน งคำนบรริหคำรทจัที่วไปเกทที่ยวกจับ
เคหะและชปมชน งคำนไฟฟด้ คำถนน รวม

งบบปคลคำกร 1,256,700 - 1,256,700
 เงรินเดออน (ฝส ายประจตา) 1,256,700 - 1,256,700
งบดคคำเนรินกคำร 1,319,000 - 1,319,000
 คสาตอบแทน 4,000 - 4,000
 คสาใชผู้สอย 220,000 - 220,000
 คสาว บัสดปุ 315,000 - 315,000
 คสาสาธารณผปโภค 780,000 - 780,000
งบลงทปน 54,000 6,223,000 6,277,000
 คสาครปุภบัณฑค์ 54,000 - 54,000
 คสาทนที่ดรินและสริที่งกสอสรผู้าง - 6,223,000 6,223,000
งบเงรินอปดหนปน - 0 0
 เงรินอปุดหนปุน - 0 0
 รวม 2,629,700 6,223,000 8,852,700

แผนงคำนสรด้คำงควคำมเขด้มแขก็งของชปมชน

งบ                      งคำน งคำนสส่งเสรริมและสนจับสนปน
ควคำมเขด้มแขก็งของชปมชน รวม
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งบดคคำเนรินกคำร 281,000 281,000
 คสาใชผู้สอย 281,000 281,000
งบเงรินอปดหนปน 24,000 24,000
 เงรินอปุดหนปุน 24,000 24,000
 รวม 305,000 305,000

แผนงคำนกคำรศคำสนคำ วจัฒนธรรมและนจันทนคำกคำร

งบ                      งคำน งคำนกทฬคำและนจันทนคำกคำร งคำนศคำสนคำและ
วจัฒนธรรมทด้องถริที่น

งคำนวริชคำกคำรวคำงแผน
และสส่งเสรริมกคำรทส่อง

เททที่ยว
รวม

งบดคคำเนรินกคำร 226,000 222,000 100,000 326,000
 คสาใชผู้สอย 128,000 222,000 100,000 450,000
 คสาว บัสดปุ 98,000 - - 98,000
งบเงรินอปดหนปน - 20,000 - 20,000
 เงรินอปุดหนปุน - 20,000 - 20,000
 รวม 226,000 242,000 100,000 568,000

แผนงคำนกคำรเกษตร

งบ                      งคำน งคำนอนปรจักษค์แหลส่งนคทั้คำ
และปส่ คำไมด้ รวม

งบดคคำเนรินกคำร 42,000 42,000
 คสาใชผู้สอย 42,000 42,000
 รวม 42,000 42,000

แผนงคำนงบกลคำง

งบ                      งคำน งบกลคำง รวม

งบกลคำง 862,645 862,645
 งบกลาง 691,330 691,330
 บตาเหนบ็จ/บตานาญ 171,315 171,315
 รวม 862,645 862,645
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ขด้อบจัญญจัตริองคค์กคำรบรริหคำรสส่วนตคคำบล
งบประมคำณรคำยจส่คำย ประจคคำปท งบประมคำณ 2559

ขององคค์กคำรบรริหคำรสส่วนตคคำบลเขคำกระปปก
อคคำเภอทส่คำยคำง จจังหวจัดเพชรบปรท

โดยทนที่เปบ็ นการสมควรตบันงงบประมาณรายจสายประจตาปน งบประมาณ พ.ศ.2559 อาศบัยอตานาจตามความในพระ
ราชบบัญญบัตริสภาตตาบลและองคค์การบรริหารสสวนตตาบล พ.ศ.2537 แกผู้ไขเพริที่มเตริมถถึง (ฉบบับทนที่ 6) พ.ศ.2552 
มาตรา 87 จถึงตราขผู้อบบัญญบัตริงบประมาณองคค์การบรริหารสสวนตตาบลขถึนนไวผู้ โดยความเหบ็นชอบของสภาองคค์การ
บรริหารสสวนตตาบล เขากระปปุก และโดยอนปุมบัตริของนายอตาเภอทสายาง ดบังตสอไปนนน

ขผู้อ 1. ขผู้อบบัญญบัตริองคค์การบรริหารสสวนตตาบลนนน เรนยกวสา ขผู้อบบัญญบัตริองคค์การบรริหารสสวนตตาบล งบประมาณ
รายจสายประจตาปน งบประมาณ พ.ศ.2559

ขผู้อ 2. ขผู้อบบัญญบัตริองคค์การบรริหารสสวนตตาบลนนน ใหผู้ใชผู้บบังคบับตบันงแตสว บันทนที่ 1 ตปุลาคม พ.ศ. 2558 เปบ็ นตผู้นไป
ขผู้อ 3. งบประมาณรายจสายประจตาปน งบประมาณ พ.ศ.2559 ใหผู้ตบันงจสายเปบ็ นจตานวนรวมทบันงสรินน 27,896,500 

บาท โดยแยกรายละเอนยดตามแผนงานไดผู้ดบังนนน
ขผู้อ 4. งบประมาณรายจสายทบัที่วไป

ดด้คำน ยอดรวม
ดด้คำนบรริหคำรทจัที่วไป  
 แผนงานบรริหารงานทบัที่วไป 9,886,980.00
 แผนงานการรบักษาความสงบภายใน 985,000.00
ดด้คำนบรริกคำรชปมชนและสจังคม  
 แผนงานการศถึกษา 5,971,175.00
 แผนงานสาธารณสปุข 423,000.00
 แผนงานเคหะและชปุมชน 8,852,700.00
 แผนงานสรผู้างความเขผู้มแขบ็งของชปุมชน 305,000.00
 แผนงานการศาสนา วบัฒนธรรมและนบันทนาการ 568,000.00
ดด้คำนกคำรเศรษฐกริจ  
 แผนงานการเกษตร 42,000.00
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ดด้คำนกคำรดคคำเนรินงคำนอรที่น  
 แผนงานงบกลาง 862,645.00

 งบประมคำณรคำยจส่คำยทจัทั้งสริทั้น 27,896,500.00

ขผู้อ 5. ใหผู้นายกองคค์การบรริหารสสวนตตาบลเขากระปปุก ปฏริบบัตริการเบริกจสายเงรินงบประมาณทนที่ไดผู้รบับอนปุมบัตริ      
ใหผู้เปบ็ นไปตามระเบนยบการเบริกจสายเงรินขององคค์การบรริหารสสวนตตาบล

ขผู้อ 6. ใหผู้นายกองคค์การบรริหารสสวนตตาบลเขากระปปุก มนหนผู้าทนที่รบักษาการใหผู้เปบ็ นไปตามบบัญญบัตรินนน

ประกาศ   ณ  วบันทนที่                เดออน                     พ.ศ.2558

(ลงนาม)........................................................
                   (นายธนรพงษค์  เอนที่ยมสะอาด)

            นายกองคค์การบรริหารสสวนตตาบลเขากระปปุก

       อนปมจัตริ

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

                 นายอตาเภอทสายาง
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รคำยงคำนประมคำณกคำรรคำยรจับ
ประจคคำปท งบประมคำณ พ.ศ.2559

ขององคค์กคำรบรริหคำรสส่วนตคคำบลเขคำกระปปก
อคคำเภอทส่คำยคำง จจังหวจัดเพชรบปรท

 
รคำยรจับจรริง ประมคำณกคำร

ปท  2556 ปท  2557 ปท  2558 ปท  2558 ยอดตส่คำง % ปท  2559
หมวดภคำษทอคำกร       
     ภาษนโรงเรออนและทนที่ดริน 105,532.00 120,612.00 120,612.00 120,000.00 43.44% 173,000.00
     ภาษนบตารปุงทผู้องทนที่ 112,297.53 96,208.11 88,960.84 100,000.00 34.89% 120,000.00
     ภาษนปผู้ าย 9,739.00 8,000.00 8,000.00 10,000.00 112.50% 17,000.00

รวมหมวดภคำษทอคำกร 227,568.53 224,820.11 217,572.84 230,000.00 42.48% 310,000.00
หมวดคส่คำธรรมเนทยม คส่คำปรจับและใบอนปญคำต       
     คสาธรรมเนนยมเกนที่ยวกบับใบอนปุญาตการขายสปุรา 989.40 0.00 0.00 1,000.00 0.00% 500.00
     คสาธรรมเนนยมจดทะเบนยนพาณริชยค์ 450.00 590.00 400.00 500.00 25.00% 500.00
     คสาปรบับการผริดสบัญญา 74,409.00 27,425.00 19,895.00 25,000.00 49.74% 10,000.00
     คสาใบอนปุญาตประกอบการคผู้าสตาหรบับกริจการทนที่เปบ็ นอบันตรายตสอสปุขภาพ 7,300.00 8,600.00 8,600.00 10,000.00 16.28% 10,000.00
     คสาใบอนปุญาตออที่น ๆ 1,120.00 252.00 252.00 0.00 98.41% 500.00

    คสาธรรมเนนยมออที่น ๆ 0.00 171.00 151.00 0.00 3211.26.00% 5,000.00

รวมหมวดคส่คำธรรมเนทยม คส่คำปรจับและคส่คำใบอนปญคำต 84,268.40 37,038.00 29,147.00 36,500.00 -9.08% 26,500.00

 รคำยรจับจรริง ประมคำณกคำร
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ปท  2556 ปท  2557 ปท  2558 ปท  2558 ยอดตส่คำง % ปท  2559
หมวดรคำยไดด้จคำกทรจัพยค์สริน       
     ดอกเบนนย 257,408.25 240,070.90 187,813.42 200,000.00 6.49% 200,000.00

รวมหมวดรคำยไดด้จคำกทรจัพยค์สริน 257,408.25 240,070.90 187,813.42 200,000.00 6.49% 200,000.00
หมวดรคำยไดด้จคำกสคำธคำรณณปโภคและกคำรพคำณริชยค์       
     รายไดผู้จากสาธารณผปโภคและการพาณริชยค์ 826,300.00 970,135.00 698,555.00 800,000.00 14.52% 800,000.00

รวมหมวดรคำยไดด้จคำกสคำธคำรณณปโภคและกคำรพคำณริชยค์ 826,300.00 970,135.00 698,555.00 800,000.00 14.52% 800,000.00
หมวดรคำยไดด้เบก็ดเตลก็ด       
     คสาขายแบบแปลน 89,200.00 229,600.00 229,600.00 230,000.00 -56.45% 100,000.00
     รายไดผู้เบบ็ดเตลบ็ดออที่น ๆ 6,013.00 1,200.00 1,200.00 5,000.00 316.67% 5,000.00

รวมหมวดรคำยไดด้เบก็ดเตลก็ด 95,213.00 230,800.00 230,800.00 235,000.00 -54.51% 105,000.00

 
รคำยรจับจรริง ประมคำณกคำร

ปท  2556 ปท  2557 ปท  2558 ปท  2558 ยอดตส่คำง % ปท  2559
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หมวดภคำษทจจัดสรร       
    ภาษนมผลคสาเพริที่มตาม พ.ร.บ.กตาหนดแผนฯ 7,726,163.23 6,834,653.83 6,319,404.60 7,023,000.00 2.86% 6,500,000.00

    ภาษนมผลคสาเพริที่ม 1 ใน 9 3,087,416.08 3,954,743.00 2,636,138.87 2,862,000.00 28.14% 3,378,000.00

     ภาษนธปุรกริจเฉพาะ 306,353.48 241,290.68 163,930.32 250,000.00 174.51% 450,000.00

     ภาษนสปุรา 1,251,954.79 1,388,489.42 1,169,665.00 1,250,000.00 15.42% 1,350,000.00

     ภาษนสรรพสามริต 2,737,096.41 1,888,620.83 1,574,625.86 2,156,000.00 58.77% 2,500,000.00

     คสาภาคหลวงแรส 180,314.92 172,691.94 124,138.87 152,000.00 -19.45% 100,000.00

     คสาภาคหลวงปริ โตรเลนยม 112,570.95 108,774.97 83,386.79 100,000.00 19.92% 100,000.00
    คสาธรรมเนนยมจดทะเบนยนสริทธริและนริตริกรรมตามประมวลกฎหมายทนที่ดริน 771,477.00 3,742,927.00 1,863,413.00 1,900,000.00 -46.34% 1,000,000.00
    เงรินทนที่เกบ็บตามกฎหมายวสาดผู้วยอปุทยานแหสงชาตริ 23,265.66 72,137.70 72,137.70 70,000.00 10.90% 80,000.00

    คสาธรรมเนนยมนตนาบาดาลและใชผู้นตน าบาดาล 10.00 500.00 500.00 0.00 -100.00% 0.00

    คสาธรรมเนนยมปส าไมผู้ 0.00 2.00 2.00 0.00 -100.00% 0.00

    คสาธรรมเนนยมอากรประมง 0.00 800.00 400.00 0.00 -100.00% 0.00

    ภาษนและคสาธรรมเนนยมรถบยตค์และลผู้อเลอที่อน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 232,000.00

รวมหมวดภคำษทจจัดสรร 16,196,622.52 18,405,631.37 14,007,743.01 15,763,000.00 12.01% 15,690,000.00

หมวดเงรินอปดหนปนทจัที่วไป       
     เงรินอปุดหนปุนทบัที่วไป สตาหรบับการดตาเนรินการตามอตานาจหนผู้าทนที่และภารกริจถสายโอนเลออกทตา 9,652,932.00 11,020,545.00 10,821,852.00 11,020,500.00 -0.53% 10,765,000.00

รวมหมวดเงรินอปดหนปนทจัที่วไป 9,652,932.00
11,020,545.0

0
10,821,852.0

0 11,020,500.00 -0.53% 10,765,000.00

รวมทปกหมวด
27,340,312.7

0
31,129,040.3

8
26,193,483.2

7 28,285,000.00 6.50% 27,896,500.00
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รคำยงคำนรคำยละเอทยดประมคำณกคำรรคำยรจับงบประมคำณรคำยจส่คำยทจัที่วไป
ประจคคำปท งบประมคำณ พ.ศ.2559

องคค์กคำรบรริหคำรสส่วนตคคำบลเขคำกระปปก
อคคำเภอทส่คำยคำง  จจังหวจัดเพชรบปรท

ประมคำณกคำรรคำยรจับรวมทจัทั้งสริทั้น 27,896,500.00 บคำท  แยกเปก็ น
รคำยไดด้จจัดเกก็บ

หมวดภคำษทอคำกร รวม             310,000.00     
บคำท   
     ภาษนโรงเรออนและทนที่ดริน จตานวน             173,000.00 
บาท

ประมาณการรายไดผู้จากภาษนโรงเรออนและทนที่ดริน ปน  2558
    ภาษนบตารปุงทผู้องทนที่ จตานวน             120,000.00   
บาท

ประมาณการรายไดผู้จากภาษนบตารปุงทผู้องทนที่ ปน  2558
     ภาษนปผู้ าย จตานวน  17,000.00     
บาท

ประมาณการรายไดผู้จากภาษนปผู้ าย ปน  2558
หมวดคส่คำธรรมเนทยม คส่คำปรจับและใบอนปญคำต รวม  26,500.00     บคำท

คสาธรรมเนนยมเกนที่ยวกบับใบอนปุญาตการขายสปุรา จตานวน        500.00
บาท

ประมาณการรายไดผู้จากคสาธรรมเนนยมเกนที่ยวกบับใบอนปุญาตการขายสปุรา ปน  2558
คสาธรรมเนนยมจดทะเบนยนพาณริชยค์ จ ตานวน       500.00

บาท
ประมาณการคสาธรรมเนนยมจดทะเบนยนพาณริชยค์  ปน  2558

     คสาปรบับการผริดสบัญญา จตานวน   10,000.00
บาท

ประมาณการรายไดผู้จากคสาปรบับการผริดสบัญญา ปน  2558
คสาใบอนปุญาตประกอบการคผู้าสตาหรบับกริจการทนที่เปบ็ นอบันตรายตสอสปุขภาพ จตานวน   10,000.00

บาท
ประมาณการรายไดผู้จากคสาใบอนปุญาตประกอบการคผู้าสตาหรบับกริจการทนที่เปบ็ นอบันตรายตสอสปุขภาพ ปน  2558

คสาใบอนปุญาตออที่น ๆ จตานวน        500.00
บาท

ประมาณการรายไดผู้จากคสาใบอนปุญาตออที่นๆ ปน  2558
คสาธรรมเนนยมออที่น ๆ จตานวน     5,000.00

บาท
ประมาณการรายไดผู้จากคสาธรรมเนนยมออที่น ๆ ปน  2558

หมวดรคำยไดด้จคำกทรจัพยค์สริน รวม             200,000.00
บคำท   
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     ดอกเบนนย จตานวน             200,000.00
บาท

ประมาณการรายไดผู้จากดอกเบนนยเงรินฝากธนาคาร ปน  2558
หมวดรคำยไดด้จคำกสคำธคำรณณปโภคและกคำรพคำณริชยค์ รวม 800,000.00     บคำท   

รายไดผู้จากสาธารณผปโภคและการพาณริชยค์ จ ตานวน 800,000.00
บาท

ประมาณการรายไดผู้จากสาธารณผปโภคและการพาณริชยค์ ปน  2558

หมวดรคำยไดด้เบก็ดเตลก็ด รวม
105,000.00     บคำท   
     คสาขายแบบแปลน จตานวน  100,000.00
บาท

ประมาณการรายไดผู้จากคสาขายแบบแปลน ปน  2558
     รายไดผู้เบบ็ดเตลบ็ดออที่น ๆ จตานวน      5,000.00
บาท

ประมาณการรายไดผู้จากรายไดผู้เบบ็ดเตลบ็ดออที่น ๆ  ปน  2558

รคำยไดด้ททที่รจัฐบคำลจจัดเกก็บแลด้วจจัดสรรใหด้องคค์กรปกครองสส่วนทด้องถริที่น
หมวดภคำษทจจัดสรร รวม         15,690,000.00     
บคำท
     ภาษนมผลคสาเพริที่มตาม พ.ร.บ. กตาหนดแผนฯ จตานวน           6,500,000.00     
บาท

ประมาณการรายไดผู้จากภาษนมผลคสาเพริที่มตาม พ.ร.บ. กตาหนดแผนฯ ทนที่ไดผู้รบับจบัดสรร ปน  2558
     ภาษนมผลคสาเพริที่ม 1 ใน 9 จตานวน           
3,378,000.00    บาท

ประมาณการรายไดผู้จากภาษนมผลคสาเพริที่ม 1 ใน 9 ทนที่ไดผู้รบับจบัดสรร ปน  2558
     ภาษนธปุรกริจเฉพาะ จตานวน               450,000.00     
บาท

ประมาณการรายไดผู้จากภาษนธปุรกริจเฉพาะ ทนที่ไดผู้รบับจบัดสรร ปน  2558
     ภาษนสปุรา จตานวน           1,350,000.00
บาท

ประมาณการรายไดผู้จากภาษนสปุรา ทนที่ไดผู้รบับจบัดสรร ปน  2558
     ภาษนสรรพสามริต จตานวน           2,500,000.00     
บาท

ประมาณการรายไดผู้จากภาษนสรรพสามริต ทนที่ไดผู้รบับจบัดสรร ปน  2558
     คสาภาคหลวงแรส จตานวน             100,000.00   
บาท

ประมาณการรายไดผู้จากคสาภาคหลวงแรส ทนที่ไดผู้รบับจบัดสรร ปน  2558
     คสาภาคหลวงปริ โตรเลนยม จตานวน             100,000.00
บาท

ประมาณการรายไดผู้จากคสาภาคหลวงปริ โตรเลนยม ทนที่ไดผู้รบับจบัดสรร ปน  2558
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     คสาธรรมเนนยมจดทะเบนยนสริทธริและนริตริกรรมตามประมวลกฎหมายทนที่ดริน จตานวน           1,000,000.00
บาท

ประมาณการรายไดผู้จากคสาธรรมเนนยมจดทะเบนยนสริทธริและนริตริกรรมตามประมวลกฎหมายทนที่ดริน ทนที่ไดผู้รบับจบัดสรร ปน  2558
     เงรินทนที่เกบ็บตามกฎหมายวสาดผู้วยอปุทยานแหสงชาตริ จตานวน               80,000.00
บาท

ประมาณการรายไดผู้จากเงรินทนที่เกบ็บตามกฎหมายวสาดผู้วยอปุทยานแหสงชาตริ ทนที่ไดผู้รบับจบัดสรร ปน  2558
     ภาษนและคสาธรรมเนนยมรถยนตค์และลผู้อเลอที่อน จตานวน              232,000.00
บาท

ประมาณการรายไดผู้จากภาษนและคสาธรรมเนนยมรถยนตค์และลผู้อเลอที่อน ปน  2558

รคำยไดด้ททที่รจัฐบคำลอปดหนปนใหด้องคค์กรปกครองสส่วนทด้องถริที่น
หมวดเงรินอปดหนปนทจัที่วไป รวม         10,765,000.00     บคำท
     เงรินอปุดหนปุนทบัที่วไป สตาหรบับการดตาเนรินการตามอตานาจหนผู้าทนที่และภารกริจถสายโอนเลออกทตา

จตานวน        10,765,000.00     บาท
ประมาณการรายไดผู้จากเงรินอปุดหนปุนทบัที่วไป สตาหรบับการดตาเนรินการตามอตานาจหนผู้าทนที่และภารกริจถสายโอนเลออกทตา             

ทนที่ไดผู้รบับจบัดสรร ปน  2558
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รคำยงคำนประมคำณกคำรรคำยจส่คำย ประจคคำปท งบประมคำณ พ.ศ.2559
ขององคค์กคำรบรริหคำรสส่วนตคคำบลเขคำกระปปก

อคคำเภอทส่คำยคำง  จจังหวจัดเพชรบปรท
 
 

รคำยจส่คำยจรริง ประมคำณกคำร
ปท  2556 ปท  2557 ปท  2558 ปท  2558 ยอดตส่คำง(%) ปท  2559

แผนงคำนบรริหคำรงคำนทจัที่วไป       
งคำนบรริหคำรทจัที่วไป       
  งบบปคลคำกร       
  เงรินเดรอน (ฝส่ คำยกคำรเมรอง)       
    เงรินเดออนนายก/รองนายก 471,235.00 514,080.00 385,560.00 514,080.00 33.33% 514,080.00
    เงรินคสาตอบแทนประจตาตตาแหนสงนายก/รองนายก 38,731.00 42,120.00 31,590.00 42,120.00 33.33% 42,120.00
    เงรินคสาตอบแทนพริเศษนายก/รองนายก 38,731.00 42,120.00 31,590.00 42,120.00 33.33% 42,120.00
    เงรินคสาตอบแทนเลขานปุการ/ทนที่ปรถึกษา นายก อบต. 73,920.00 86,400.00 64,800.00 86,400.00 33.33% 86,400.00
    เงรินคสาตอบแทนสมาชริกสภา อปท. 2,520,088.00 2,577,600.00 1,933,200.00 2,577,600.00 33.33% 2,577,600.00

รวมเงรินเดรอน (ฝส่ คำยกคำรเมรอง) 3,142,705.00 3,262,320.00 2,446,740.00 3,262,320.00 33.33% 3,262,320.00
  เงรินเดรอน (ฝส่ คำยประจคคำ)       
    เงรินเดออนพนบักงาน 1,038,593.00 1,331,675.00 1,203,510.00 1,656,930.00 60.11% 1,926,960.00
    เงรินเพริที่มตสางๆของพนบักงาน 202,178.00 107,385.00 5,708.00 18,000.00 132.31% 13,260.00
    เงรินประจตาตตาแหนสง 50,467.00 84,000.00 63,000.00 84,000.00 33.33% 84,000.00
    คสาตอบแทนพนบักงานจผู้าง 292,860.00 399,930.00 334,680.00 675,400.00 29.08% 432,000.00
    เงรินเพริที่มตสางๆของพนบักงานจผู้าง 166,140.00 164,910.00 1,500.00 36,000.00 3,100.00% 48,000.00

รวมเงรินเดรอน (ฝส่ คำยประจคคำ) 1,750,238.00 2,087,900.00 1,608,398.00 2,470,330.00 55.70% 2,504,220.00
รวมงบบปคลคำกร 4,892,943.00 5,350,220.00 4,055,138.00 5,732,650.00 42.20% 5,766,540.00

 รคำยจส่คำยจรริง ประมคำณกคำร
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 ปท  2556 ปท  2557 ปท  2558 ปท  2558 ยอดตส่คำง(%) ปท  2559
  งบดคคำเนรินกคำร       
  คส่คำตอบแทน       
    คสาตอบแทนผผ ผู้ปฏริบบัตริราชการอบันเปบ็ นประโยชนค์แกส อปท. 189,530.00 266,560.00 0.00 402,800.00 0.00% 20,000.00
    เงรินชสวยเหลออการศถึกษาบปุตร 1,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00% 5,000.00
    เงรินชสวยเหลออคสารบักษาพยาบาล 68,288.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00

รวมคส่คำตอบแทน 258,818.00 266,560.00 0.00 412,800.00 0.00% 25,000.00
  คส่คำใชด้สอย       
    รายจสายเพอที่อใหผู้ไดผู้มาซถึที่ งบรริการ 82,098.50 94,663.10 30,521.50 130,000.00 227.64% 100,000.00
    รายจสายเกนที่ยวกบับการรบับรองและพริธนการ 15,840.00 92,720.00 50,765.00 140,000.00 116.68% 110,000.00
    รายจสายเกนที่ยวเนอที่องกบับการปฏริบบัตริราชการทนที่ไมสเขผู้าลบักษณะรายจสายหมวดออที่นๆ 540,567.00 344,490.00 202,630.00 315,000.00 63.35% 331,000.00
    คสาบตารปุงรบักษาและซสอมแซม 14,829.00 59,324.30 55,511.80 80,000.00 116.17% 120,000.00

รวมคส่คำใชด้สอย 653,334.50 591,197.40 339,428.30 665,000.00 94.74% 661,000.00
  คส่คำวจัสดป       
    ว บัสดปุสตานบักงาน 164,661.00 308,274.00 144,476.00 330,000.00 59.20% 230,000.00
    ว บัสดปุไฟฟผู้ าและวริทยปุ 0.00 0.00 1,848.00 5,000.00 441.13% 10,000.00
    ว บัสดปุงานบผู้านงานครบัว 8,804.00 7,232.00 0.00 20,000.00 0.00% 10,000.00
    ว บัสดปุยานพาหนะและขนสสง 24,000.00 36,000.00 22,200.00 60,000.00 440.54% 120,000.00
    ว บัสดปุเชอนอเพลริงและหลสอลอที่น 423,106.00 650,627.00 588,650.00 650,000.00 10.42% 650,000.00
    ว บัสดปุคอมพริวเตอรค์ 50,340.00 43,720.00 44,490.00 60,000.00 34.86% 60,000.00

รวมคส่คำวจัสดป 670,911.00 1,045,853.00 801,664.00 1,125,000.00 34.72% 1,080,000.00

 
 

รคำยจส่คำยจรริง ประมคำณกคำร
ปท  2556 ปท  2557 ปท  2558 ปท  2558 ยอดตส่คำง(%) ปท  2559

  คส่คำสคำธคำรณณปโภค       

20



    คสาไฟฟผู้ า 113,635.08 119,242.27 119,426.71 130,000.00 59.09% 190,000.00
    คสาโทรศบัพทค์ 83,425.52 86,898.11 23,546.42 100,000.00 112.35% 50,000.00
    คสาบรริการทางดผู้านโทรคมนาคม 17,869.00 12,947.00 100,301.10 148,800.00 -50.15% 50,000.00

รวมคส่คำสคำธคำรณณปโภค 214,929.60 219,087.38 243,274.23 378,800.00 19.21% 290,000.00
รวมงบดคคำเนรินกคำร 1,797,993.10 2,122,697.78 1,384,366.53 2,581,600.00 48.52% 2,056,000.00

งบลงทปน       
  คส่คำครปภจัณฑค์       
    ครปุภบัณฑค์สตานบักงาน 108,300.00 111,630.00 26,400.00 28,800.00 115.91% 57,000.00
    ครปุภบัณฑค์ไฟฟผู้ าและวริทยปุ 0.00 0.00 99,400.00 100,000.00 -100.00% 0.00
    ครปุภบัณฑค์โฆษณาและเผยแพรส 30,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
    ครปุภบัณฑค์คอมพริวเตอรค์ 3,000.00 28,000.00 0.00 3,000.00 0.00% 26,100.00
    คสาบตารปุงรบักษาและปรบับปรปุงครปุภบัณฑค์ 126,665.46 59,050.00 0.00 80,000.00 0.00% 40,000.00

รวมคส่คำครปภจัณฑค์ 268,865.46 198,680.00 125,800.00 211,800.00 -2.15% 123,100.00
คส่คำททที่ดรินและสริที่งกส่อสรด้คำง       
    คสากสอสรผู้างสริที่งสาธารณผปการ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 388,000.00
    คสากสอสรผู้างสริที่งสาธารณผปโภค 0.00 193,800.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
    คสาบตารปุงรบักษาและปรบับปรปุงทนที่ดรินและสริที่งกสอสรผู้าง 478,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00

รวมคส่คำททที่ดรินและสริที่งกส่อสรด้คำง 478,000.00 193,800.00 0.00 0.00 0.00% 388,000.00
รวมงบลงทปน 746,865.46 392,480.00 125,800.00 211,800.00 306.28% 511,100.00

 
 

รคำยจส่คำยจรริง ประมคำณกคำร
ปท  2556 ปท  2557 ปท  2558 ปท  2558 ยอดตส่คำง(%) ปท  2559

งบเงรินอปดหนปน       
   เงรินอปดหนปน       
       เงรินอปุดหนปุนองคค์กรปกครองปกครองสสวนทผู้องถริที่น   25,000.00 25,000.00 15,000.00 15,000.00 33.33% 20,000.00

รวมเงรินอปดหนปน 25,000.00 25,000.00 15,000.00 15,000.00 33.33% 20,000.00
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รวมงบเงรินอปดหนปน 25,000.00 25,000.00 15,000.00 15,000.00 33.33% 20,000.00
งคำนบรริหคำรทจัที่วไป 7,462,801.56 7,890,397.78 5,580,304.53 8,541,050.00 49.70% 8,353,640.00

 
 

รคำยจส่คำยจรริง ประมคำณกคำร
ปท  2556 ปท  2557 ปท  2558 ปท  2558 ยอดตส่คำง(%) ปท  2559

งคำนวคำงแผนสถริตริและวริชคำกคำร       
   งบดคคำเนรินกคำร       
   คส่คำใชด้สอย       
     รายจสายเกนที่ยวเนอที่องกบับการปฏริบบัตริราชการทนที่ไมสเขผู้าลบักษณะรายจสายหมวดออที่นๆ 5,970.00 5,782.00 5,720.00 15,000.00 511.89% 35,000.00

รวมคส่คำใชด้สอย 5,970.00 5,782.00 5,720.00 15,000.00 511.89% 35,000.00
รวมงบดคคำเนรินงคำน 5,970.00 5,782.00 5,720.00 15,000.00 511.89% 35,000.00

งบรคำยจส่คำยอรที่น       
   รคำยจส่คำยอรที่น       
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        รายจสายออที่น       
       คสาจผู้างทนที่ปรถึกษาเพอที่อศถึกษา วริจบัย ประเมรินผล หรออพบัฒนาระบบตสางๆซถึที่ งมริใชสเพอที่อการจบัดหา            
หรออปรบับปรปุงครปุภบัณฑค์ทนที่ดริน และ/หรออสริที่งกสอสรผู้าง 18,000.00 17,000.00 0.00 20,000.00 0.00% 20,000.00

รวมรคำยจส่คำยอรที่น 18,000.00 17,000.00 0.00 20,000.00 0.00% 20,000.00
รวมงบรคำยจส่คำยอรที่น 18,000.00 17,000.00 0.00 20,000.00 0.00% 20,000.00

งคำนวคำงแผนสถริตริและวริชคำกคำร 23,970.00 22,782.00 5,720.00 35,000.00 861.54% 55,000.00

 
 

รคำยจส่คำยจรริง ประมคำณกคำร
ปท  2556 ปท  2557 ปท  2558 ปท  2558 ยอดตส่คำง(%) ปท  2559

งคำนบรริหคำรงคำนคลจัง       
งบบปคลคำกร       
       เงรินเดรอน (ฝส่ คำยประจคคำ)       
         เงรินเดออนพนบักงาน 582,968.00 883,714.00 605,384.00 788,820.00 34.64% 815,100.00
         เงรินเพริที่มตสางๆของพนบักงาน 113,080.00 32,335.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
         เงรินประจตาตตาแหนสง 0.00 0.00 0.00 42,000.00 0.00% 42,000.00
         คสาตอบแทนพนบักงานจผู้าง 87,960.00 118,130.00 135,306.00 130,680.00 90.86% 258,240.00
         เงรินเพริที่มตสางๆของพนบักงานจผู้าง 20,040.00 16,600.00 18,458.00 18,000.00 160.05% 48,000.00

รวมเงรินเดรอน (ฝส่ คำยประจคคำ) 804,048.00 1,050,779.00 759,148.00 979,500.00 53.24% 1,163,340.00
รวมงบบปคลคำกร 804,048.00 1,050,779.00 759,148.00 979,500.00 53.24% 1,163,340.00

 งบดคคำเนรินกคำร       
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  คส่คำตอบแทน       
    คสาตอบแทนผผ ผู้ปฏริบบัตริราชการอบันเปบ็ นประโยชนค์แกส อปท. 122,300.00 154,560.00 0.00 213,000.00 0.00% 0.00
    เงรินชสวยเหลออการศถึกษาบปุตร 3,404.00 3,404.00 3,102.00 10,000.00 61.19% 5,000.00

รวมคส่คำตอบแทน 125,704.00 157,964.00 3,102.00 223,000.00 61.19% 5,000.00
  คส่คำใชด้สอย       
    รายจสายเพอที่อใหผู้ไดผู้มาซถึที่ งบรริการ 3,550.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00% 5,000.00
    รายจสายเกนที่ยวเนอที่องกบับการปฏริบบัตริราชการทนที่ไมสเขผู้าลบักษณะรายจสายหมวดออที่นๆ 13,720.00 4,940.00 5,600.00 180,000.00 3,114.29% 180,000.00
    คสาบตารปุงรบักษาและซสอมแซม 3,790.00 5,550.00 6,500.00 10,000.00 53.85% 10,000.00

รวมคส่คำใชด้สอย 21,060.00 10,490.00 12,100.00 195,000.00 1,511.57% 195,000.00

 
 

รคำยจส่คำยจรริง ประมคำณกคำร
ปท  2556 ปท  2557 ปท  2558 ปท  2558 ยอดตส่คำง(%) ปท  2559

  คส่คำวจัสดป       
    ว บัสดปุสตานบักงาน 29,849.05 39,069.10 26,750.55 50,000.00 86.91% 50,000.00
    ว บัสดปุคอมพริวเตอรค์ 38,717.00 32,600.00 32,550.00 40,000.00 22.89% 40,000.00

รวมคส่คำวจัสดป 68,566.05 71,669.10 59,300.55 90,000.00 51.77% 90,000.00
  คส่คำสคำธคำรณณปโภค       
    คสาไปรษณนยค์ คสาโทรเลข คสาธนาณบัตริ คสาซอนอดวงตราไปรษณนยากร 10,375.00 5,723.00 4,837.00 15,000.00 106.74% 10,000.00

รวมคส่คำสคำธคำรณณปโภค 10,375.00 5,723.00 4,837.00 15,000.00 106.74% 10,000.00
รวมงบดคคำเนรินกคำร 225,705.05 245,846.10 79,339.55 523,000.00 278.12% 300,000.00

งบลงทปน       
  คส่คำครปภจัณฑค์       
    ครปุภบัณฑค์สตานบักงาน 2,200.00 7,200.00 7,600.00 17,000.00 97.37% 15,000.00
    ครปุภบัณฑค์คอมพริวเตอรค์ 0.00 41,500.00 0.00 5,500.00 0.00% 0.00
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    คสาบตารปุงรบักษาและปรบับปรปุงครปุภบัณฑค์ 5,780.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00% 0.00
รวมคส่คำครปภจัณฑค์ 7,980.00 48,700.00 7,600.00 32,500.00 97.37% 15,000.00

รวมงบลงทปน 7,980.00 48,700.00 7,600.00 32,500.00 97.37% 15,000.00
งคำนบรริหคำรงคำนคลจัง 1,037,733.05 1,345,325.10 846,087.55 1,535,000.00 74.73% 1,478,340.00

รวมแผนงคำนบรริหคำรงคำนทจัที่วไป 8,524,504.61 9,258,504.88 6,432,112.08 10,111,050.00 53.71% 9,886,980.00

 
 

รคำยจส่คำยจรริง ประมคำณกคำร
ปท  2556 ปท  2557 ปท  2558 ปท  2558 ยอดตส่คำง(%) ปท  2559

แผนงคำนกคำรรจักษคำควคำมสงบภคำยใน       
งคำนปด้ องกจันภจัยฝส่ คำยพลเรรอนและระงจับอจัคคทภจัย       
งบดคคำเนรินกคำร       
  คส่คำใชด้สอย       
    รายจสายเกนที่ยวเนอที่องกบับการปฏริบบัตริราชการทนที่ไมสเขผู้าลบักษณะรายจสายหมวดออที่นๆ 200,676.60 261,534.00 6,600.00 60,000.00 3,809.09% 258,000.00

รวมคส่คำใชด้สอย 200,676.60 261,534.00 6,600.00 60,000.00 3,809.09% 258,000.00
 คส่คำวจัสดป       
    ว บัสดปุไฟฟผู้ าและวริทยปุ 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00% 10,000.00
    ว บัสดปุเครอที่องแตสงกาย 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
    ว บัสดปุเครอที่องดบับเพลริง 30,000.00 19,000.00 10,274.00 30,000.00 289.33% 40,000.00

รวมคส่คำวจัสดป 50,000.00 54,000.00 10,274.00 50,000.00 386.67% 50,000.00
รวมงบดคคำเนรินกคำร 250,676.60 315,534.00 16,874.00 110,000.00 1,725.29% 308,000.00
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รคำยจส่คำยจรริง ประมคำณกคำร
ปท  2556 ปท  2557 ปท  2558 ปท  2558 ยอดตส่คำง(%) ปท  2559

งบลงทปุน       
  คสาครปุภบัณฑค์       
    ครปุภบัณฑค์ยานพาหนะและขนสสง 2,119,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 557,000.00
    ครปุภบัณฑค์กสอสรผู้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 30,000.00
    ครปุภบัณฑค์ไฟฟผู้ าและวริทยปุ 0.00 0.00 57,460.00 143,700.00 -100.00% 0.00
    ครปุภบัณฑค์วริทยาศาสตรค์และการแพทยค์ 0.00 0.00 0.00 24,000.00 0.00% 0.00
    ครปุภบัณฑค์เครอที่องดบับเพลริง 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00% 70,000.00
    ครปุภบัณฑค์ออที่น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 20,000.00

รวมคส่คำครปภจัณฑค์ 0.00 0.00 0.00 54,000.00 0.00% 677,000.00
รวมงบลงทปน 0.00 0.00 0.00 54,000.00 0.00% 677,000.00

งคำนปด้ องกจันภจัยฝส่ คำยพลเรรอนและระงจับอจัคคทภจัย 250,676.60 315,534.00 16,874.00 164,000.00 5,737.38% 985,000.00
รวมแผนงคำนกคำรรจักษคำควคำมสงบภคำยใน 250,676.60 315,534.00 16,874.00 164,000.00 5,737.38% 985,000.00
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รคำยจส่คำยจรริง ประมคำณกคำร
ปท  2556 ปท  2557 ปท  2558 ปท  2558 ยอดตส่คำง(%) ปท  2559

แผนงคำนกคำรศทึกษคำ       
งคำนบรริหคำรทจัที่วไปเกทที่ยวกจับกคำรศทึกษคำ       
งบบปคลคำกร       
   เงรินเดรอน (ฝส่ คำยประจคคำ)       
         เงรินเดออนพนบักงาน 249,480.00 407,389.00 238,334.00 425,760.00 47.88% 352,440.00
         เงรินเพริที่มตสางๆของพนบักงาน 62,340.00 14,480.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
         เงรินประจตาตตาแหนสง 0.00 0.00 0.00 42,000.00 0.00% 0.00
         คสาตอบแทนพนบักงานจผู้าง 16,020.00 65,715.00 239,514.00 413,640.00 110.88% 505,080.00
         เงรินเพริที่มตสางๆของพนบักงานจผู้าง 10,980.00 32,703.00 0.00 18,000.00 0.00% 0.00

รวมเงรินเดรอน (ฝส่ คำยประจคคำ) 338,820.00 520,287.00 477,848.00 899,400.00 79.45% 857,520.00
รวมงบบปคลคำกร 338,820.00 520,287.00 477,848.00 899,400.00 79.45% 857,520.00

 งบดคคำเนรินกคำร       
  คส่คำตอบแทน       
    คสาตอบแทนผผ ผู้ปฏริบบัตริราชการอบันเปบ็ นประโยชนค์แกส อปท. 130,920.00 158,100.00 0.00 250,100.00 0.00% 0.00

รวมคส่คำตอบแทน 130,920.00 158,100.00 0.00 250,100.00 0.00% 0.00
  คส่คำใชด้สอย       
    รายจสายเกนที่ยวเนอที่องกบับการปฏริบบัตริราชการทนที่ไมสเขผู้าลบักษณะรายจสายหมวดออที่นๆ 32,700.00 30,510.00 0.00 60,000.00 0.00% 60,000.00
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    คสาบตารปุงรบักษาและซสอมแซม 400.00 350.00 482.00 10,000.00 1,974.69% 10,000.00
รวมคส่คำใชด้สอย 33,100.00 30,860.00 482.00 70,000.00 14,422.82% 70,000.00

 
 

รคำยจส่คำยจรริง ประมคำณกคำร
ปท  2556 ปท  2557 ปท  2558 ปท  2558 ยอดตส่คำง(%) ปท  2559

  คส่คำวจัสดป       
    ว บัสดปุสตานบักงาน 9,995.00 8,864.00 0.00 10,000.00 0.00% 10,000.00
    ว บัสดปุเครอที่องดบับเพลริง 0.00 0.00 0.00 16,000.00 0.00% 0.00
    ว บัสดปุคอมพริวเตอรค์ 17,200.00 26,529.00 0.00 30,000.00 0.00% 30,000.00

รวมคส่คำวจัสดป 27,195.00 35,393.00 0.00 56,000.00 0.00% 40,000.00
  คส่คำสคำธคำรณณปโภค       
    คสาไฟฟผู้ า 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 40,000.00
    คสาไปรษณนยค์ คสาโทรเลข คสาธนาณบัตริ คสาซอนอดวงตราไปรษณนยากร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 5,000.00

รวมคส่คำสคำธคำรณณปโภค 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 45,000.00
รวมงบดคคำเนรินกคำร 191,215.00 224,353.00 482.00 376,100.00 32,057.68% 155,000.00

งบลงทปน       
  คส่คำครปภจัณฑค์       
    ครปุภบัณฑค์สตานบักงาน 13,400.00 4,200.00 0.00 16,300.00 0.00% 0.00
    ครปุภบัณฑค์คอมพริวเตอรค์ 0.00 17,200.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
    ครปุภบัณฑค์โฆษณาและเผยแพรส 9,490.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
    คสาบตารปุงรบักษาและปรบับปรปุงครปุภบัณฑค์ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00% 50,000.00

รวมคส่คำครปภจัณฑค์ 22,890.00 21,400.00 0.00 26,300.00 0.00% 50,000.00
รวมงบลงทปน 22,890.00 21,400.00 0.00 26,300.00 0.00% 50,000.00
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งคำนบรริหคำรทจัที่วไปเกทที่ยวกจับกคำรศทึกษคำ 552,925.00 766,040.00 478,330.00 1,301,800.00 122.13% 1,062,520.00

 
 

รคำยจส่คำยจรริง ประมคำณกคำร
ปท  2556 ปท  2557 ปท  2558 ปท  2558 ยอดตส่คำง(%) ปท  2559

งคำนระดจับกส่อนวจัยเรทยนและประถมศทึกษคำ       
งบดคคำเนรินกคำร       
   คส่คำใชด้สอย       
     รายจสายเกนที่ยวเนอที่องกบับการปฏริบบัตริราชการทนที่ไมสเขผู้าลบักษณะรายจสายหมวดออที่นๆ 278,062.00 458,572.00 483,510.00 701,600.00 30.05% 628,800.00

รวมคส่คำใชด้สอย 278,062.00 458,572.00 483,510.00 701,600.00 30.05% 628,800.00
  คส่คำวจัสดป       
    คสาอาหารเสรริม (นม) 1,398,324.80 1,374,211.31 707,739.20 1,493,380.00 115.88% 1,527,855.00

รวมคส่คำวจัสดป 1,398,324.80 1,374,211.31 707,739.20 1,493,380.00 115.88% 1,527,855.00
รวมงบดคคำเนรินกคำร 1,676,386.80 1,832,783.31 1,191,249.20 2,194,980.00 81.04% 2,156,655.00

งบลงทปน       
คส่คำททที่ดรินและสริที่งกส่อสรด้คำง       
   อาคารตสางๆ 279,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
   คสาบตารปุงรบักษาและปรบับปรปุงทนที่ดรินและสริที่งกสอสรผู้าง 52,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00

รวมคส่คำททที่ดรินและสริที่งกส่อสรด้คำง 331,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
รวมงบลงทปน 331,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00

งบเงรินอปดหนปน       
   เงรินอปดหนปน       
       เงรินอปุดหนปุนสสวนราชการ   1,853,800.00 2,884,000.00 2,786,000.00 2,859,000.00 -1.22% 2,752,000.00

รวมเงรินอปดหนปน 1,853,800.00 2,884,000.00 2,786,000.00 2,859,000.00 -1.22% 2,752,000.00
รวมงบเงรินอปดหนปน 1,853,800.00 2,884,000.00 2,786,000.00 2,859,000.00 -1.22% 2,752,000.00

งคำนระดจับกส่อนวจัยเรทยนและประถมศทึกษคำ 3,861,686.80 4,716,783.31 3,977,249.20 5,053,980.00 23.24% 4,908,655.00
รวมแผนงคำนกคำรศทึกษคำ 4,414,611.80 5,482,823.31 4,455,579.20 6,355,780.00 34.02% 5,971,175.00

 รคำยจส่คำยจรริง ประมคำณกคำร
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 ปท  2556 ปท  2557 ปท  2558 ปท  2558 ยอดตส่คำง(%) ปท  2559
แผนงคำนสคำธคำรณสปข       
งคำนบรริกคำรสคำธคำรณสปขและงคำนสคำธคำรณสปขอรที่น       
งบดคคำเนรินกคำร       
   คส่คำใชด้สอย       
     รายจสายเกนที่ยวเนอที่องกบับการปฏริบบัตริราชการทนที่ไมสเขผู้าลบักษณะรายจสายหมวดออที่นๆ 134,948.00 150,000.00 105,946.00 160,000.00 101.05% 213,000.00

รวมคส่คำใชด้สอย 134,948.00 150,000.00 105,946.00 160,000.00 101.05% 213,000.00
รวมงบดคคำเนรินกคำร 134,948.00 150,000.00 105,946.00 160,000.00 101.05% 213,000.00

งบลงทปน       
  คส่คำครปภจัณฑค์       
    ครปุภบัณฑค์การเกษตร 0.00 0.00 36,222.00 118,000.00 -100.00% 0.00

รวมคส่คำครปภจัณฑค์ 0.00 0.00 36,222.00 118,000.00 -100.00% 0.00
รวมงบลงทปน 0.00 0.00 36,222.00 118,000.00 -100.00% 0.00

งบเงรินอปดหนปน       
   เงรินอปดหนปน       
       เงรินอปุดหนปุนกริจการทนที่เปบ็ นสาธารณประโยชนค์ 140,000.00 140,000.00 210,000.00 210,000.00 0.00% 210,000.00

รวมเงรินอปดหนปน 140,000.00 140,000.00 210,000.00 210,000.00 0.00% 210,000.00
รวมงบเงรินอปดหนปน 140,000.00 140,000.00 210,000.00 210,000.00 0.00% 210,000.00

งคำนบรริกคำรสคำธคำรณสปขและงคำนสคำธคำรณสปขอรที่น 274,948.00 290,000.00 352,168.00 488,000.00 20.11% 423,000.00
รวมแผนงคำนสคำธคำรณสปข 274,948.00 290,000.00 352,168.00 488,000.00 20.11% 423,000.00

 
 

รคำยจส่คำยจรริง ประมคำณกคำร
ปท  2556 ปท  2557 ปท  2558 ปท  2558 ยอดตส่คำง(%) ปท  2559

30



แผนงคำนเคหะและชปมชน       
งคำนบรริหคำรทจัที่วไปเกทที่ยวกจับเคหะและชปมชน       
งบบปคลคำกร       
   เงรินเดรอน (ฝส่ คำยประจคคำ)       
         เงรินเดออนพนบักงาน 305,510.00 420,722.00 299,036.00 430,020.00 47.13% 439,980.00
         เงรินเพริที่มตสางๆของพนบักงาน 27,730.00 18,560.00 4,845.00 12,000.00 -100.00% 0.00
         เงรินประจตาตตาแหนสง 0.00 0.00 0.00 42,000.00 0.00% 42,000.00
         คสาตอบแทนพนบักงานจผู้าง 256,320.00 491,100.00 498,420.00 709,440.00 45.80% 726,720.00
         เงรินเพริที่มตสางๆของพนบักงานจผู้าง 175,680.00 191,100.00 27,000.00 36,000.00 77.78% 48,000.00

รวมเงรินเดรอน (ฝส่ คำยประจคคำ) 765,240.00 1,121,482.00 829,301.00 1,229,460.00 51.54% 1,256,700.00
รวมงบบปคลคำกร 765,240.00 1,121,482.00 829,301.00 1,229,460.00 51.54% 1,256,700.00

 งบดคคำเนรินกคำร       
  คส่คำตอบแทน       
    คสาตอบแทนผผ ผู้ปฏริบบัตริราชการอบันเปบ็ นประโยชนค์แกส อปท. 92,960.00 141,380.00 0.00 190,700.00 0.00% 0.00
    เงรินชสวยเหลออการศถึกษาบปุตร 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00% 4,000.00
    เงรินชสวยเหลออคสารบักษาพยาบาล 610,315.25 132,570.00 0.00 0.00 0.00% 0.00

รวมคส่คำตอบแทน 703,275.25 273,950.00 0.00 195,700.00 0.00% 4,000.00
  คส่คำใชด้สอย       
     รายจสายเพอที่อใหผู้ไดผู้มาซถึที่ งบรริการ 0.00 34,400.00 33,000.00 50,000.00 51.52% 50,000.00
    รายจสายเกนที่ยวเนอที่องกบับการปฏริบบัตริราชการทนที่ไมสเขผู้าลบักษณะรายจสายหมวดออที่นๆ 6,120.00 3,000.00 2,800.00 20,000.00 614.29% 20,000.00
    คสาบตารปุงรบักษาและซสอมแซม 7,600.00 31,770.00 42,850.00 100,000.00 250.06% 150,000.00

รวมคส่คำใชด้สอย 13,720.00 69,170.00 78,650.00 170,000.00 179.72% 220,000.00

 
 

รคำยจส่คำยจรริง ประมคำณกคำร
ปท  2556 ปท  2557 ปท  2558 ปท  2558 ยอดตส่คำง(%) ปท  2559

  คส่คำวจัสดป       
    ว บัสดปุสตานบักงาน 9,522.00 16,216.00 0.00 20,000.00 0.00% 20,000.00
    ว บัสดปุไฟฟผู้ าและวริทยปุ 60,845.00 47,680.00 0.00 70,000.00 0.00% 70,000.00
    ว บัสดปุกสอสรผู้าง 90,281.00 193,456.00 92,105.00 200,000.00 117.14% 200,000.00
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    ว บัสดปุคอมพริวเตอรค์ 17,210.00 19,570.00 17,560.00 25,000.00 42.37% 25,000.00
รวมคส่คำวจัสดป 177,858.00 276,922.00 109,665.00 315,000.00 187.24% 315,000.00

  คส่คำสคำธคำรณณปโภค       
    คสาไฟฟผู้ า 586,341.74 596,567.02 541,306.74 650,000.00 44.10% 780,000.00

รวมคส่คำสคำธคำรณณปโภค 586,341.74 596,567.02 541,306.74 650,000.00 44.10% 780,000.00
รวมงบดคคำเนรินกคำร 1,481,194.99 1,216,609.02 729,621.74 1,330,700.00 80.78% 1,319,000.00

งบลงทปน       
  คส่คำครปภจัณฑค์       
    ครปุภบัณฑค์การเกษตร 0.00 0.00 46,973.00 51,700.00 -100.00% 0.00
    ครปุภบัณฑค์คอมพริวเตอรค์ 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
    ครปุภบัณฑค์ออที่น 142,845.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
    ครปุภบัณฑค์สตานบักงาน 0.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00% 4,000.00
    ครปุภบัณฑค์โฆษณาและเผยแพรส 0.00 19,540.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
    ครปุภบัณฑค์สตารวจ 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
    คสาบตารปุงรบักษาและปรบับปรปุงครปุภบัณฑค์ 81,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 50,000.00

รวมคส่คำครปภจัณฑค์ 224,545.00 33,340.00 46,973.00 51,700.00 14.96% 54,000.00
รวมงบลงทปน 224,545.00 33,340.00 46,973.00 51,700.00 14.96% 54,000.00

งคำนบรริหคำรทจัที่วไปเกทที่ยวกจับเคหะและชปมชน 2,470,979.99 2,371,431.02 1,605,895.74 2,611,860.00 63.75% 2,629,700.00
 
 

รคำยจส่คำยจรริง ประมคำณกคำร
ปท  2556 ปท  2557 ปท  2558 ปท  2558 ยอดตส่คำง(%) ปท  2559

งคำนไฟฟด้ คำถนน       
งบลงทปน       
  คส่คำททที่ดรินและสริที่งกส่อสรด้คำง       
     คสากสอสรผู้างสริที่งสาธารณผปโภค 0.00 3,035,700.00 0.00 450,000.00 0.00% 5,721,000.00
     คสากสอสรผู้างสริที่งสาธารณผปการ 0.00 0.00 1,995,700.00 5,896,000.00 -100.00% 0.00
     คสาบตารปุงรบักษาและปรบับปรปุงทนที่ดรินและสริที่งกสอสรผู้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 502,000.00

รวมคส่คำททที่ดรินและสริที่งกส่อสรด้คำง 0.00 3,035,700.00 1,995,700.00 6,346,000.00 211.82% 6,223,000.00
รวมงบลงทปน 0.00 3,035,700.00 1,995,700.00 6,346,000.00 211.82% 6,223,000.00

งบเงรินอปดหนปน       

32



   เงรินอปดหนปน       
       เงรินอปุดหนปุนสสวนราชการ 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00% 0.00

รวมเงรินอปดหนปน 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00% 0.00
รวมงบเงรินอปดหนปน 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00% 0.00
รวมงคำนไฟฟด้ คำถนน 0.00 3,035,700.00 1,995,700.00 6,546,000.00 213.57% 6,223,000.00

รวมแผนงคำนเคหะและชปมชน 2,470,979.99 5,407,131.02 3,601,595.74 9,157,860.00 146.77% 8,852,700.00
แผนงคำนสรด้คำงควคำมเขด้มแขก็งของชปมชน       
งคำนสส่งเสรริมและสนจับสนปนควคำมเขด้มแขก็งของชปมชน       
งบดคคำเนรินกคำร       
   คส่คำใชด้สอย       
    รายจสายเกนที่ยวเนอที่องกบับการปฏริบบัตริราชการทนที่ไมสเขผู้าลบักษณะรายจสายหมวดออที่นๆ 50,498.00 84,505.44 59,849.00 287,000.00 369.51% 281,000.00

รวมคส่คำใชด้สอย 50,498.00 84,505.44 59,849.00 287,000.00 369.51% 281,000.00
รวมงบดคคำเนรินกคำร 50,498.00 84,505.44 59,849.00 287,000.00 369.51% 281,000.00

 
 

รคำยจส่คำยจรริง ประมคำณกคำร
ปท  2556 ปท  2557 ปท  2558 ปท  2558 ยอดตส่คำง(%) ปท  2559

งบเงรินอปดหนปน       
   เงรินอปดหนปน       
       เงรินอปุดหนปุนสสวนราชการ 23,000.00 30,000.00 23,000.00 23,000.00 4.35% 24,000.00

รวมเงรินอปดหนปน 23,000.00 30,000.00 23,000.00 23,000.00 4.35% 24,000.00
รวมงบเงรินอปดหนปน 23,000.00 30,000.00 23,000.00 23,000.00 4.35% 24,000.00

งคำนสส่งเสรริมและสนจับสนปนควคำมเขด้มแขก็งของชปมชน 73,498.00 114,505.44 82,849.00 310,000.00 268.14% 305,000.00
รวมแผนงคำนสรด้คำงควคำมเขด้มแขก็งของชปมชน 73,498.00 114,505.44 82,849.00 310,000.00 268.14% 305,000.00

แผนงคำนกคำรศคำสนคำ วจัฒนธรรมและนจันทนคำกคำร       
งคำนกทฬคำและนจันทนคำกคำร       
งบดคคำเนรินกคำร       
   คส่คำใชด้สอย       
    รายจสายเกนที่ยวเนอที่องกบับการปฏริบบัตริราชการทนที่ไมสเขผู้าลบักษณะรายจสายหมวดออที่นๆ 87,440.00 99,815.00 27,490.00 128,000.00 365.62% 128,000.00

รวมคส่คำใชด้สอย 87,440.00 99,815.00 27,490.00 128,000.00 365.62% 128,000.00
  คส่คำวจัสดป       
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    ว บัสดปุกนฬา 70,000.00 97,881.00 97,942.00 98,000.00 0.06% 98,000.00
รวมคส่คำวจัสดป 70,000.00 97,881.00 97,942.00 98,000.00 0.06% 98,000.00

รวมงบดคคำเนรินกคำร 157,440.00 197,696.00 125,432.00 226,000.00 80.18% 226,000.00
งบเงรินอปดหนปน       
   เงรินอปดหนปน       
       เงรินอปุดหนปุนสสวนราชการ 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00

รวมเงรินอปดหนปน 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
รวมงบเงรินอปดหนปน 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00

งคำนกทฬคำและนจันทนคำกคำร 192,440.00 197,696.00 125,432.00 226,000.00 80.18% 226,000.00

 
 

รคำยจส่คำยจรริง ประมคำณกคำร
ปท  2556 ปท  2557 ปท  2558 ปท  2558 ยอดตส่คำง(%) ปท  2559

งคำนศคำสนคำและวจัฒนธรรมทด้องถริที่น       
งบดคคำเนรินกคำร       
   คส่คำใชด้สอย       
    รายจสายเกนที่ยวเนอที่องกบับการปฏริบบัตริราชการทนที่ไมสเขผู้าลบักษณะรายจสายหมวดออที่นๆ 111,920.00 122,800.00 88,250.00 142,000.00 151.56% 222,000.00

รวมคส่คำใชด้สอย 111,920.00 122,800.00 88,250.00 142,000.00 151.56% 222,000.00
รวมงบดคคำเนรินกคำร 111,920.00 122,800.00 88,250.00 142,000.00 151.56% 222,000.00

งบเงรินอปดหนปน       
   เงรินอปดหนปน       
       เงรินอปุดหนปุนสสวนราชการ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00% 20,000.00
       เงรินอปุดหนปุนกริจการทนที่เปบ็ นสาธารณประโยชนค์ 0.00 0.00 0.00 29,000.00 0.00% 0.00

รวมเงรินอปดหนปน 20,000.00 20,000.00 20,000.00 49,000.00 0.00% 20,000.00
รวมงบเงรินอปดหนปน 20,000.00 20,000.00 20,000.00 49,000.00 0.00% 20,000.00

งคำนศคำสนคำและวจัฒนธรรมทด้องถริที่น 131,920.00 142,800.00 108,250.00 191,000.00 123.56% 242,000.00
งคำนวริชคำกคำรวคำงแผนและสส่ งเสรริมกคำรทส่องเททที่ยว       
งบดคคำเนรินกคำร       
   คส่คำใชด้สอย       
    รายจสายเกนที่ยวเนอที่องกบับการปฏริบบัตริราชการทนที่ไมสเขผู้าลบักษณะรายจสายหมวดออที่นๆ 79,000.00 110,000.00 73,200.00 100,000.00 36.61% 100,000.00
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รวมคส่คำใชด้สอย 79,000.00 110,000.00 73,200.00 100,000.00 36.61% 100,000.00
รวมงบดคคำเนรินกคำร 79,000.00 110,000.00 73,200.00 100,000.00 36.61% 100,000.00

งคำนวริชคำกคำรวคำงแผนและสส่ งเสรริมกคำรทส่องเททที่ยว 79,000.00 110,000.00 73,200.00 100,000.00 36.61% 100,000.00
รวมแผนงคำนกคำรศคำสนคำ วจัฒนธรรมและนจันทนคำกคำร 403,360.00 450,496.00 306,882.00 517,000.00 85.09% 568,000.00

 
 

รคำยจส่คำยจรริง ประมคำณกคำร
ปท  2556 ปท  2557 ปท  2558 ปท  2558 ยอดตส่คำง(%) ปท  2559

แผนงคำนกคำรเกษตร       
งคำนอนปรจักษค์แหลส่งนคทั้คำและปส่ คำไมด้       
งบดคคำเนรินกคำร       
   คส่คำใชด้สอย       
    รายจสายเกนที่ยวเนอที่องกบับการปฏริบบัตริราชการทนที่ไมสเขผู้าลบักษณะรายจสายหมวดออที่นๆ 14,600.00 20,000.00 0.00 40,000.00 0.00% 42,000.00

รวมคส่คำใชด้สอย 14,600.00 20,000.00 0.00 40,000.00 0.00% 42,000.00
รวมงบดคคำเนรินกคำร 14,600.00 20,000.00 0.00 40,000.00 0.00% 42,000.00

งคำนอนปรจักษค์แหลส่งนคทั้คำและปส่ คำไมด้ 14,600.00 20,000.00 0.00 40,000.00 0.00% 42,000.00
รวมแผนงคำนกคำรเกษตร 14,600.00 20,000.00 0.00 40,000.00 0.00% 42,000.00

แผนงคำนงบกลคำง       
งคำนงบกลคำง       
     งบกลคำง       
       งบกลาง       
           เงรินสมทบกองทปุนประกบันสบังคม 89,820.00 85,624.00 62,751.00 107,900.00 78.48% 112,000.00
           เบนนยย บังชนพผผ ผู้ปส วยโรคเอดสค์ 30,000.00 35,500.00 27,000.00 36,000.00 55.56% 42,000.00
           สตารองจสาย 151,705.00 157,422.00 94,300.00 595,395.00 324.18% 400,000.00
           รายจสายตามขผู้อผผกพบัน 103,740.00 89,580.00 129,330.00 185,670.00 6.19% 137,330.00

รวมงบกลคำง 375,265.00 368,126.00 313,381.00 924,965.00 120.60% 691,330.00
    บคคำเหนก็จ/บคคำนคำญ       
       เงรินสมทบกองทปุนบตาเหนบ็จบตานาญขผู้าราชการสสวนทผู้องถริที่น (กบท.) 127,670.00 142,593.00 172,645.00 172,645.00 -0.77% 171,315.00

 รวมบคคำเหนก็จ/บคคำนคำญ 127,670.00 142,593.00 172,645.00 172,645.00 -0.77% 171,315.00
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งคำนงบกลคำง 502,935.00 510,719.00 486,026.00 1,097,610.00 77.49% 862,645.00

 รคำยจส่คำยจรริง ประมคำณกคำร
 ปท  2556 ปท  2557 ปท  2558 ปท  2558 ยอดตส่คำง(%) ปท  2559

รวมแผนงคำนงบกลคำง 502,935.00 510,719.00 486,026.00 1,097,610.00 77.49% 862,645.00
รวมทปกแผนงคำน 16,930,114.00 18,814,013.65 13,738,386.02 21,695,300.00 103.06% 27,896,500.00
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รคำยงคำนรคำยละเอทยดประมคำณกคำรรคำยจส่คำยงบประมคำณรคำยจส่คำยทจัที่วไป
ประจคคำปท งบประมคำณ พ.ศ.2559

องคค์กคำรบรริหคำรสส่วนตคคำบลเขคำกระปปก
อคคำเภอทส่คำยคำง จจังหวจัดเพชรบปรท

ประมคำณกคำรรคำยจส่คำยรวมทจัทั้งสริทั้น    27,896,500.00  บคำท  แยกเปก็ น  

แผนงคำนบรริหคำรงคำนทจัที่วไป
งคำนบรริหคำรทจัที่วไป (สคคำนจักงคำนปลจัด อบต.) รวม         8,353,640     บคำท
     งบบปคลคำกร รวม         5,766,540     บคำท
          เงรินเดรอน (ฝส่ คำยกคำรเมรอง) รวม         
3,262,320     บคำท
          เงรินเดออนนายก / รองนายก จตานวน  
514,080     บาท 

     เพอที่อจสายเปบ็ นเงรินเดออน ใหผู้แกส นายกองคค์การบรริหารสสวนตตาบล และ รองนายกองคค์การบรริหารสสวนตตาบล 

          เงรินคสาตอบแทนประจตาตตาแหนสงนายก / รองนายก จตานวน  
42,120     บาท 

     เพอที่อจสายเปบ็ นเงรินคสาตอบแทนประจตาตตาแหนสง ใหผู้แกส นายกองคค์การบรริหารสสวนตตาบล และ รองนายกองคค์การบรริหาร    
     สสวนตตาบล 

          เงรินคสาตอบแทนพริเศษนายก / รองนายก จตานวน  
42,120     บาท 

     เพอที่อจสายเปบ็ นเงรินคสาตอบแทนพริเศษ ใหผู้แกส นายกองคค์การบรริหารสสวนตตาบล และ รองนายกองคค์การบรริหารสสวนตตาบล 

          เงรินคสาตอบแทนเลขานปุการ / ทนที่ปรถึกษา นายก อบต. จตานวน  
86,400    บาท   

     เพอที่อจสายเปบ็ นเงรินคสาตอบแทน ใหผู้แกส เลขานปุการนายกองคค์การบรริหารสสวนตตาบล 

          เงรินคสาตอบแทนสมาชริกสภาองคค์กรปกครองสสวนทผู้องถริที่น จตานวน          2,577,600     
บาท 

     เพอที่อจสายเปบ็ นคสาตอบแทน ใหผู้แกส ประธานสภา อบต., รองประธานสภา อบต., เลขานปุการสภา อบต. และสมาชริกสภา
     อบต. 

          เงรินเดรอน (ฝส่ คำยประจคคำ) รวม         2,504,220     บคำท
          เงรินเดออนพนบักงาน  จตานวน          1,926,960   
บาท 

     เพอที่อจสายเปบ็ นเงรินเดออน ใหผู้แกส พนบักงานสสวนตตาบล สตานบักงานปลบัดองคค์การบรริหารสสวนตตาบล และจสายเปบ็ นเงรินปรบับปรปุง
     เงรินเดออนประจตาปน   

          เงรินเพริที่มตสางๆ ของพนบักงาน จตานวน               
13,260     บาท 

     เพอที่อจสายเปบ็ นเงรินเพริที่มคสาครองชนพชบัที่วคราว ใหผู้แกส พนบักงานสสวนตตาบล สตานบักงานปลบัดองคค์การบรริหารสสวนตตาบล 
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          เงรินประจตาตตาแหนสง จตานวน  
84,000     บาท  

     เพอที่อจสายเปบ็ นเงรินประจตาตตาแหนสง ใหผู้แกส ปลบัดองคค์การบรริหารสสวนตตาบล และหบัวหนผู้าสตานบักปลบัดองคค์การบรริหารสสวน
ตตาบล

          คสาตอบแทนพนบักงานจผู้าง จตานวน             
432,000     บาท  

     เพอที่อจสายเปบ็ นคสาตอบแทน ใหผู้แกส พนบักงานจผู้างตามภารกริจ และพนบักงานจผู้างทบัที่วไป สตานบักงานปลบัดองคค์การบรริหาร       
     สสวนตตาบล  และจสายเปบ็ นเงรินปรบับปรปุงคสาตอบแทนพนบักงานจผู้าง  

          เงรินเพริที่มตสางๆ ของพนบักงานจผู้าง จตานวน                48,000 
บาท

     เพอที่อจสายเปบ็ นเงรินเพริที่มคสาครองชนพชบัที่วคราว ใหผู้แกส พนบักงานจผู้างตามภารกริจ และพนบักงานจผู้างทบัที่วไป สตานบักงานปลบัด        
     องคค์การบรริหารสสวนตตาบล 

     งบดคคำเนรินกคำร รวม         2,056,000    
บคำท
          คส่คำตอบแทน     รวม             25,000     บคำท
          คสาตอบแทนผผผู้ปฏริบบัตริราชการอบันเปบ็ นประโยชนค์แกส อปท. จตานวน              20,000
บาท 

     เพอที่อจสายเปบ็ นคสาตอบแทนแกสผผ ผู้มาปฏริบบัตริราชการอบันเปบ็ นประโยชนค์แกสองคค์การบรริหารสสวนตตาบล ตามทนที่ไดผู้รบับมอบหมาย 
     เงรินตอบแทนผผ ผู้ปฏริบบัตริงานดผู้านการรบักษาความเจบ็บปส วยนอกเวลาราชการ เงรินตอบแทนเจผู้าหนผู้าทนที่ในการ เลออกตบันง  เงริน
     รางวบัล เงรินทตาขวบัญฝส าอบันตรายเปบ็ นครบัน งคราว คสาใชผู้จสายในการคบัดเลออกพนบักงานและลผกจผู้างของ องคค์การบรริหาร
     สสวนตตาบล เชสน คสาเบนนยประชปุม คสาพาหนะ คสาสมนาคปุณ และคสาใชผู้จสายออที่น ๆ ทนที่เกนที่ยวขผู้องใหผู้แกสกรรมการและผผ ผู้มนสริทธริ ฯลฯ
  

เงรินชสวยเหลออการศถึกษาบปุตร   จตานวน                 5,000 
บาท  

     เพอที่อจสายเปบ็ นเงรินชสวยเหลออการศถึกษาบปุตร ของ พนบักงานสสวนตตาบล ลผกจผู้างประจตา สตานบักงานปลบัดองคค์การบรริหาร        
     สสวนตตาบล ผผ ผู้ซถึที่ งมนสริทธริเบริกไดผู้ตามระเบนยบ
   

          คส่คำใชด้สอย     รวม             661,000   
บคำท
          รายจสายเพอที่อใหผู้ไดผู้มาซถึที่ งบรริการ   จตานวน              100,000
บาท  

    เพอที่อจสายเปบ็ นคสาถสายเอกสาร คสาเยบ็บหนบังสออหรออเขผู้าปกหนบังสออ คสาซบักฟอก คสากตาจบัดสริที่งปฏริกผล คสาระวางบรรทปุก คสาเชสา
    ทรบัพยค์สริน คสาโฆษณาและเผยแพรส คสาธรรมเนนยมตสาง ๆ  คสาเบนนยประกบัน คสาใชผู้จสายในการดตาเนรินคดนตามคตาพริพากษา คสา

จผู้าง
    เหมาบรริการ คสาตริดตบันงไฟฟผู้ า คสาตริดตบันงประปา คสาตริดตบันงโทรศบัพทค์ คสาตริดตบันงเครอที่องรบับสบัญญาณตสาง ๆ คสารบับหนบังสออพริมพค์ 
    วารสารตสางๆ คสาจบัดทตาวารสารรายงานกริจการ จดหมายขสาว ของ อบต.ประจตาปน   คสาจผู้างเหมาจบัดทตาปผู้ ายประชาสบัมพบันธค์

สรผู้าง
    จริตสตานถึกหผู้ามทรินงขยะในทนที่สาธารณะ ฯลฯ

          รายจสายเกนที่ยวกบับการรบับรองและพริธนการ จตานวน              110,000     
บาท  

     เพอที่อจสายเปบ็ นคสาใชผู้จสาย ดบังนนน
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     - คสารบับรองในการตผู้อนรบับบปุคคลหรออคณะบปุคคล ทนที่มานริเทศงาน ตรวจงาน หรออเยนที่ยมชม หรออทบัศนะศถึกษาดผงาน       
       คสาเลนนยงรบับรองในการประชปุมสภาองคค์การบรริหารสสวนตตาบล หรออคณะกรรมการ หรออคณะอนปุกรรมการ ทนที่ไดผู้รบับแตสง

ตบันง
        ตามกฎหมาย หรออตามระเบนยบ หรออหนบังสออสบัที่งการของกระทรวงมหาดไทย  ตบันงไวผู้  20,000  บาท 
     - คสาใชผู้จสายในพริธนทางศาสนา/รบัฐพริธน ตบันงไวผู้  90,000 บาท

          รายจสายเกนที่ยวเนอที่องกบับการปฏริบบัตริราชการทนที่ไมสเขผู้าลบักษณะรายจสายหมวดออที่น ๆ        
             คสาพวงมาลา พวงมาลบัย ชสอดอกไมผู้ กระเชผู้าดอกไมผู้  จตานวน     1,000    บาท

      เพอที่อจสายเปบ็ นคสาใชผู้จสายในการจบัดซอนอจบัดหาพวงมาลา พวงมาลบัย ชสอดอกไมผู้ กระเชผู้าดอกไมผู้  

   คสาใชผู้จสายในการเดรินทางไปราชการ จตานวน              70,000    บาท
      เพอที่อจสายเปบ็ นคสาใชผู้จสายในการเดรินทางไปราชการสตาหรบับเปบ็ นคสาเบนนยเลนนยง คสาพาหนะ คสาเชสาทนที่พ บัก คสาลงทะเบนยน และ
      คสาใชผู้จสายออที่น ๆ ในการเดรินทางไปราชการหรออไปอบรมสบัมมนาของพนบักงานสสวนตตาบล ลผกจผู้างประจตา พนบักงานจผู้าง 
      ผผ ผู้บรริหาร อบต.  และสมาชริกสภา อบต. 

   โครงการเพริที่มประสริทธริภาพและพบัฒนาศบักยภาพคณะผผผู้บรริหาร จตานวน            230,000    บาท
    สมาชริกสภา อบต. ผผ ผู้นตาชปุมชน ขผู้าราชการและพนบักงานขององคค์การบรริหารสสวนตตาบลเขากระปปุก
      เพอที่อจสายเปบ็ นคสาใชผู้จสายในการดตาเนรินโครงการเพริที่มประสริทธริภาพและพบัฒนาศบักยภาพคณะผผ ผู้บรริหาร สมาชริกสภา อบต. 
      ผผ ผู้นตาชปุมชน ขผู้าราชการและพนบักงานขององคค์การบรริหารสสวนตตาบลเขากระปปุก เชสน คสาจผู้างเหมาจบัดทตาปผู้ ายไวนริล
      โครงการ คสาจผู้างเหมารถยนตค์ คสาอาหารวสางพรผู้อมเครอที่องดอที่ม คสาอาหารกลางวบันพรผู้อมนตนาดอที่ม คสาทนที่พ บัก คสาสมนาคปุณวริทยากร 
      คสาว บัสดปุอปุปกรณค์ตสาง ๆ ฯลฯ

     โครงการสสงเสรริมคปุณธรรมและจรริยธรรมในการปฏริบบัตริงาน จตานวน              10,000    บาท
     ของขผู้าราชการและพนบักงานขององคค์การบรริหารสสวนตตาบลเขากระปปุก             
      เพอที่อจสายเปบ็ นคสาใชผู้จสายในการดตาเนรินโครงการสสงเสรริมคปุณธรรมและจรริยธรรมในการปฏริบบัตริงานของขผู้าราชการและ
      พนบักงานขององคค์การบรริหารสสวนตตาบลเขากระปปุก เชสน คสาจผู้างเหมาจบัดทตาปผู้ ายไวนริลโครงการ คสาอาหารวสางพรผู้อม
      เครอที่องดอที่ม คสาอาหารกลางวบันพรผู้อมนตนาดอที่ม คสาสมนาคปุณวริทยากร คสาว บัสดปุอปุปกรณค์ตสาง ๆ ฯลฯ

      โครงการสสงเสรริมการปผู้ องกบันและปราบปรามการทปุจรริตในการ จตานวน              10,000    บาท
      ปฏริบบัตริงานของขผู้าราชการและพนบักงาน องคค์การบรริหารสสวนตตาบลเขากระปปุก
      เพอที่อจสายเปบ็ นคสาใชผู้จสายในการดตาเนรินโครงการสสงเสรริมการปผู้ องกบันและปราบปรามการทปุจรริตในการปฏริบบัตริงานของ
      ขผู้าราชการและพนบักงานองคค์การบรริหารสสวนตตาบลเขากระปปุก เชสน คสาจผู้างเหมาจบัดทตาปผู้ ายไวนริลโครงการ คสาอาหารวสาง
      พรผู้อมเครอที่องดอที่ม คสาอาหารกลางวบันพรผู้อมนตนาดอที่ม คสาสมนาคปุณวริทยากร คสาว บัสดปุอปุปกรณค์ตสาง ๆ ฯลฯ

       โครงการอบรมการปฏริบบัตริตาม พ.ร.บ.ขผู้อมผลขสาวสาร จตานวน              10,000    บาท
      ของราชการ พ.ศ.2540

เพอที่อจสายเปบ็ นคสาใชผู้จสายในการดตาเนรินโครงการอบรมการปฏริบบัตริตาม พ.ร.บ.ขผู้อมผลขสาวสารของราชการ พ.ศ.2540 เชสน 
      คสาจผู้างเหมาจบัดทตาปผู้ ายไวนริลโครงการ คสาอาหารวสางพรผู้อมเครอที่องดอที่ม คสาอาหารกลางวบันพรผู้อมนตนาดอที่ม คสาสมนาคปุณวริทยากร 
      คสาว บัสดปุอปุปกรณค์ตสาง ๆ ฯลฯ
       

คสาบตารปุงรบักษาและซสอมแซม จตานวน         120,000     บาท  
     เพอที่อจสายเปบ็ นคสาซสอมแซมบตารปุงรบักษาทรบัพยค์สรินเพอที่อใหผู้สามารถใชผู้งานไดผู้ตามปกตริ 

          คส่คำวจัสดป     รวม         1,080,000     บคำท
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          วบัสดปุสตานบักงาน จตานวน             230,000   
บาท 

     เพอที่อจสายเปบ็ นคสาว บัสดปุสตานบักงานตสาง ๆ เชสน กระดาษ  หมถึก ดรินสอ ปากกา ไมผู้บรรทบัด ยางลบ คลริป เขบ็มหมปุด เทป พน วน 
ซน 

     แบบใส กระดาษคารค์บอน ลวดเยบ็บกระดาษ กาว แฟผู้ ม สมปุดประวบัตริขผู้าราชการ แบบพริมพค์ แปรงลบกระดาน ตรายาง 
ซอง 

     ธงชาตริ ตะแกรงวางเอกสาร นตนาดอที่มสตาหรบับบรริการประชาชนในสตานบักงาน เครอที่องตบัดกระดาษ เครอที่องเยบ็บกระดาษ 
กระดาน

     ไวทค์บอรค์ด นาฬริกา เครอที่องคตานวณเลข ฯลฯ

          วบัสดปุไฟฟผู้ าและวริทยปุ จ ตานวน               
10,000     บาท 

     เพอที่อจสายเปบ็ นคสาว บัสดปุไฟฟผู้ าและวริทยปุ เชสน ลตาโพง ไมโครโฟน ขาตบันงไมโครโฟน หลอดไฟฟผู้ า โคมไฟฟผู้ า สวริทชค์ไฟฟผู้ า 
ฯลฯ

วบัสดปุงานบผู้านงานครบัว จตานวน               
10,000     บาท

 เพอที่อจสายเปบ็ นคสาว บัสดปุงานบผู้านงานครบัว เชสน แปรง ไมผู้กวาด เขสง แกผู้วนตน า ถผู้วยชาม ชผู้อนสผู้อม ชปุดกาแฟ นตนายาลผู้างหผู้องนตน า   
      ผผู้าปผโตต๊ะ ฯลฯ

          วบัสดปุยานพาหนะและขนสสง จตานวน  
120,000     บาท 

     เพอที่อจสายเปบ็ นคสาจบัดซอนอว บัสดปุยานพาหนะและขนสสง คสาอะไหลสและชรินนสสวนทนที่เสนยหายของรถยนตค์ของ อบต. รถยนตค์       
     บรรทปุกนตน า รถจบักรยานยนตค์ เชสน ยางนอก ยางใน หบัวเทนยน แบตเตอรนที่ กบันชนรถยนตค์ นตนามบันเบรก ฯลฯ

          วบัสดปุเชอนอเพลริงและหลสอลอที่น จตานวน            
650,000     บาท 

     เพอที่อจสายเปบ็ นคสาจบัดซอนอว บัสดปุเชอนอเพลริงและหลสอลอที่น เชสน นตนามบันดนเซล  นตนามบันเบนซริน นตนามบันเครอที่อง ฯลฯ รถยนตค์ของ อบต. 
     รถยนตค์บรรทปุกนตน า รถจบักรยานยนตค์ เครอที่องตบัดหญผู้า ทนที่ใชผู้ในการปฏริบบัตริราชการและเปบ็ นคสาเชอนอเพลริงและหลสอลอที่นสตาหรบับ
     เครอที่องจบักรกลของหนสวยงานตสาง ๆ ทนที่ขอมาใชผู้ในราชการและจสายสนบับสนปุนใหผู้หนสวยงานและกลปุสมองคค์กรตสาง ๆในการ
     ปฏริบบัตริหนผู้าทนที่อบันเปบ็ นประโยชนค์แกส อบต.

          วบัสดปุคอมพริวเตอรค์ จตานวน               
60,000     บาท 

     เพอที่อจสายเปบ็ นคสาจบัดซอนอว บัสดปุคอมพริวเตอรค์ เชสน หมถึกสตาหรบับเครอที่องพริมพค์ เมนบอรค์ด เมาสค์ เครอที่องกระจายสบัญญาณ (Hub)  
     เครอที่องอสานและบบันทถึกขผู้อมผลแบบตสางๆ สายเคเบริล ฯลฯ
          

          คส่คำสคำธคำรณณปโภค   รวม            290,000   
บคำท
          คสาไฟฟผู้ า จตานวน             
190,000     บาท   

     เพอที่อจสายเปบ็ นคสาไฟฟผู้ าสตาหรบับทนที่ท ตาการองคค์การบรริหารสสวนตตาบล และอาคารสถานทนที่ตสาง ๆ ทนที่อยผสในความดผแลของ      
    องคค์การบรริหารสสวนตตาบลเขากระปปุก

          คสาบรริการโทรศบัพทค์ จตานวน             
50,000     บาท 
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     เพอที่อจสายเปบ็ นคสาโทรศบัพทค์พอนนฐาน  คสาโทรศบัพทค์เคลอที่อนทนที่ และคสาใชผู้จสายเพอที่อใหผู้ไดผู้ใชผู้บรริการ เชสน คสาเชสาเครอที่อง คสาเชสา
หมายเลข

     โทรศบัพทค์ คสาบตารปุงรบักษาสาย ฯลฯ  
   

          คสาบรริการสอที่อสารและโทรคมนาคม จตานวน               
50,000     บาท 

     เพอที่อจสายเปบ็ นคสาบรริการสอที่อสารและโทรคมนาคม เชสน คสาโทรภาพ (โทรสาร) คสาเทเลกซค์ คสาวริทยปุตริดตามตบัว คสาวริทยปุ
สอที่อสาร 

     คสาสอที่อสารผสานดาวเทนยม คสาใชผู้จสายเกนที่ยวกบับการใชผู้ระบบอรินเทอรค์เนบ็ต รวมถถึงอรินเทอรค์เนบ็ตการค์ดและคสาสอที่อสารออที่น ๆ ฯลฯ

     งบลงทปน รวม               511,100     บคำท
          คส่คำครปภจัณฑค์     รวม                123,100     บคำท
       ครปุภบัณฑค์สตานบักงาน  

เกผู้าอนนแบบหมปุน จตานวน                 2,000     บาท
                                    เพอที่อจสายเปบ็ นคสาจบัดซอนอเกผู้าอนนแบบหมปุน  จตานวน 1  ตบัว โดยจบัดซอนอตามราคาทผู้องตลาดไมสมนในบบัญชนราคามาตรฐาน

      ครปุภบัณฑค์

ตผผู้เหลบ็ก 40 ชสอง จตานวน                 5,000     บาท
                                    เพอที่อจสายเปบ็ นคสาจบัดซอนอตผ ผู้เหลบ็ก 40 ชสอง จตานวน 1 ตผผู้ โดยจบัดซอนอตามราคาทผู้องตลาดไมสมนในบบัญชนราคามาตรฐาน
ครปุภบัณฑค์

           โทรศบัพทค์ จตานวน               50,000     บาท
    เพอที่อจสายเปบ็ นคสาตริดตบันงโทรศบัพทค์ภายในสตานบักงานองคค์การบรริหารสสวนตตาบลเขากระปปุก โดยมนรายละเอนยดดบังนนน
     - ตผ ผู้โทรศบัพทค์สาขาเขผู้า 2 หมายเลข ออก 8 หมายเลข
     - เครอที่องรบับตบัวแมส 1 เครอที่อง
    - โทรศบัพทค์ลผกขสาย (ยสอย) 7 เครอที่อง
    - เดรินสายโทรศบัพทค์พรผู้อมตรวจเชบ็คระบบ 
     โดยจบัดซอนอตามราคาทผู้องตลาด ไมสมนในบบัญชนราคามาตรฐานครปุภบัณฑค์

ครปุภบัณฑค์คอมพริวเตอรค์
          เครอที่องคอมพริวเตอรค์ จตานวน               23,000     บาท

        เพอที่อจสายเปบ็ นคสาจบัดซอนอเครอที่องคอมพริวเตอรค์ สตาหรบับงานประมวลผล แบบทนที่ 1 (จอขนาดไมสนผู้อยกวสา 18.5 นรินว) จตานวน 1   
     เครอที่อง โดยมนรายละเอนยดดบังนนน   

      - มนหนสวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมสนผู้อยกวสา 4 แกนหลบัก (4 core) หรออ 8 แกนเสมออน (8 Thread) โดยมนความเรบ็ว
                    สบัญญาณนาฬริกาพอนนฐานไมสนผู้อยกวสา 3.0 GHz จตานวน 1 หนสวย

     - หนสวยประมวลผลกลาง (CPU) มนหนสวยความจตาขนาดไมสนผู้อยกวสา 6 MB สตาหรบับแบบ L3 Cache Memory หรออ แบบ  
                    Smart Cache Memory
                    - มนหนสวยประมวลผลเพอที่อแสดงภาพ โดยมนคปุณลบักษณะอยสางใดอยสางหนถึที่ ง หรออดนกวสา ดบังนนน

      1) เปบ็ นแผงวงจรเพอที่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลบักทนที่มนหนสวยความจตาขนาดไมสนผู้อยกวสา 1 GB หรออ
      2) มนหนสวยประมวลผลเพอที่อแสดงภาพตริดตบันงอยผสภายในหนสวยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ทนที่สามารถ 

                         ใชผู้หนสวยความจตาหลบักในการแสดงภาพขนาดไมสนผู้อยกวสา 1 GB หรออ 
                     3) มนหนสวยประมวลผลเพอที่อแสดงภาพตริดตบันงอยผสนบนแผงวงจรหลบัก แบบ Onboard Graphics ทนที่มนความสามารถในการใชผู้ 
                         หนสวยความจตาหลบักในการแสดงภาพขนาดไมสนผู้อยกวสา 1 GB

    - มนหนสวยความจตาหลบัก (RAM) ชนริด DDR3 หรออดนกวสา มนขนาดไมสนผู้อยกวสา 4 GB
                    - มนหนสวยจบัดเกบ็บขผู้อมผล (Hard Disk) ชนริด SATA หรออดนกวสา ขนาดความจปุไมสนผู้อยกวสา 1 TB จตานวน 1 หนสวย
                    - มน DVD-RW หรออดนกวสา จตานวน 1 หนสวย
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                    - มนชสองเชอที่อมตสอระบบเครออขสาย  (Network Interface) แบบ 10/100/1000  Base-T หรออดนกวสา จตานวนไมสนผู้อยกวสา 1 ชสอง  
                    - มนแปผู้ นพริมพค์และเมาสค์
                    - มนจอภาพแบบ LCD หรออดนกวสา มน Contrast Ratio ไมสนผู้อยกวสา 600:1 และมนขนาดไมสนผู้อยกวสา 18.5 นรินว จตานวน 1 หนสวย  

เครอที่องสตารองไฟฟผู้ า จตานวน               3,100     บาท
                                    เพอที่อจสายเปบ็ นคสาจบัดซอนอเครอที่องสตารองไฟฟผู้ า ขนาด 800 VA จตานวน 1 เครอที่อง โดยมนรายละเอนยดดบังนนน   
     - มนกตาลบังไฟฟผู้ าดผู้านนอกไมสนผู้อยกวสา 800 VA
      - สามารถสตารองไฟฟผู้ าไดผู้ไมสนผู้อยกวสา 15 นาทน

       คสาบตารปุงรบักษาและปรบับปรปุงครปุภบัณฑค์ จตานวน                
40,000     บาท 

     เพอที่อจสายเปบ็ นคสาซสอมแซมบตารปุงรบักษาโครงสรผู้างของครปุภบัณฑค์ขนาดใหญส ซถึที่งไมสรวมถถึงคสาซสอมบตารปุงตามปกตริหรออคสาซสอม
     สสวนกลาง

      คส่คำททที่ดรินและสริที่งกส่อสรด้คำง                                                                          รวม     
388,000       บคำท           
             คสากสอสรผู้างสริที่งสาธารณผปการ
        โครงการจบัดทตาปผู้ ายแผนผบังแสดงสถานทนที่ทสองเทนที่ยว จตานวน               96,000       
บาท

และสถานทนที่สตาคบัญของตตาบลเขากระปปุก
เพอที่อจสายเปบ็ นคสาจบัดทตาปผู้ ายแผนผบังแสดงสถานทนที่ทสองเทนที่ยวและสถานทนที่สตาคบัญของตตาบลเขากระปปุก จตานวน 4 ปผู้ าย ขนาดกวผู้าง 
1 เมตร ยาว 1.20  เมตร  (รายละเอนยดตามแบบทนที่ อบต.กตาหนด)

โครงการกสอสรผู้างโรงจอดรถ (แบบเคลอที่อนทนที่) จตานวน 292,000    
บาท
ณ ทนที่ทตาการ อบต.เขากระปปุก
เพอที่อจสายเปบ็ นคสากสอสรผู้างโรงจอดรถ (แบบเคลอที่อนทนที่ ) ณ ทนที่ท ตาการอบต.เขากระปปุก ขนาดกวผู้าง 3 เมตร ยาว 14.40 เมตร 
สผง 2.47 เมตร จตานวน 2 โรง รายละเอนยดตามแบบทนที่ อบต.กตาหนด พรผู้อมตริดตบันงปผู้ ายโครงการ จตานวน 1 ปผู้ าย 

งบเงรินอปดหนปน รวม              20,000     
บคำท
          เงรินอปดหนปน     รวม              20,000     
บคำท
      เงรินอปุดหนปุนองคค์กรปกครองสสวนทผู้องถริที่น จตานวน               20,000    
บาท

    เพอที่อจสายเปบ็ นคสาใชผู้จสาย ดบังนนน
     - อปุดหนปุนองคค์การบรริหารสสวนตตาบลบผู้านในดง เพอที่อดตาเนรินโครงการปรบับปรปุงและพบัฒนาศผนยค์รวมขผู้อมผลขสาวสารการจบัด

ซอนอ
       หรออการจบัดจผู้างขององคค์กรปกครองสสวนทผู้องถริที่นระดบับอตาเภอ และศผนยค์ประสานงานองคค์กรปกครองสสวนทผู้องถริที่น

อตาเภอ
       ทสายาง จบังหวบัดเพชรบปุรน ตบันงไวผู้  20,000  บาท

งคำนวคำงแผนสถริตริและวริชคำกคำร (สคคำนจักงคำนปลจัด อบต.) รวม              55,000     
บคำท
     งบดคคำเนรินกคำร รวม              35,000
บคำท

42



          คส่คำใชด้สอย     รวม              35,000
บคำท
          รายจสายเกนที่ยวเนอที่องกบับการปฏริบบัตริราชการทนที่ไมสเขผู้าลบักษณะรายจสายหมวดออที่น ๆ        

      โครงการจบัดเวทนประชาคมสสงเสรริมการมนสสวนรสวมในการจบัดทตา จตานวน                 10,000     
บาท

    แผนพบัฒนาทผู้องถริที่นและแผนพบัฒนาหมผสบผู้าน ประจตาปน  พ.ศ.2559
เพอที่อจสายเปบ็ นคสาใชผู้จสายในการดตาเนรินโครงการจบัดเวทนประชาคมสสงเสรริมการมนสสวนรสวมในการจบัดทตาแผนพบัฒนาทผู้องถริ ที่น 
และแผนพบัฒนาหมผสบผู้าน ประจตาปน  พ.ศ.2559 เชสน คสาจผู้างเหมาจบัดทตาปผู้ ายไวนริล คสานตน าดอที่มสตาหรบับผผ ผู้เขผู้ารสวมการประชาคม
ฯลฯ 

      โครงการสสงเสรริมบผรณาการแผนชปุมชนระดบับตตาบล จตานวน                 25,000     
บาท

    ทนที่มนประสริทธริภาพ ประจตาปน  พ.ศ.2559
เพอที่อจสายเปบ็ นคสาใชผู้จสายในการดตาเนรินโครงการสสงเสรริมบผรณาการแผนชปุมชนระดบับตตาบลทนที่มนประสริทธริภาพ ประจตาปน  
พ.ศ.2559 เชสน คสาปผู้ ายไวนริลโครงการฯ คสาว บัสดปุอปุปกรณค์ คสาอาหารกลางวบันพรผู้อมนตนาดอที่ม คสาอาหารวสางและเครอที่องดอที่ม  
คสาตอบแทนวริทยากร ฯลฯ

       

งบรคำยจส่คำยอรที่น                                                                                            ร ว ม
20,000     บคำท
        รคำยจส่คำยอรที่น รวม                   20,000 
บคำท

 คสาจผู้างทนที่ปรถึกษาเพอที่อศถึกษา วริจบัย ประเมรินผล หรออพบัฒนาระบบตสาง ๆ จตานวน               20,000     
บาท
        ซถึที่ งมริใชสเพอที่อการจบัดหาหรออปรบับปรปุงครปุภบัณฑค์ทนที่ดริน และ/หรออสริที่งกสอสรผู้าง

   เพอที่อจสายเปบ็ นคสาใชผู้จสายในการจผู้างองคค์กร สถาบบันหรออบปุคคลทนที่เปบ็ นกลางในการสตารวจความพถึงพอใจของประชาชนตสอการ 
                   ใหผู้บรริการของ อบต. 

งคำนบรริหคำรงคำนคลจัง (สส่วนกคำรคลจัง) รวม        1,478,340     บคำท
     งบบปคลคำกร รวม         1,163,340    บคำท
          เงรินเดรอน (ฝส่ คำยประจคคำ) รวม         1,163,340    บคำท
          เงรินเดออนพนบักงาน  จตานวน             815,100     
บาท 

     เพอที่อจสายเปบ็ นเงรินเดออน ใหผู้แกส พนบักงานสสวนตตาบล สสวนการคลบัง และจสายเปบ็ นเงรินปรบับปรปุงเงรินเดออนประจตาปน   

เงรินประจตาตตาแหนสง จตานวน  
42,000     บาท  

     เพอที่อจสายเปบ็ นเงรินประจตาตตาแหนสง ใหผู้แกส หบัวหนผู้าสสวนการคลบัง

          คสาตอบแทนพนบักงานจผู้าง จตานวน              
258,240     บาท  
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     เพอที่อจสายเปบ็ นคสาตอบแทน ใหผู้แกส พนบักงานจผู้างตามภารกริจ สสวนการคลบัง และจสายเปบ็ นเงรินปรบับปรปุงคสาตอบแทนพนบักงาน
จผู้าง  

 
          เงรินเพริที่มตสางๆ ของพนบักงานจผู้าง จตานวน                48,000  
บาท

     เพอที่อจสายเปบ็ นเงรินเพริที่มคสาครองชนพชบัที่วคราว ใหผู้แกส พนบักงานจผู้างตามภารกริจ สสวนการคลบัง

        งบดคคำเนรินกคำร รวม            300,000     บคำท
          คส่คำตอบแทน     รวม                5,000     บคำท
          เงรินชสวยเหลออการศถึกษาบปุตร   จตานวน                 5,000    
บาท  

     เพอที่อจสายเปบ็ นเงรินชสวยเหลออการศถึกษาบปุตร ของ พนบักงานสสวนตตาบล ลผกจผู้างประจตา สสวนการคลบัง ผผ ผู้ซถึที่ งมนสริทธริเบริกไดผู้
     ตามระเบนยบ

          คส่คำใชด้สอย     รวม            195,000
บคำท

รายจสายเพอที่อใหผู้ไดผู้มาซถึที่ งบรริการ   จตานวน                 5,000
บาท  

    เพอที่อจสายเปบ็ นคสาถสายเอกสาร คสาเยบ็บหนบังสออหรออเขผู้าปกหนบังสออ คสาซบักฟอก คสากตาจบัดสริที่งปฏริกผล คสาระวางบรรทปุก คสาเชสา
    ทรบัพยค์สริน คสาโฆษณาและเผยแพรส คสาธรรมเนนยมตสาง ๆ  คสาเบนนยประกบัน คสาใชผู้จสายในการดตาเนรินคดนตามคตาพริพากษา คสา

จผู้าง
    เหมาบรริการ คสาตริดตบันงไฟฟผู้ า คสาตริดตบันงประปา คสาตริดตบันงโทรศบัพทค์ คสาตริดตบันงเครอที่องรบับสบัญญาณตสาง ๆ คสารบับหนบังสออพริมพค์ 
    วารสารตสางๆ คสาจบัดทตาเอกสารแนะนตาการชตาระภาษนประจตาปน  คสาจบัดทตาปผู้ ายประชาสบัมพบันธค์การชตาระภาษนประจตาปน  ฯลฯ

          รายจสายเกนที่ยวเนอที่องกบับการปฏริบบัตริราชการทนที่ไมสเขผู้าลบักษณะรายจสายหมวดออที่น ๆ      
     คสาใชผู้จสายในการเดรินทางไปราชการ    จตานวน               
30,000     บาท  

     เพอที่อจสายเปบ็ นคสาใชผู้จสายในการเดรินทางไปราชการสตาหรบับเปบ็ นคสาเบนนยเลนนยง คสาพาหนะ คสาเชสาทนที่พ บัก คสาลงทะเบนยน และ
     คสาใชผู้จสายออที่น ๆ ในการเดรินทางไปราชการหรออไปอบรมสบัมมนาของพนบักงานสสวนตตาบล และพนบักงานจผู้าง 

โครงการจบัดทตาแผนทนที่ภาษนและทะเบนยนทรบัพยค์สริน จตานวน             
150,000     บาท  

องคค์การบรริหารสสวนตตาบลเขากระปปุก
     เพอที่อจสายเปบ็ นคสาใชผู้จสายในการดตาเนรินโครงการจบัดทตาแผนทนที่ภาษนและทะเบนยนทรบัพยค์สริน องคค์การบรริหารสสวนตตาบลเขา
กระปปุก   
     เชสน คสาจผู้างเหมาจบัดทตาปผู้ ายไวนริลโครงการ คสาจผู้างเหมาแรงงาน คสาจผู้างเหมาบรริการ คสาว บัสดปุสตานบักงาน คสาว บัสดปุตสาง ๆ         
     คสาจผู้างลผกจผู้างชบัที่วคราว เชสน ชสางสตารวจ พนบักงานสนาม และคสาใชผู้จสายออที่นๆ ทนที่จ ตาเปบ็ นทนที่เกริดขถึนน สตาหรบับการดตาเนรินโครงการ  
    ฯลฯ

          คสาบตารปุงรบักษาและซสอมแซม จตานวน               
10,000     บาท  

     เพอที่อจสายเปบ็ นคสาซสอมแซมบตารปุงรบักษาทรบัพยค์สรินเพอที่อใหผู้สามารถใชผู้งานไดผู้ตามปกตริ

          คส่คำวจัสดป     รวม              90,000     บคำท
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          วบัสดปุสตานบักงาน จตานวน               
50,000     บาท 

     เพอที่อจสายเปบ็ นคสาว บัสดปุสตานบักงานตสาง ๆ เชสน กระดาษ  หมถึก ดรินสอ ปากกา ไมผู้บรรทบัด ยางลบ คลริป เขบ็มหมปุด เทป พน วน 
ซน 

     แบบใส กระดาษคารค์บอน ลวดเยบ็บกระดาษ กาว แฟผู้ ม สมปุดประวบัตริขผู้าราชการ แบบพริมพค์ แปรงลบกระดาน ตรายาง 
ซอง 

     ธงชาตริ ตะแกรงวางเอกสาร นตนาดอที่มสตาหรบับบรริการประชาชนในสตานบักงาน เครอที่องตบัดกระดาษ เครอที่องเยบ็บกระดาษ 
กระดาน

     ไวทค์บอรค์ด นาฬริกา เครอที่องคตานวณเลข ฯลฯ

          วบัสดปุคอมพริวเตอรค์ จตานวน               
40,000     บาท 

     เพอที่อจสายเปบ็ นคสาจบัดซอนอว บัสดปุคอมพริวเตอรค์ เชสน หมถึกสตาหรบับเครอที่องพริมพค์ เมนบอรค์ด เมาสค์ เครอที่องกระจายสบัญญาณ (Hub)  
     เครอที่องอสานและบบันทถึกขผู้อมผลแบบตสางๆ สายเคเบริล ฯลฯ

คส่คำสคำธคำรณณปโภค   รวม             
10,000     บคำท   
         คสาบรริการไปรษณนยค์ จ ตานวน              
10,000     บาท 

     เพอที่อจสายเปบ็ นคสาไปรษณนยค์ คสาธนาณบัตริ คสาดวงตราไปรษณนยากร คสาเชสาตผ ผู้ไปรษณนยค์ คสาธรรมเนนยมการโอนเงรินในระบบ
บรริหาร  
     การเงรินการคลบังภาครบัฐแบบอริเลบ็กทรอนริกสค์  ฯลฯ

     งบลงทปน รวม           15,000       บคำท
          คส่คำครปภจัณฑค์     รวม            15,000      บคำท 
       ครปุภบัณฑค์สตานบักงาน  

เกผู้าอนนแบบหมปุน จตานวน              10,000     บาท
                                    เพอที่อจสายเปบ็ นคสาจบัดซอนอเกผู้าอนนแบบหมปุน  จตานวน 5  ตบัว โดยจบัดซอนอตามราคาทผู้องตลาดไมสมนในบบัญชนราคามาตรฐาน
ครปุภบัณฑค์

          เกผู้าอนนบปุนวม จตานวน               5,000     บาท
                                    เพอที่อจสายเปบ็ นคสาจบัดซอนอเกผู้าอนนบปุนวม  จตานวน 5  ตบัว โดยจบัดซอนอตามราคาทผู้องตลาดไมสมนในบบัญชนราคามาตรฐาน
ครปุภบัณฑค์

แผนงคำนกคำรรจักษคำควคำมสงบภคำยใน
งคำนปด้ องกจันภจัยฝส่ คำยพลเรรอนและระงจับอจัคคทภจัย (สคคำนจักงคำนปลจัด อบต.) รวม            985,000   
บคำท
     งบดคคำเนรินกคำร รวม            308,000    
บคำท
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          คส่คำใชด้สอย     รวม            258,000
บคำท
          รายจสายเกนที่ยวเนอที่องกบับการปฏริบบัตริราชการทนที่ไมสเขผู้าลบักษณะรายจสายหมวดออที่น ๆ        

โครงการปผู้ องกบันอบัคคนภบัยและลดอปุบบัตริเหตปุทางถนนในชสวง จตานวน  15,000    
บาท

 เทศกาลปน ใหมส ขององคค์การบรริหารสสวนตตาบลเขากระปปุก
เพอที่อจสายเปบ็ นคสาใชผู้จสายในการดตาเนรินโครงการปผู้ องกบันอบัคคนภบัยและลดอปุบบัตริเหตปุทางถนนในชสวงเทศกาลปน ใหมสของ

           องคค์การบรริหารสสวนตตาบลเขากระปปุก  เชสน คสาจผู้างเหมาจบัดทตาปผู้ ายไวนริลโครงการ คสาเชสาเตบ็นทค์ คสาเชสาโตต๊ะและเกผู้าอนน คสา
                  นตนาดอที่ม ฯลฯ

โครงการปผู้ องกบันอบัคคนภบัยและลดอปุบบัตริเหตปุทางถนนในชสวง จตานวน  15,000    
บาท

   เทศกาลสงกรานตค์ ขององคค์การบรริหารสสวนตตาบลเขากระปปุก  
   เพอที่อจสายเปบ็ นคสาใชผู้จสายในการดตาเนรินโครงการปผู้ องกบันอบัคคนภบัยและลดอปุบบัตริเหตปุทางถนนในชสวงเทศกาลสงกรานตค์ 

              ขององคค์การบรริหารสสวนตตาบลเขากระปปุก  เชสน คสาจผู้างเหมาจบัดทตาปผู้ ายไวนริลโครงการ คสาเชสาเตบ็นทค์ คสาเชสาโตต๊ะและเกผู้าอนน   
                    คสานตน าดอที่ม ฯลฯ

โครงการกผผู้ภบัยจผเนนยรค์ จ ตานวน  20,000    
บาท

    เพอที่อจสายเปบ็ นคสาใชผู้จสายในการดตาเนรินโครงการกผผู้ภบัยจผเนนยรค์  เชสน คสาจผู้างเหมาจบัดทตาปผู้ ายไวนริลโครงการ คสาอาหารวสางและ  
    เครอที่องดอที่ม คสาอาหารกลางวบันพรผู้อมนตนาดอที่ม คสาว บัสดปุอปุปกรณค์ คสาตอบแทนวริทยากร ฯลฯ

   โครงการฝถึ กอบรมซบักซผู้อมแผนสาธารณภบัยดรินโคลนถลสม จตานวน  38,000    
บาท
    เพอที่อจสายเปบ็ นคสาใชผู้จสายในการดตาเนรินโครงการฝถึ กอบรมซบักซผู้อมแผนสาธารณภบัยดรินโคลนถลสม  เชสน คสาจผู้างเหมาจบัดทตาปผู้ าย
    ไวนริลโครงการ คสาอาหารวสางและเครอที่องดอที่ม คสาอาหารกลางวบันพรผู้อมนตนาดอที่ม คสาว บัสดปุอปุปกรณค์ คสาตอบแทนวริทยากร ฯลฯ

      โครงการฝถึ กอบรมเพริที่มประสริทธริภาพและพบัฒนาศบักยภาพ จตานวน             150,000    
บาท
    อาสาสมบัครปผู้ องกบันภบัยฝส ายพลเรออน (อปพร.)
    เพอที่อจสายเปบ็ นคสาใชผู้จสายในการดตาเนรินโครงการฝถึ กอบรมเพริ ที่มประสริทธริภาพและพบัฒนาศบักยภาพอาสาสมบัครปผู้ องกบันภบัย
    ฝส ายพลเรออน (อปพร.) เชสน คสาจผู้างเหมาจบัดทตาปผู้ ายไวนริลโครงการ คสาอาหารวสางและเครอที่องดอที่ม คสาอาหารกลางวบันพรผู้อม 
    นตนาดอที่มคสาว บัสดปุอปุปกรณค์ คสาตอบแทนวริทยากร คสาทนที่พ บัก คสาจผู้างเหมารถยนตค์ ฯลฯ

      โครงการปผู้ องกบันและลดอบัคคนภบัยในชปุมชน จตานวน  20,000    
บาท
    เพอที่อจสายเปบ็ นคสาใชผู้จสายในการดตาเนรินโครงการปผู้ องกบันและลดอบัคคนภบัยในชปุมชน  เชสน คสาจผู้างเหมาจบัดทตาปผู้ าย ไวนริลโครงการ
    คสาอาหารวสางและเครอที่องดอที่ม คสาอาหารกลางวบันพรผู้อมนตนาดอที่ม คสาว บัสดปุอปุปกรณค์ คสาตอบแทนวริทยากร ฯลฯ

          คส่คำวจัสดป     รวม             50,000     บคำท
          วบัสดปุไฟฟผู้ าและวริทยปุ จ ตานวน               
10,000     บาท 

     เพอที่อจสายเปบ็ นคสาว บัสดปุไฟฟผู้ าและวริทยปุ เชสน ไฟฉาย กระบองสบัญญาณไฟ ถสานไฟฉาย  ฯลฯ
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          วบัสดปุเครอที่องดบับเพลริง จตานวน               
40,000     บาท 

     เพอที่อจสายเปบ็ นคสาจบัดซอนอว บัสดปุเครอที่องดบับเพลริง เชสน นตนายาเคมนดบับเพลริง ขผู้อตสอ ทสอทางจสายนตน า สายสสงนตน าดบับเพลริง ฯลฯ

     งบลงทปน รวม           677,000      บคำท
          คส่คำครปภจัณฑค์     รวม           677,000      บคำท  
       ครปุภบัณฑค์ยานพาหนะและขนสสง
         รถบรรทปุก (ดนเซล) จตานวน            557,000   
บาท

        เพอที่อจสายเปบ็ นคสาจบัดซอนอรถบรรทปุก (ดนเซล) ขนาด 1 ตบัน ปรริมาตรกระบอกสผบไมสตตที่ากวสา 2,400 ซนซน ขบับเคลอที่อน 2 ลผู้อ 
         แบบธรรมดา จตานวน 1 คบัน พรผู้อมตริดตบันงหลบังคารถบรรทปุก ขนาด 1 ตบัน แบบไฟเบอรค์กลาสหรออเหลบ็ก โดยมนรายละเอนยด
         ดบังนนน

                   - รถบรรทปุก (ดนเซล) ขนาด 1 ตบัน ปรริมาตร กระบอกสผบไมสตตที่ากวสา 2,400 ซนซน ขบับเคลอที่อน 2 ลผู้อ แบบธรรมดา
                   - มนนตน าหนบักบรรทปุกไมสตตที่ากวสา 1 ตบัน
                   - เปบ็ นรถชสวงยาว
                   - เปบ็ นกระบะสตาเรบ็จรผป
                   - เปบ็ นราคารวมเครอที่องปรบับอากาศ
                   - หลบังคาสตาเรบ็จรผป ชนริดทตาดผู้วยไฟเบอรค์กลาสหรออเหลบ็ก มนชสองลมพรผู้อมกระจกเลอที่อน ฝาทผู้ายเปริ ดแบบโชต๊คอบัพ มนทนที่นบั ที่ง            
                     สองแถว พรผู้อมยางปผพอนนหรออชปุดเบาะมาตรฐานนบัที่งพอนน 

       ครปุภบัณฑค์กสอสรผู้าง  
เลอที่อยยนตค์                                                                       จตานวน            

30,000     บาท
                  เพอที่อจสายเปบ็ นคสาจบัดซอนอเลอที่อยยนตค์ ขนาดกลาง จตานวน 1 เครอที่อง โดยจบัดซอนอตามราคาทผู้องตลาด ไมสมนในบบัญชนราคา
มาตรฐาน
                    ครปุภบัณฑค์

ครปุภบัณฑค์เครอที่องดบับเพลริง
แทสนฉนดดบับเพลริง                                                                              จตานวน 

70,000     บาท
                  เพอที่อจสายเปบ็ นคสาตริดตบันงแทสนฉนดดบับเพลริง จตานวน 1 ชปุด โดยจบัดซอนอตามราคาทผู้องตลาดไมสมนในบบัญชนราคามาตรฐาน
ครปุภบัณฑค์ 

ครปุภบัณฑค์ออที่น
แผงหยปุด-ตรวจ กลสองไฟนนออน                                                                        จตานวน 

20,000     บาท
                  เพอที่อจสายเปบ็ นจบัดซอนอแผงหยปุด-ตรวจ กลสองไฟนนออน จตานวน 1 ชปุด โดยจบัดซอนอตามราคาทผู้องตลาดไมสมนในบบัญชนราคา
                    มาตรฐานครปุภบัณฑค์ 
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แผนงคำนกคำรศทึกษคำ
งคำนบรริหคำรทจัที่วไปเกทที่ยวกจับกคำรศทึกษคำ (สส่วนกคำรศทึกษคำ ศคำสนคำและวจัฒนธรรม) รวม       1,062,520     บคำท
     งบบปคลคำกร รวม          857,520     บคำท
          เงรินเดรอน (ฝส่ คำยประจคคำ) รวม          857,520     บคำท
          เงรินเดออนพนบักงาน  จตานวน           352,440    
บาท 

     เพอที่อจสายเปบ็ นเงรินเดออน ใหผู้แกส พนบักงานสสวนตตาบล สสวนการศถึกษา ศาสนาและวบัฒนธรรม และจสายเปบ็ นเงรินปรบับปรปุง
     เงรินเดออนประจตาปน   

คสาตอบแทนพนบักงานจผู้าง จตานวน            505,080    
บาท  

     เพอที่อจสายเปบ็ นคสาตอบแทน ใหผู้แกส พนบักงานจผู้างตามภารกริจ และพนบักงานจผู้างทบัที่วไป สสวนการศถึกษา ศาสนาและวบัฒนธรรม

     งบดคคำเนรินกคำร รวม            155,000
บคำท
          คส่คำใชด้สอย     รวม             70,000 
บคำท
          รายจสายเกนที่ยวเนอที่องกบับการปฏริบบัตริราชการทนที่ไมสเขผู้าลบักษณะรายจสายหมวดออที่น ๆ      
     คสาใชผู้จสายในการเดรินทางไปราชการ    จตานวน               
60,000     บาท  

     เพอที่อจสายเปบ็ นคสาใชผู้จสายในการเดรินทางไปราชการสตาหรบับเปบ็ นคสาเบนนยเลนนยง คสาพาหนะ คสาเชสาทนที่พ บัก คสาลงทะเบนยน และ
     คสาใชผู้จสายออที่น ๆ ในการเดรินทางไปราชการหรออไปอบรมสบัมมนาของพนบักงานสสวนตตาบล และพนบักงานจผู้าง 

             คสาบตารปุงรบักษาและซสอมแซม จตานวน               
10,000     บาท  

     เพอที่อจสายเปบ็ นคสาซสอมแซมบตารปุงรบักษาทรบัพยค์สรินเพอที่อใหผู้สามารถใชผู้งานไดผู้ตามปกตริ

        คส่คำวจัสดป     รวม              40,000     บคำท
          วบัสดปุสตานบักงาน จตานวน               
10,000     บาท 

     เพอที่อจสายเปบ็ นคสาว บัสดปุสตานบักงานตสาง ๆ เชสน กระดาษ  หมถึก ดรินสอ ปากกา ไมผู้บรรทบัด ยางลบ คลริป เขบ็มหมปุด เทป พน วน 
ซน 

     แบบใส กระดาษคารค์บอน ลวดเยบ็บกระดาษ กาว แฟผู้ ม สมปุดประวบัตริขผู้าราชการ แบบพริมพค์ แปรงลบกระดาน ตรายาง 
ซอง 

     ธงชาตริ ตะแกรงวางเอกสาร นตนาดอที่มสตาหรบับบรริการประชาชนในสตานบักงาน เครอที่องตบัดกระดาษ เครอที่องเยบ็บกระดาษ 
กระดาน

     ไวทค์บอรค์ด นาฬริกา เครอที่องคตานวณเลข ฯลฯ

          วบัสดปุคอมพริวเตอรค์ จตานวน               
30,000     บาท 

     เพอที่อจสายเปบ็ นคสาจบัดซอนอว บัสดปุคอมพริวเตอรค์ เชสน หมถึกสตาหรบับเครอที่องพริมพค์ เมนบอรค์ด เมาสค์ เครอที่องกระจายสบัญญาณ (Hub)  
     เครอที่องอสานและบบันทถึกขผู้อมผลแบบตสางๆ สายเคเบริล ฯลฯ
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คส่คำสคำธคำรณณปโภค   รวม             
45,000     บคำท   
          คสาไฟฟผู้ า จตานวน              
40,000     บาท   

     เพอที่อจสายเปบ็ นคสาไฟฟผู้ าสตาหรบับทนที่ศผนยค์พบัฒนาเดบ็กเลบ็กขององคค์การบรริหารสสวนตตาบลทนที่อยผสในความดผแลขององคค์การบรริหาร
     สสวนตตาบลเขากระปปุก

          คสาไปรษณนยค์ คสาโทรเลข คสาธนาณบัตริ คสาซอนอดวงตราไปรษณนยากร จตานวน               
5,000     บาท 

     เพอที่อจสายเปบ็ นคสาไปรษณนยค์ คสาธนาณบัตริ คสาดวงตราไปรษณนยากร คสาเชสาตผ ผู้ไปรษณนยค์ คสาธรรมเนนยมการโอนเงรินในระบบ
บรริหาร  
     การเงรินการคลบังภาครบัฐแบบอริเลบ็กทรอนริกสค์  ฯลฯ

      

         งบลงทปน รวม              50,000   
บคำท
          คส่คำครปภจัณฑค์     รวม              50,000     บคำท
     คสาบตารปุงรบักษาและปรบับปรปุงครปุภบัณฑค์ จตานวน               50,000     
บาท 

     เพอที่อจสายเปบ็ นคสาซสอมแซมบตารปุงรบักษาโครงสรผู้างของครปุภบัณฑค์ขนาดใหญส ซถึที่งไมสรวมถถึงคสาซสอมบตารปุงตามปกตริหรออคสาซสอม
     สสวนกลาง

งคำนระดจับกส่อนวจัยเรทยนและประถมศทึกษคำ (สส่วนกคำรศทึกษคำ ศคำสนคำและวจัฒนธรรม)รวม        4,908,655     บคำท
     งบดคคำเนรินกคำร รวม         
2,156,655     บคำท
          คส่คำใชด้สอย     รวม            
628,800     บคำท
          รายจสายเกนที่ยวเนอที่องกบับการปฏริบบัตริราชการทนที่ไมสเขผู้าลบักษณะรายจสายหมวดออที่น ๆ     

     โครงการวบันเดบ็กแหสงชาตริ ประจตาปน  พ.ศ.2559 จตานวน               
80,000     บาท

      เพอที่อจสายเปบ็ นคสาใชผู้จสายในการดตาเนรินโครงการวบันเดบ็กแหสงชาตริ ประจตาปน  พ.ศ.2559  เชสน คสาจผู้างเหมาจบัดทตาปผู้ ายไวนริล
      โครงการ คสาของขวบัญ คสาอาหาร คสาเครอที่องดอที่ม ฯ

 โครงการสนบับสนปุนคสาใชผู้จสายการบรริหารสถานศถึกษา จตานวน               
548,800      บาท
    เพอที่อจสายเปบ็ นคสาใชผู้จสายในโครงการสนบับสนปุนคสาใชผู้จสายการบรริหารสถานศถึกษา ดบังนนน
     - คสาอาหารกลางวบันสตาหรบับศผนยค์พบัฒนาเดบ็กเลบ็กบผู้านหนองโรง ตบันงไวผู้ 112,000 บาท 
     - คสาอาหารกลางวบันสตาหรบับศผนยค์พบัฒนาเดบ็กเลบ็กวบัดพระพปุทธบาทเขาลผกชผู้าง ตบันงไวผู้ 117,600 บาท   
     - คสาอาหารกลางวบันสตาหรบับศผนยค์พบัฒนาเดบ็กเลบ็กบผู้านโปส งเกตปุ  ตบันงไวผู้ 196,000 บาท 
    - คสาอาหารกลางวบันสตาหรบับศผนยค์พบัฒนาเดบ็กเลบ็กบผู้านเขาอสางแกผู้ว ตบันงไวผู้ 123,200 บาท

          คส่คำวจัสดป     รวม         1,527,855     
บคำท
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          คสาอาหารเสรริม (นม) จตานวน          1,527,855 
บาท 

     เพอที่อจสายเปบ็ นคสาอาหารเสรริม (นม) ดบังนนน
     - คสาอาหารเสรริม (นม) โรงเรนยนบผู้านหนองโรง  ตบันงไวผู้  317,805 บาท
     - คสาอาหารเสรริม (นม) โรงเรนยนบผู้านหนองตาฉาว ตบันงไวผู้  144,300 บาท
     - คสาอาหารเสรริม (นม) โรงเรนยนบผู้านเขากระปปุก ตบันงไวผู้ 118,950 บาท
     - คสาอาหารเสรริม (นม) โรงเรนยนบผู้านหนองคอไกส  ตบันงไวผู้ 97,500 บาท
     - คสาอาหารเสรริม (นม) โรงเรนยนบผู้านโปส งเกตปุ  ตบันงไวผู้ 368,550 บาท
     - คสาอาหารเสรริม (นม) โรงเรนยนบผู้านเขาอสางแกผู้ว ตบันงไวผู้ 274,950 บาท
     - คสาอาหารเสรริม (นม) ศผนยค์พบัฒนาเดบ็กเลบ็กบผู้านหนองโรง ตบันงไวผู้ 42,000 บาท
     - คสาอาหารเสรริม (นม) ศผนยค์พบัฒนาเดบ็กเลบ็กวบัดพระพปุทธบาทเขาลผกชผู้าง ตบันงไวผู้ 44,100 บาท

 - คสาอาหารเสรริม (นม) ศผนยค์พบัฒนาเดบ็กเลบ็กบผู้านโปส งเกตปุ ตบันงไวผู้ 73,500 บาท
 - คสาอาหารเสรริม (นม) ศผนยค์พบัฒนาเดบ็กเลบ็กบผู้านเขาอสางแกผู้ว ตบันงไวผู้ 46,200 บาท

งบเงรินอปดหนปน รวม         2,752,000     
บคำท
          เงรินอปดหนปน     รวม         2,752,000     
บคำท
          เงรินอปุดหนปุนสสวนราชการ        จตานวน          2,752,000     
บาท

     เพอที่อจสายเปบ็ นคสาใชผู้จสาย ดบังนนน
    - อปุดหนปุนโรงเรนยนบผู้านหนองโรง  สตาหรบับสนบับสนปุนอาหารกลางวบันเดบ็กนบักเรนยน ตบันงไวผู้ 652,000 บาท   

                    - อปุดหนปุนโรงเรนยนบผู้านหนองตาฉาว สตาหรบับสนบับสนปุนอาหารกลางวบันเดบ็กนบักเรนยน ตบันงไวผู้ 296,000 บาท   
    - อปุดหนปุนโรงเรนยนบผู้านเขากระปปุก  สตาหรบับสนบับสนปุนอาหารกลางวบันเดบ็กนบักเรนยน ตบันงไวผู้ 244,000 บาท  
   - อปุดหนปุนโรงเรนยนบผู้านหนองคอไกส สตาหรบับสนบับสนปุนอาหารกลางวบันเดบ็กนบักเรนยน ตบันงไวผู้ 200,000 บาท

                                 - อปุดหนปุนโรงเรนยนบผู้านโปส งเกตปุ  สตาหรบับสนบับสนปุนอาหารกลางวบันเดบ็กนบักเรนยน ตบันงไวผู้ 756,000 บาท  
      - อปุดหนปุนโรงเรนยนบผู้านเขาอสางแกผู้ว  สตาหรบับสนบับสนปุนอาหารกลางวบันเดบ็กนบักเรนยน ตบันงไวผู้ 564,000 บาท  

     - อปุดหนปุนโรงเรนยนบผู้านหนองโรง เพอที่อดตาเนรินโครงการแขสงขบันกนฬา – กรนฑานบักเรนยนศผนยค์เครออขสายเขากระปปุก 
               ประจตาปน  2559  ตบันงไวผู้ 40,000  บาท 

แผนงคำนสคำธคำรณสปข
งคำนบรริกคำรสคำธคำรณสปขและงคำนสคำธคำรณสปขอรที่น (สคคำนจักงคำนปลจัด อบต.) รวม            423,000    บคำท
     งบดคคำเนรินกคำร รวม            213,000   
บคำท
          คส่คำใชด้สอย     รวม            213,000   
บคำท
          รายจสายเกนที่ยวเนอที่องกบับการปฏริบบัตริราชการทนที่ไมสเขผู้าลบักษณะรายจสายหมวดออที่น ๆ     

     โครงการปผู้ องกบันและควบคปุมโรคพริษสปุนบัขบผู้า ประจตาปน  พ.ศ.2559 จตานวน               
40,000     บาท

   เพอที่อจสายเปบ็ นคสาใชผู้จสายในการดตาเนรินโครงการปผู้ องกบันและควบคปุมโรคพริษสปุนบัขบผู้า ประจตาปน  พ.ศ.2559 เชสน คสาจผู้างเหมา 
     จบัดทตาปผู้ ายไวนริลโครงการ คสาจบัดซอนอว บัสดปุวริทยาศาสตรค์หรออการแพทยค์ (ว บัคซนนปผู้ องกบันโรคพริษสปุนบัขบผู้า)  ฯลฯ

  โครงการรณรงคค์ปผู้ องกบันและควบคปุมโรคไขผู้เลออดออก ประจตาปน  จตานวน            120,000     
บาท
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     พ.ศ.2559
      เพอที่อจสายเปบ็ นคสาใชผู้จสายในการดตาเนรินโครงการรณรงคค์ปผู้ องกบันและควบคปุมโรคไขผู้เลออดออก ประจตาปน  พ.ศ.2559 เชสน 

คสาจผู้าง
      เหมาจบัดทตาปผู้ ายไวนริลโครงการ คสาจผู้างเหมาจบัดทตาปผู้ ายผผู้าแพรพริธนเปริ ดโครงการฯ คสาจบัดซอนอว บัสดปุวริทยาศาสตรค์หรออการ

แพทยค์ 
      คสาจบัดซอนอว บัสดปุเชอนอเพลริงและหลสอลอที่น  คสาจผู้างเหมาราษฎรพสนหมอกควบัน  คสาจผู้างเหมาพาหนะพสนหมอกควบัน  ฯลฯ

      โครงการใหผู้ความรผ ผู้ดผู้านโภชนาการแกนนตาชปุมชน/อสม. จตานวน           18,000        บาท
       เพอที่อจสายเปบ็ นคสาใชผู้จสายในการดตาเนรินโครงการใหผู้ความรผ ผู้ดผู้านโภชนาการแกนนตาชปุมชน/อสม. เชสน คสาจผู้างเหมาจบัดทตาปผู้ าย
       ไวนริลโครงการ คสาอาหารวสางพรผู้อมเครอที่องดอที่ม คสาอาหารกลางวบันพรผู้อมนตนาดอที่ม คสาว บัสดปุอปุปกรณค์ คสาตอบแทนวริทยาการ ฯลฯ

                 โครงการเพริที่มศบักยภาพและพบัฒนาศบักยภาพใหผู้แกส อสม. จตานวน           35,000        บาท
       เพอที่อจสายเปบ็ นคสาใชผู้จสายในการดตาเนรินโครงการเพริที่มศบักยภาพและพบัฒนาศบักยภาพใหผู้แกส อสม. เชสน คสาจผู้างเหมาจบัดทตาปผู้ าย
       ไวนริลโครงการ คสาอาหารวสางพรผู้อมเครอที่องดอที่ม คสาอาหารกลางวบันพรผู้อมนตนาดอที่ม คสาว บัสดปุอปุปกรณค์ คสาตอบแทนวริทยาการ ฯลฯ

         

     งบเงรินอปดหนปน รวม            210,000     
บคำท
          เงรินอปดหนปน     รวม            210,000     
บคำท
          เงรินอปุดหนปุนกริจการทนที่เปบ็ นสาธารณประโยชนค์ จตานวน             
210,000     บาท 

     เพอที่อจสายเปบ็ นคสาใชผู้จสาย ดบังนนน
     - อปุดหนปุนการดตาเนรินงานโครงการพบัฒนางานสาธารณสปุขมผลฐานในเขตองคค์การบรริหารสสวนตตาบล ใหผู้แกส อสม. หมผสทนที่ 

1 
       บผู้านหนองโรง ตตาบลเขากระปปุก  ตบันงไวผู้ 15,000 บาท 
     - อปุดหนปุนการดตาเนรินงานโครงการพบัฒนางานสาธารณสปุขมผลฐานในเขตองคค์การบรริหารสสวนตตาบล ใหผู้แกส อสม. หมผสทนที่ 

2 
       บผู้านหนองตาฉาว ตตาบลเขากระปปุก  ตบันงไวผู้ 15,000 บาท
     - อปุดหนปุนการดตาเนรินงานโครงการพบัฒนางานสาธารณสปุขมผลฐานในเขตองคค์การบรริหารสสวนตตาบล ใหผู้แกส อสม. หมผสทนที่ 

3 
       บผู้านเขากระปปุก  ตตาบลเขากระปปุก ตบันงไวผู้ 15,000 บาท
     - อปุดหนปุนการดตาเนรินงานโครงการพบัฒนางานสาธารณสปุขมผลฐานในเขตองคค์การบรริหารสสวนตตาบล ใหผู้แกส อสม. หมผสทนที่ 

4 
       บผู้านบสอประหบัง  ตตาบลเขากระปปุก  ตบันงไวผู้ 15,000 บาท
      - อปุดหนปุนการดตาเนรินงานโครงการพบัฒนางานสาธารณสปุขมผลฐานในเขตองคค์การบรริหารสสวนตตาบล ใหผู้แกส อสม. หมผสทนที่

5        
        บผู้านหนองคอไกส ตตาบลเขากระปปุก  ตบันงไวผู้ 15,000 บาท 
     - อปุดหนปุนการดตาเนรินงานโครงการพบัฒนางานสาธารณสปุขมผลฐานในเขตองคค์การบรริหารสสวนตตาบล ใหผู้แกส อสม. หมผสทนที่ 

6 
       บผู้านหนองเออนอง ตตาบลเขากระปปุก  ตบันงไวผู้ 15,000 บาท 

- อปุดหนปุนการดตาเนรินงานโครงการพบัฒนางานสาธารณสปุขมผลฐานในเขตองคค์การบรริหารสสวนตตาบล ใหผู้แกส อสม. หมผสทนที่ 7 
       บผู้านหนองซอ ตตาบลเขากระปปุก ตบันงไวผู้ 15,000 บาท 

- อปุดหนปุนการดตาเนรินงานโครงการพบัฒนางานสาธารณสปุขมผลฐานในเขตองคค์การบรริหารสสวนตตาบล ใหผู้แกส อสม. หมผสทนที่ 8 
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       บผู้านหปุบเฉลา ตตาบลเขากระปปุก ตบันงไวผู้ 15,000 บาท 
- อปุดหนปุนการดตาเนรินงานโครงการพบัฒนางานสาธารณสปุขมผลฐานในเขตองคค์การบรริหารสสวนตตาบล ใหผู้แกส อสม. หมผสทนที่ 9 

       บผู้านโปส งเกตปุ ตตาบลเขากระปปุก ตบันงไวผู้ 15,000 บาท 
- อปุดหนปุนการดตาเนรินงานโครงการพบัฒนางานสาธารณสปุขมผลฐานในเขตองคค์การบรริหารสสวนตตาบล ใหผู้แกส อสม. หมผสทนที่ 

10 
       บผู้านหผู้วยหรินเพลริง ตตาบลเขากระปปุก ตบันงไวผู้ 15,000 บาท 

- อปุดหนปุนการดตาเนรินงานโครงการพบัฒนางานสาธารณสปุขมผลฐานในเขตองคค์การบรริหารสสวนตตาบล ใหผู้แกส อสม. หมผสทนที่ 
11 

       บผู้านโปส งเกตปุบน ตตาบลเขากระปปุก ตบันงไวผู้ 15,000 บาท 
- อปุดหนปุนการดตาเนรินงานโครงการพบัฒนางานสาธารณสปุขมผลฐานในเขตองคค์การบรริหารสสวนตตาบล ใหผู้แกส อสม. หมผสทนที่ 

12 
       บผู้านหนองโรงลสาง ตตาบลเขากระปปุก ตบันงไวผู้ 15,000 บาท 

- อปุดหนปุนการดตาเนรินงานโครงการพบัฒนางานสาธารณสปุขมผลฐานในเขตองคค์การบรริหารสสวนตตาบล ใหผู้แกส อสม. หมผสทนที่ 
13 

       บผู้านเขาอสางแกผู้ว ตตาบลเขากระปปุก ตบันงไวผู้ 15,000 บาท
  - อปุดหนปุนการดตาเนรินงานโครงการพบัฒนางานสาธารณสปุขมผลฐานในเขตองคค์การบรริหารสสวนตตาบล ใหผู้แกส อสม. หมผสทนที่ 

14
       บผู้านผานตนาหยด ตตาบลเขากระปปุก ตบันงไวผู้ 15,000 บาท 

แผนงคำนเคหะและชปมชน
งคำนบรริหคำรทจัที่วไปเกทที่ยวกจับเคหะและชปมชน (สส่วนโยธคำ) รวม         2,629,700     บคำท
     งบบปคลคำกร รวม         1,256,700     
บคำท
          เงรินเดรอน (ฝส่ คำยประจคคำ) รวม         1,256,700     
บคำท
          เงรินเดออนพนบักงาน  จตานวน             
439,980     บาท 

     เพอที่อจสายเปบ็ นเงรินเดออน ใหผู้แกส พนบักงานสสวนตตาบล สสวนโยธา และจสายเปบ็ นเงรินปรบับปรปุงเงรินเดออนประจตาปน   
เงรินประจตาตตาแหนสง จตานวน  

42,000    บาท  
     เพอที่อจสายเปบ็ นเงรินประจตาตตาแหนสง ใหผู้แกส หบัวหนผู้าสสวนโยธา
  

          คสาตอบแทนพนบักงานจผู้าง จตานวน            
726,720     บาท  

     เพอที่อจสายเปบ็ นคสาตอบแทน ใหผู้แกส พนบักงานจผู้างตามภารกริจ และพนบักงานจผู้างทบัที่วไป สสวนโยธา  
          เงรินเพริที่มตสางๆ ของพนบักงานจผู้าง จตานวน              
48,000     บาท
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     เพอที่อจสายเปบ็ นเงรินเพริที่มคสาครองชนพชบัที่วคราว ใหผู้แกส พนบักงานจผู้างตามภารกริจ และพนบักงานจผู้างทบัที่วไป สสวนโยธา 

     งบดคคำเนรินกคำร รวม         1,319,000
บคำท
          คส่คำตอบแทน     รวม                4,000     บคำท
          เงรินชสวยเหลออการศถึกษาบปุตร   จตานวน                 
4,000     บาท  

     เพอที่อจสายเปบ็ นเงรินชสวยเหลออการศถึกษาบปุตร ของ พนบักงานสสวนตตาบล ลผกจผู้างประจตา สสวนโยธา ผผ ผู้ซถึที่ งมนสริทธริเบริกไดผู้
     ตามระเบนยบ

          คส่คำใชด้สอย     รวม              
220,000     บคำท
          รายจสายเพอที่อใหผู้ไดผู้มาซถึที่ งบรริการ   จตานวน                 50,000   
บาท  

     เพอที่อจสายเปบ็ นคสาถสายเอกสาร คสาเยบ็บหนบังสออหรออเขผู้าปกหนบังสออ คสาซบักฟอก คสากตาจบัดสริที่งปฏริกผล คสาระวางบรรทปุก คสาเชสา
    ทรบัพยค์สริน คสาโฆษณาและเผยแพรส คสาธรรมเนนยมตสาง ๆ  คสาเบนนยประกบัน คสาใชผู้จสายในการดตาเนรินคดนตามคตาพริพากษา คสา

จผู้าง
    เหมาบรริการ คสาตริดตบันงไฟฟผู้ า คสาตริดตบันงประปา คสาตริดตบันงโทรศบัพทค์ คสาตริดตบันงเครอที่องรบับสบัญญาณตสาง ๆ ฯลฯ

           รายจสายเกนที่ยวเนอที่องกบับการปฏริบบัตริราชการทนที่ไมสเขผู้าลบักษณะรายจสายหมวดออที่น ๆ
 คสาใชผู้จสายในการเดรินทางไปราชการ    จตานวน               

20,000     บาท  
     เพอที่อจสายเปบ็ นคสาใชผู้จสายในการเดรินทางไปราชการสตาหรบับเปบ็ นคสาเบนนยเลนนยง คสาพาหนะ คสาเชสาทนที่พ บัก คสาลงทะเบนยน และ
     คสาใชผู้จสายออที่น ๆ ในการเดรินทางไปราชการหรออไปอบรมสบัมมนาของพนบักงานสสวนตตาบล และพนบักงานจผู้าง 

          คสาบตารปุงรบักษาและซสอมแซม จตานวน             
150,000     บาท  

     เพอที่อจสายเปบ็ นคสาซสอมแซมบตารปุงรบักษาทรบัพยค์สรินเพอที่อใหผู้สามารถใชผู้งานไดผู้ตามปกตริ

          คส่คำวจัสดป     รวม            315,000     บคำท
          วบัสดปุสตานบักงาน จตานวน               
20,000     บาท 

     เพอที่อจสายเปบ็ นคสาว บัสดปุสตานบักงานตสาง ๆ เชสน กระดาษ  หมถึก ดรินสอ ปากกา ไมผู้บรรทบัด ยางลบ คลริป เขบ็มหมปุด เทป พน วน 
ซน 

     แบบใส กระดาษคารค์บอน ลวดเยบ็บกระดาษ กาว แฟผู้ ม สมปุดประวบัตริขผู้าราชการ แบบพริมพค์ แปรงลบกระดาน ตรายาง 
ซอง 

     ธงชาตริ ตะแกรงวางเอกสาร นตนาดอที่มสตาหรบับบรริการประชาชนในสตานบักงาน เครอที่องตบัดกระดาษ เครอที่องเยบ็บกระดาษ 
กระดาน

     ไวทค์บอรค์ด นาฬริกา เครอที่องคตานวณเลข ฯลฯ
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          วบัสดปุไฟฟผู้ าและวริทยปุ จ ตานวน               
70,000     บาท 

     เพอที่อจสายเปบ็ นคสาว บัสดปุไฟฟผู้ าและวริทยปุ เชสน หลอดไฟฟผู้ า โคมไฟฟผู้ า สวริทชค์ไฟฟผู้ า สตาหรบับไฟฟผู้ าสาธารณะ ฯลฯ

          วบัสดปุกสอสรผู้าง จตานวน             200,000    
บาท 

     เพอที่อจสายเปบ็ นคสาจบัดซอนอว บัสดปุกสอสรผู้างในการดตาเนรินงานขององคค์การบรริหารสสวนตตาบล  และเปบ็ นคสาจบัดซอนอว บัสดปุกสอสรผู้างเพอที่อ
     นตาไปสรผู้างบผู้าน หรออปรบับปรปุงซสอมแซมบผู้านใหผู้ประชาชนผผ ผู้ดผู้อยโอกาส ผผ ผู้ยากไรผู้ และผผ ผู้ยากจน เชสน หริน ดริน ทราย ปผน
     กระเบอนอง สบังกะสน ตะปผ ไมผู้ตสาง ๆ ยางมะตอยสตาเรบ็จรผป สน  แปรงทาสน ทสอพนวนซน ขผู้องอ สามทาง ขผู้อตสอตรง กาว ฯลฯ

          วบัสดปุคอมพริวเตอรค์ จตานวน               
25,000     บาท 

เพอที่อจสายเปบ็ นคสาจบัดซอนอว บัสดปุคอมพริวเตอรค์ เชสน หมถึกสตาหรบับเครอที่องพริมพค์ เมนบอรค์ด เมาสค์ เครอที่องกระจายสบัญญาณ (Hub)       
เครอที่องอสานและบบันทถึกขผู้อมผลแบบตสางๆ สายเคเบริล ฯลฯ

          คส่คำสคำธคำรณณปโภค   รวม            780,000 
บคำท
          คสาไฟฟผู้ า จตานวน             
780,000     บาท   

     เพอที่อจสายเปบ็ นคสาไฟฟผู้ าในการผลริตนตน าประปาของการประปาองคค์การบรริหารสสวนตตาบล หรออคสาไฟฟผู้ าของสถานทนที่ทนที่เปบ็ น
     สมบบัตริทนที่อยผสในความรบับผริดชอบขององคค์การบรริหารสสวนตตาบล

งบลงทปน รวม               54,000       บคำท
    คส่คำครปภจัณฑค์ รวม                 4,000       

บคำท
   ครปุภบัณฑค์สตานบักงาน  
   เกผู้าอนนแบบหมปุน จตานวน                 4,000     บาท

                                    เพอที่อจสายเปบ็ นคสาจบัดซอนอเกผู้าอนนแบบหมปุน  จตานวน 2  ตบัว โดยจบัดซอนอตามราคาทผู้องตลาดไมสมนในบบัญชนราคามาตรฐาน
      ครปุภบัณฑค์

คสาบตารปุงรบักษาและปรบับปรปุงครปุภบัณฑค์ จตานวน                
50,000     บาท 

     เพอที่อจสายเปบ็ นคสาซสอมแซมบตารปุงรบักษาโครงสรผู้างของครปุภบัณฑค์ขนาดใหญส ซถึที่งไมสรวมถถึงคสาซสอมบตารปุงตามปกตริหรออคสาซสอม
     สสวนกลาง
  

        
งคำนไฟฟด้ คำถนน  (สส่วนโยธคำ) รวม           6,223,000     บคำท
     งบลงทปน รวม           6,223,000     บคำท
      คส่คำททที่ดรินและสริที่งกส่อสรด้คำง                                                                            รวม     
6,223,000     บคำท

คสากสอสรผู้างสริที่งสาธารณผปโภค
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        โครงการปรบับปรปุงถนนลผกรบัง หมผสทนที่ 2 (ถนนชายเขา-ต.ไรสใหมสพบัฒนา) จตานวน                
453,000    บาท

เพอที่อจสายเปบ็ นคสาปรบับปรปุงถนนลผกรบัง หมผสทนที่ 2  (ถนนชายเขา  - ต.ไรสใหมสพบัฒนา)  ขนาดกวผู้าง 5 เมตร ยาว 880  เมตร 
โดยลงหรินคลปุกปรริมาตรไมสนผู้อยกวสา 924 ลผกบาศกค์เมตร และมนพอนนทนที่หรินคลปุกไมสนผู้อยกวสา  4,400  ตารางเมตร  
(รายละเอนยดตามแบบทนที่ อบต.กตาหนด) พรผู้อมตริดตบันงปผู้ ายโครงการ จตานวน 1 ปผู้ าย  สถานทนที่ ณ หมผสทนที่ 2 บผู้านหนองตาฉาว
ตตาบลเขากระปปุก อตาเภอทสายาง จบังหวบัดเพชรบปุรน

โครงการปรบับปรปุงถนนลผกรบัง หมผสทนที่ 3 ซอย 6 (ตรงขผู้ามอนามบัย) จตานวน                285,000    
บาท

เพอที่อจสายเปบ็ นคสาปรบับปรปุงถนนลผกรบัง หมผสทนที่ 3 ซอย 6 (ตรงขผู้ามอนามบัย)  ขนาดกวผู้าง 4  เมตร ยาว 690  เมตร โดยลงหรินคลปุก
ปรริมาตรไมสนผู้อยกวสา 580 ลผกบาศกค์เมตร และมนพอนนทนที่หรินคลปุกไมสนผู้อยกวสา  2,760 ตารางเมตร  
(รายละเอนยดตามแบบทนที่ อบต.กตาหนด) พรผู้อมตริดตบันงปผู้ ายโครงการ จตานวน 1 ปผู้ าย  สถานทนที่ ณ หมผสทนที่ 3 บผู้านเขากระปปุก
ตตาบลเขากระปปุก อตาเภอทสายาง จบังหวบัดเพชรบปุรน

โครงการปรบับปรปุงถนนลผกรบัง หมผสทนที่ 5 ซอย 6 จตานวน   166,000 บาท
เพอที่อจสายเปบ็ นคสาปรบับปรปุงถนนลผกรบัง หมผสทนที่ 5 ซอย 6 บผู้านหนองคอไกส ขนาดกวผู้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร โดยลงหรินคลปุก
ปรริมาตรไมสนผู้อยวสา 336 ลผกบาศกค์เมตร และมนพอนนทนที่หรินคลปุกไมสนผู้อยกวสา 1,600 ตารางเมตร รายละเอนยดตามแบบทนที่
อบต.กตาหนด พรผู้อมตริดตบันงปผู้ ายโครงการจตานวน 1 ปผู้ าย สถานทนที่ ณ หมผสทนที่ 5 ตตาบลเขากระปปุก อตาเภอทสายาง จบังหวบัด
เพชรบปุรน

โครงการปรบับปรปุงถนนลผกรบัง หมผสทนที่ 5 ซอย 8 จตานวน   260,000 บาท
เพอที่อจสายเปบ็ นคสาปรบับปรปุงถนนลผกรบัง หมผสทนที่ 5 ซอย 8 บผู้านหนองคอไกส ขนาดกวผู้าง 4 เมตร ยาว 620 เมตร โดยลงหรินคลปุก
ปรริมาตรไมสนผู้อยกวสา 520 ลผกบาศกค์เมตร และมนพอนนทนที่หรินคลปุกไมสนผู้อยกวสา 2,480 ตารางเมตร พรผู้องวางทสอ คสล.ดบังนนน 
ทสอ คสล. เสผู้นผสาศผนยค์กลาง 0.40 เมตร จตานวน 1 แหสง รายละเอนยดตามแบบทนที่ อบต.กตาหนด พรผู้อมตริดตบันงปผู้ ายโครงการ
จตานวน 1 ปผู้ าย สถานทนที่ ณ หมผสทนที่ 5 บผู้านหนองคอไกส ตตาบลเขากระปปุก อตาเภอทสายาง จบังหวบัดเพชรบปุรน

โครงการกสอสรผู้างถนนลผกรบัง หมผสทนที่ 7 ซอย 1 จตานวน               444,000    
บาท

เพอที่อจสายเปบ็ นคสากสอสรผู้างถนนลผกรบัง หมผสทนที่ 7 ซอย 1  ขนาดกวผู้าง 4  เมตร ยาว 750  เมตร โดยลงลผกรบังปรริมาตรไมสนผู้อยกวสา     
840 ลผกบาศกค์เมตร และลงหรินคลปุกไมสนผู้อยกวสา 630 ลผกบาศกค์เมตร และมนพอนนทนที่หรินคลปุกไมสนผู้อยกวสา  3,000 ตารางเมตร  
(รายละเอนยดตามแบบทนที่ อบต.กตาหนด) พรผู้อมตริดตบันงปผู้ ายโครงการ จตานวน 1 ปผู้ าย  สถานทนที่ ณ หมผสทนที่ 7 บผู้านหนองซอ
ตตาบลเขากระปปุก อตาเภอทสายาง จบังหวบัดเพชรบปุรน

โครงการปรบับปรปุงถนนลผกรบังหมผสทนที่ 8 ซอย 1 จตานวน   
248,000 บาท

เพอที่อจสายเปบ็ นคสาปรบับปรปุงถนนลผกรบัง หมผสทนที่ 8 ซอย 1 บผู้านหปุบเฉลา ขนาดกวผู้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร โดยลงหรินคลปุก
ปรริมาตร ไมสนผู้อยกวสา 504 ลผกบาศกค์เมตร และมนพอนนทนที่หรินคลปุกไมสนผู้อยกวสา 2,400 ตารางเมตร รายละเอนยดตามแบบทนที่ 
อบต.กตาหนด พรผู้อมตริดตบันงปผู้ ายโครงการจตานวน 1 ปผู้ าย สถานทนที่ ณ หมผสทนที่ 8 บผู้านหปุบเฉลา ตตาบลเขากระปปุก อตาเภอทสายาง 
จบังหวบัดเพชรบปุรน

โครงการปรบับปรปุงถนนลผกรบัง หมผสทนที่ 8 ซอยบผู้านนายโสพล จตานวน   192,000 บาท
เพอที่อจสายเปบ็ นคสาปรบับปรปุงถนนลผกรบัง หมผสทนที่ 8 ซอยบผู้านนายโสพล  บผู้านหปุบเฉลา ขนาดกวผู้าง 4 เมตร ยาว 450 เมตร โดย
ลงหริน-คลปุกปรริมาตรไมสนผู้อยกวสา 378 ลผกบาศกค์เมตร และมนพอนนทนที่หรินคลปุกไมสนผู้อยกวสา 1,800 ตารางเมตร พรผู้อมวางทสอ 
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คลส. ดบังนนน   ทสอ คสล. เสผู้นผสาศผนยค์กลาง 0.40 เมตร จตานวน 1 แหสง รายละเอนยดตามแบบทนที่อบต.กตาหนดพรผู้อมตริดตบันง
ปผู้ ายโครงการ          จตานวน 1 ปผู้ าย สถานทนที่ ณ หมผสทนที่ 8 บผู้านหปุบเฉลา ตตาบลเขากระปปุก อตาเภอทสายาง จบังหวบัดเพชรบปุรน

โครงการปรบับปรปุงถนนลผกรบัง หมผสทนที่ 10 ซอย 2 จตานวน                437,000    
บาท

เพอที่อจสายเปบ็ นคสาปรบับปรปุงถนนลผกรบัง หมผสทนที่ 10  ซอย 2  ขนาดกวผู้าง 5  เมตร ยาว 850 เมตร โดยลงหรินคลปุกปรริมาตร
ไมสนผู้อยกวสา 892 ลผกบาศกค์เมตร และมนพอนนทนที่หรินคลปุกไมสนผู้อยกวสา  4,250 ตารางเมตร  
(รายละเอนยดตามแบบทนที่ อบต.กตาหนด) พรผู้อมตริดตบันงปผู้ ายโครงการ จตานวน 1 ปผู้ าย  สถานทนที่ ณ หมผสทนที่ 10 บผู้านหผู้วยหรินเพลริง
ตตาบลเขากระปปุก อตาเภอทสายาง จบังหวบัดเพชรบปุรน

โครงการกสอสรผู้างถนนคอนกรนตเสรริมเหลบ็ก หมผสทนที่ 4 ซอย 9 (บผู้านลปุงไลผู้)จตานวน                
462,000    บาท

เพอที่อจสายเปบ็ นคสากสอสรผู้างถนนคอนกรนตเสรริมเหลบ็ก  หมผสทนที่ 4  ซอย 9 (บผู้านลปุงไลผู้) ขนาดกวผู้าง 4  เมตร ยาว 220  เมตร             
หนา  0.15 เมตร หรออมนปรริมาตรเทคอนกรนตไมสนผู้อยกวสา 132 ลผกบาศกค์เมตร และมนพอนนทนที่เทคอนกรนตไมสนผู้อยกวสา 880 ตาราง
เมตร (รายละเอนยดตามแบบทนที่ อบต.กตาหนด) พรผู้อมตริดตบันงปผู้ ายโครงการ จตานวน 1 ปผู้ าย  สถานทนที่ ณ หมผสทนที่ 4 บผู้านบสอปร
ะหบัง
ตตาบลเขากระปปุก อตาเภอทสายาง จบังหวบัดเพชรบปุรน

โครงการกสอสรผู้างถนนคอนกรนตเสรริมเหลบ็ก หมผสทนที่ 9 ซอย 11 จตานวน                462,000    
บาท

เพอที่อจสายเปบ็ นคสากสอสรผู้างถนนคอนกรนตเสรริมเหลบ็ก  หมผสทนที่ 9  ซอย 11 ขนาดกวผู้าง 4  เมตร ยาว 220 เมตร หนา  0.15 เมตร หรออมน
ปรริมาตรเทคอนกรนตไมสนผู้อยกวสา 132 ลผกบาศกค์เมตร และมนพอนนทนที่เทคอนกรนตไมสนผู้อยกวสา  880  ตารางเมตร  
(รายละเอนยดตามแบบทนที่ อบต.กตาหนด) พรผู้อมตริดตบันงปผู้ ายโครงการ จตานวน 1 ปผู้ าย  สถานทนที่ ณ หมผสทนที่ 9 บผู้านโปส งเกตปุ
ตตาบลเขากระปปุก อตาเภอทสายาง จบังหวบัดเพชรบปุรน

โครงการกสอสรผู้างถนนคอนกรนตเสรริมเหลบ็ก หมผสทนที่ 11 ซอย 6 จตานวน                462,000    
บาท

เพอที่อจสายเปบ็ นคสากสอสรผู้างถนนคอนกรนตเสรริมเหลบ็ก  หมผสทนที่ 11  ซอย 6 ขนาดกวผู้าง 4  เมตร ยาว 220 เมตร หนา  0.15 เมตร หรออมน
ปรริมาตรเทคอนกรนตไมสนผู้อยกวสา 132 ลผกบาศกค์เมตร และมนพอนนทนที่เทคอนกรนตไมสนผู้อยกวสา  880  ตารางเมตร  
(รายละเอนยดตามแบบทนที่ อบต.กตาหนด) พรผู้อมตริดตบันงปผู้ ายโครงการ จตานวน 1 ปผู้ าย  สถานทนที่ ณ หมผสทนที่ 11 บผู้านโปส งเกตปุบน
ตตาบลเขากระปปุก อตาเภอทสายาง จบังหวบัดเพชรบปุรน

โครงการกสอสรผู้างถนนคอนกรนตเสรริมเหลบ็ก หมผสทนที่ 12 ซอย 3 จตานวน                462,000    
บาท

(ซอยขผู้างโรงเรนยนบผู้านหนองโรง)
เพอที่อจสายเปบ็ นคสากสอสรผู้างถนนคอนกรนตเสรริมเหลบ็ก  หมผสทนที่ 12  ซอย 3 (ซอยขผู้างโรงเรนยนบผู้านหนองโรง) ขนาดกวผู้าง 4  เมตร ยาว
220 เมตร หนา  0.15 เมตร หรออมนปรริมาตรเทคอนกรนตไมสนผู้อยกวสา 132 ลผกบาศกค์เมตร และมนพอนนทนที่เทคอนกรนตไมสนผู้อยกวสา  
880  ตารางเมตร  
(รายละเอนยดตามแบบทนที่ อบต.กตาหนด) พรผู้อมตริดตบันงปผู้ ายโครงการ จตานวน 1 ปผู้ าย  สถานทนที่ ณ หมผสทนที่ 12 บผู้านหนองโรงลสาง
ตตาบลเขากระปปุก อตาเภอทสายาง จบังหวบัดเพชรบปุรน

โครงการกสอสรผู้างถนนคอนกรนตเสรริมเหลบ็ก หมผสทนที่ 13 ซอย 7 จตานวน                447,000    
บาท
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เพอที่อจสายเปบ็ นคสากสอสรผู้างถนนคอนกรนตเสรริมเหลบ็ก  หมผสทนที่ 13  ซอย 7 ขนาดกวผู้าง 5  เมตร ยาว 170 เมตร หนา  0.15 เมตร หรออมน
ปรริมาตรเทคอนกรนตไมสนผู้อยกวสา 128 ลผกบาศกค์เมตร และมนพอนนทนที่เทคอนกรนตไมสนผู้อยกวสา  850 ตารางเมตร  
(รายละเอนยดตามแบบทนที่ อบต.กตาหนด) พรผู้อมตริดตบันงปผู้ ายโครงการ จตานวน 1 ปผู้ าย  สถานทนที่ ณ หมผสทนที่ 13 บผู้านเขาอสางแกผู้ว
ตตาบลเขากระปปุก อตาเภอทสายาง จบังหวบัดเพชรบปุรน

โครงการกสอสรผู้างถนนคอนกรนตเสรริมเหลบ็ก หมผสทนที่ 14 ซอย 2 เชอที่อมซอย 3 จตานวน                
447,000    บาท

เพอที่อจสายเปบ็ นคสากสอสรผู้างถนนคอนกรนตเสรริมเหลบ็ก  หมผสทนที่ 14  ซอย 2 เชอที่อมซอย 3 ขนาดกวผู้าง 5  เมตร ยาว 170 เมตร หนา  0.15 
เมตร     หรออมนปรริมาตรเทคอนกรนตไมสนผู้อยกวสา 128 ลผกบาศกค์เมตร และมนพอนนทนที่เทคอนกรนตไมสนผู้อยกวสา  850 ตารางเมตร  
(รายละเอนยดตามแบบทนที่ อบต.กตาหนด) พรผู้อมตริดตบันงปผู้ ายโครงการ จตานวน 1 ปผู้ าย  สถานทนที่ ณ หมผสทนที่ 14 บผู้านผานตนาหยด
ตตาบลเขากระปปุก อตาเภอทสายาง จบังหวบัดเพชรบปุรน

โครงการขยายเขตประปาหมผสบผู้าน หมผสทนที่ 3 จตานวน                123,000    
บาท

ซอยบผู้านนายสริงหค์-นายสมคริด ศาลาแกผู้ว
เพอที่อจสายเปบ็ นคสาขยายเขตประปาหมผสบผู้าน หมผสทนที่ 3 ซอยบผู้านนายสริงหค์-นายสมคริด  ศาลาแกผู้ว โดยวางทสอพนวนซน ขนาดเสผู้นผสา
ศผนยค์กลาง 2 นรินว ระยะทาง 1,320 เมตร (รายละเอนยดตามแบบทนที่ อบต.กตาหนด) พรผู้อมตริดตบันงปผู้ ายโครงการ จตานวน 1 
ปผู้ าย  สถานทนที่ ณ หมผสทนที่ 3 บผู้านเขากระปปุก ตตาบลเขากระปปุก อตาเภอทสายาง จบังหวบัดเพชรบปุรน

โครงการกสอสรผู้างบลบ็อกคอนเวริรสค์ หมผสทนที่ 6 ซอย 20 (ซอยสปุดเขต) จตานวน                371,000    
บาท
เพอที่อจสายเปบ็ นคสากสอสรผู้างบลบ็อกคอนเวริรสค์ หมผสทนที่ 6  ซอย 20 (ซอยสปุดเขต) ขนาดกวผู้าง 1.50 เมตร สผง 1.50 เมตร ยาว 7 เมตร 
จตานวน 3 ชสองทางนตนา  (รายละเอนยดตามแบบทนที่ อบต.กตาหนด) พรผู้อมตริดตบันงปผู้ ายโครงการ จตานวน 1 ปผู้ าย  สถานทนที่ ณ หมผสทนที่
6 บผู้านหนองเออนอง ตตาบลเขากระปปุก อตาเภอทสายาง จบังหวบัดเพชรบปุรน

คสาบตารปุงรบักษาและปรบับปรปุงทนที่ดรินและสริที่งกสอสรผู้าง
โครงการปรบับปรปุงระบบประปาและเปลนที่ยนทสอเมนตค์ หมผสทนที่ 1(ทปุสงกระสบังขค์) จตานวน            353,000 
บาท
 เพอที่อจสายเปบ็ นคสาปรบับปรปุงระบบประปาและเปลนที่ยนทสอเมน หมผสทนที่ 1 (ทปุสงกระสบังขค์) บผู้านหนองโรง ดบังนนน

1.ปรบับปรปุงระบบกรองนตนา จตานวน 1 งาน
2.ซบับเมอรค์สขนาด 1.5 แรงมผู้า จตานวน 1 เครอที่อง
3.งานเปส าบสอบาดาลพรผู้อมตรวจสอบปรริมาณนตนา จตานวน 1 งาน
4.มอเตอรค์สผบนตน าขนาด 2 แรงมผู้า จตานวน 1 ตบัว พรผู้อมขยายเขตประปา ระยะทาง 2,800 เมตร โดยทสอพนวนซน 
เสผู้นผสาศผนยค์กลาง 2 นรินว 

(รายละเอนยดทนที่ อบต.กตาหนด) พรผู้อมตริดตบันงปผู้ ายโครงการ จตานวย 1 ปผู้ าย สถานทนที่ ณ หมผสทนที่ 1 บผู้านหนองโรง ตตาบลเขา
กระปปุก 

อตาเภอทสายาง จบังหวบัดเพชรบปุรน

โครงการปรบับปรปุงระบบประปาทปุสงเกลออ หมผสทนที่ 1 จตานวน              97,000    
บาท

 เพอที่อจสายเปบ็ นคสาปรบับปรปุงระบบประปาทปุสงเกลออ  หมผสทนที่ 1  บผู้านหนองโรง ดบังนนน
1.งานเปส าบสอ จตานวน 1 งาน
2. งานซสอมแซมหอถบัง ขนาดความจปุ 12 ลผกบาศกค์เมตร พรผู้อมทาสน จตานวน  1 งาน
3.ขยายเขตประปา ระยะทาง 100 เมตร

 (รายละเอนยดทนที่ อบต.กตาหนด) สถานทนที่ ณ หมผสทนที่ 1 บผู้านหนองโรง ตตาบลเขากระปปุก อตาเภอทสายาง จบังหวบัดเพชรบปุรน
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โครงการปรบับปรปุงระบบประปาหมผสบผู้าน หมผสทนที่ 6 จตานวน             52,000 บาท
เพอที่อจสายเปบ็ นคสาปรบับปรปุงระบบประปาหมผสบผู้าน หมผสทนที่ 6 บผู้านหนองเออนอง (โดยการเปลนที่ยนทสอเมน) โดยวางทสอพนวนซน เสผู้นผสา
ศผนยค์กลาง 2 นรินว ระยะทาง 550 เมตร (รายละเอนยดตามแบบทนที่ อบต.กตาหนด) สถานทนที่ ณ หมผสทนที่ 6 บผู้านหนองเออนอง      
ตตาบลเขากระปปุก อตาเภอทสายาง จบังหวบัดเพชรบปุรน

แผนงคำนสรด้คำงควคำมเขด้มแขก็งของชปมชน
งคำนสส่งเสรริมและสนจับสนปนควคำมเขด้มแขก็งของชปมชน (สคคำนจักงคำนปลจัด อบต.) รวม              305,000     
บคำท
     งบดคคำเนรินกคำร รวม              
281,000     บคำท
          คส่คำใชด้สอย     รวม              281,000 
บคำท
          รายจสายเกนที่ยวเนอที่องกบับการปฏริบบัตริราชการทนที่ไมสเขผู้าลบักษณะรายจสายหมวดออที่น ๆ     

     โครงการอบรมสสงเสรริมอาชนพใหผู้แกสกลปุสมแมสบผู้าน จตานวน  20,000     บาท
 เพอที่อจสายเปบ็ นคสาใชผู้จสายในการดตาเนรินโครงการอบรมสสงเสรริมอาชนพใหผู้แกสกลปุสมแมสบผู้าน  เชสน คสาจผู้างเหมาจบัดทตาปผู้ ายไวนริล

                   โครงการ คสาอาหารพรผู้อมนตนาดอที่ม คสาอาหารวสางและเครอที่องดอที่ม คสาว บัสดปุอปุปกรณค์ คสาตอบแทนวริทยากร ฯลฯ 

โครงการอบรมอาชนพเสรริมตามปรบัชญาเศรษฐกริจพอเพนยง จตานวน  15,000     บาท
 เพอที่อจสายเปบ็ นคสาใชผู้จสายในการดตาเนรินโครงการอบรมอาชนพเสรริมตามหลบักปรบัชญาเศรษฐกริจพอเพนยง เชสน คสาจผู้างเหมาจบัดทตา

                    ปผู้ ายไวนริลโครงการ คสาอาหารพรผู้อมนตนาดอที่ม คสาอาหารวสางและเครอที่องดอที่ม คสาว บัสดปุอปุปกรณค์ คสาตอบแทนวริทยากร ฯลฯ

โครงการอบรมทตาปปุปุ๋ ยหมบักชนวภาพปปุปุ๋ ยหมบักนตน าชนวภาพ จตานวน  12,000     บาท
 เพอที่อจสายเปบ็ นคสาใชผู้จสายในการดตาเนรินโครงการอบรมทตาปปุปุ๋ ยหมบักชนวภาพและปปุปุ๋ ยหมบักนตน าชนวภาพ  เชสน คสาจผู้างเหมาจบัดทตาปผู้ าย

                   ไวนริลโครงการ คสาอาหารพรผู้อมนตนาดอที่ม คสาอาหารวสางและเครอที่องดอที่ม คสาว บัสดปุอปุปกรณค์ คสาตอบแทนวริทยากร ฯลฯ 

โครงการรณรงคค์ปผู้ องกบันและแกผู้ไขปบัญหายาเสพตริด ประจตาปน  จตานวน  20,000     
บาท

ประจตาปน  พ.ศ.2559
        เพอที่อจสายเปบ็ นคสาใชผู้จสายในการดตาเนรินโครงการรณรงคค์ปผู้ องกบันและแกผู้ไขปบัญหายาเสพตริด ประจตาปน  พ.ศ.2559 เชสน คสาจผู้าง

                    เหมาจบัดทตาปผู้ ายไวนริลโครงการ คสาอาหารพรผู้อมนตนาดอที่ม คสาอาหารวสางและเครอที่องดอที่ม คสาว บัสดปุอปุปกรณค์ คสาตอบแทน
วริทยากร 
                   ฯลฯ

โครงการใหผู้ความรผ ผู้เพอที่อปผู้ องกบันการตบันงครรภค์ในวบัยเรนยน จตานวน  15,000     บาท
 เพอที่อจสายเปบ็ นคสาใชผู้จสายในการดตาเนรินโครงการใหผู้ความรผ ผู้เพอที่อปผู้ องกบันการตบันงครรภค์ในวบัยเรนยน  เชสน คสาจผู้างเหมาจบัดทตาปผู้ าย

                    ไวนริลโครงการคสาอาหารพรผู้อมนตนาดอที่ม คสาอาหารวสางและเครอที่องดอที่ม คสาว บัสดปุอปุปกรณค์ คสาตอบแทนวริทยากร ฯลฯ 

    โครงการปผู้ องกบันการตริดเชอนอ HIV ในกลปุสมเดบ็กและเยาวชน จตานวน  15,000     บาท
 เพอที่อจสายเปบ็ นคสาใชผู้จสายในการดตาเนรินโครงการปผู้ องกบันการตริดเชอนอ HIV ในกลปุสมเดบ็กและเยาวชน  เชสน คสาจผู้างเหมาจบัดทตาปผู้ าย

                    ไวนริลโครงการคสาอาหารพรผู้อมนตนาดอที่ม คสาอาหารวสางและเครอที่องดอที่ม คสาว บัสดปุอปุปกรณค์ คสาตอบแทนวริทยากร ฯลฯ

โครงการทผู้องถริที่นเพชรบปุรนสวยดผู้วยมออเรา จตานวน               56,000     
บาท
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 เพอที่อจสายเปบ็ นคสาใชผู้จสายในการดตาเนรินโครงการทผู้องถริที่นเพชรบปุรนสวยดผู้วยมออเรา เชสน คสาจผู้างเหมาจบัดทตาปผู้ ายไวนริลโครงการ 
                    คสานตน าดอที่ม คสานตน ามบันเชอนอเพลริง ฯลฯ

โครงการจบัดการขยะชปุมชน ประจตาปน  พ.ศ. 2559 จตานวน  30,000     
บาท

     เพอที่อจสายเปบ็ นคสาใชผู้จสายในการดตาเนรินโครงการจบัดการขยะชปุมชน  ประจตาปน  พ.ศ.2559 เชสน คสาจผู้างเหมาจบัดทตาปผู้ ายไวนริล
                   โครงการ คสาอาหารพรผู้อมนตนาดอที่ม คสาอาหารวสางและเครอที่องดอที่ม คสาว บัสดปุอปุปกรณค์ คสาตอบแทนวริทยากร ฯลฯ 

โครงการจบัดการขยะในโรงเรนยน จตานวน  30,000     
บาท

     เพอที่อจสายเปบ็ นคสาใชผู้จสายในการดตาเนรินโครงการจบัดการขยะในโรงเรนยน เชสน คสาจผู้างเหมาจบัดทตาปผู้ ายไวนริลโครงการ 
                    คสาอาหารพรผู้อมนตนาดอที่ม คสาอาหารวสางและเครอที่องดอที่ม คสาว บัสดปุอปุปกรณค์ คสาตอบแทนวริทยากร ฯลฯ

   โครงการอบรมใหผู้ความรผ ผู้การกสอสรผู้างเตาเผาขยะ จตานวน  
50,000     บาท
   และการจบัดการขยะอยสางถผกวริธน

                   เพอที่อจสายเปบ็ นคสาใชผู้จสายในการดตาเนรินโครงการอบรมใหผู้ความรผ ผู้การกสอสรผู้างเตาเผาขยะและจบัดการขยะอยสางถผกวริธน  เชสน
                    คสาจผู้างเหมาจบัดทตาปผู้ ายไวนริลโครงการ คสาอาหารพรผู้อมนตนาดอที่ม คสาอาหารวสางและเครอที่องดอที่ม คสาว บัสดปุอปุปกรณค์ คสา
ตอบแทน
                    วริทยากร ฯลฯ

 โครงการอบรมสสงเสรริมการปกครองในระบอบประชาธริปไตย จตานวน  18,000     
บาท
                  เพอที่อจสายเปบ็ นคสาใชผู้จสายในการดตาเนรินโครงการอบรมสสงเสรริมการปกครองในระบอบประชาธริปไตย  เชสน  คสาจผู้างเหมา
จบัดทตา
                  ปผู้ ายไวนริลโครงการ คสาอาหารพรผู้อมนตนาดอที่ม คสาอาหารวสางและเครอที่องดอที่ม คสาว บัสดปุอปุปกรณค์ คสาตอบแทน
                  วริทยากร ฯลฯ

     งบเงรินอปดหนปน รวม             24,000     
บคำท
          เงรินอปดหนปน     รวม             24,000     
บคำท

เงรินอปุดหนปุนสสวนราชการ จตานวน              24,000  
บาท 

     เพอที่อจสายเปบ็ นคสาใชผู้จสาย ดบังนนน
     - อปุดหนปุนทนที่ท ตาการปกครองอตาเภอทสายาง เพอที่อดตาเนรินโครงการปผู้ องกบันแกผู้ไขปบัญหายาเสพตริดและรบักษาความสงบ
เรนยบรผู้อย
      หมผสบผู้าน/ชปุมชน ประจตาปน  พ.ศ.2559 ของศผนยค์ปฏริบบัตริการปผู้ องกบันและปราบปรามยาเสพตริดอตาเภอทสายาง จบังหวบัด
เพชรบปุรน  
      ตบันงไวผู้ 20,000 บาท 
   - อปุดหนปุนทนที่ท ตาการปกครองอตาเภอทสายาง เพอที่อดตาเนรินโครงการรณรงคค์ตสอตผู้านยาเสพตริดโลก ประจตาปน  พ.ศ.2559 ของ
     ศผนยค์ปฏริบบัตริการปผู้ องกบันและปราบปรามยาเสพตริดอตาเภอทสายาง จบังหวบัดเพชรบปุรน  ตบันงไวผู้  4,000 บาท 
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แผนงคำนกคำรศคำสนคำ     วจัฒนธรรมและนจันทนคำกคำร
งคำนกทฬคำและนจันทนคำกคำร (สส่วนกคำรศทึกษคำ ศคำสนคำและวจัฒนธรรม) รวม            226,000     บคำท
     งบดคคำเนรินกคำร รวม            
226,000     บคำท
          คส่คำใชด้สอย     รวม            128,000
บคำท
          รายจสายเกนที่ยวเนอที่องกบับการปฏริบบัตริราชการทนที่ไมสเขผู้าลบักษณะรายจสายหมวดออที่น ๆ     

 โครงการแขสงขบันกนฬาเยาวชนและประชาชนตสอตผู้านยาเสพตริด จตานวน              90,000     
บาท

  ตตาบลเขากระปปุก ประจตาปน  พ.ศ.2559
      เพอที่อจสายเปบ็ นคสาใชผู้จสายในการดตาเนรินโครงการแขสงขบันกนฬาเยาวชนและประชาชนตสอตผู้านยาเสพตริดตตาบลเขากระปปุก 
      ประจตาปน  2559 เชสน คสาจผู้างเหมาจบัดทตาปผู้ ายไวนริลโครงการ คสาจผู้างเหมาจบัดทตาปผู้ ายผผู้าแพรพริธนเปริ ดโครงการฯ คสาอาหาร
      คสาเครอที่องดอที่ม คสาตอบแทนกรรมการ คสาถผู้วยรางวบัล คสาเชสาเตบ็นทค์ คสาว บัสดปุอปุปกรณค์ตสาง ฯลฯ

 โครงการเขผู้ารสวมการแขสงขบันกนฬา อปท. อตาเภอทสายางสบัมพบันธค์ จตานวน              30,000     
บาท 

      เพอที่อจสายเปบ็ นคสาใชผู้จสายในการดตาเนรินโครงการเขผู้ารสวมการแขสงขบันกนฬา อปท. อตาเภอทสายางสบัมพบันธค์  เชสน คสาชปุดนบักกนฬา 
      คสาอาหาร คสาเครอที่องดอที่ม ฯลฯ

 โครงการเขผู้ารสวมการแขสงขบันกนฬา – กรนฑา อนปุบาลเดบ็กเลบ็ก               จ ตานวน          8,000     บาท
  ของศผนยค์เครออขสายเขากระปปุก

       เพอที่อจสายเปบ็ นคสาใชผู้จสายในการดตาเนรินโครงการเขผู้ารสวมการแขสงขบันกนฬา – กรนฑา อนปุบาลเดบ็กเลบ็กของศผนยค์เครออขสาย         
      เขากระปปุก เชสน  คสาอาหาร คสาเครอที่องดอที่ม คสาอาหารวสาง ฯลฯ

คส่คำวจัสดป     รวม             98,000
บคำท
          วบัสดปุกนฬา จตานวน               
98,000     บาท 

     เพอที่อจสายเปบ็ นคสาว บัสดปุกนฬา เชสน ฟปุตบอล ตะกรผู้อ และวอลเลสยค์บอล ฯลฯ สตาหรบับสนบับสนปุนอปุปกรณค์กนฬาหมผสบผู้าน

งคำนศคำสนคำและวจัฒนธรรมทด้องถริที่น  (สส่วนกคำรศทึกษคำ ศคำสนคำและวจัฒนธรรม) รวม            242,000     บคำท
     งบดคคำเนรินกคำร รวม            222,000     บคำท
          คส่คำใชด้สอย     รวม            222,000   
บคำท
          รายจสายเกนที่ยวเนอที่องกบับการปฏริบบัตริราชการทนที่ไมสเขผู้าลบักษณะรายจสายหมวดออที่น ๆ     
                  โครงการสอบสานประเพณนสนสบันแหสงสายนตน า ลอยกระทง จตานวน              
100,000     บาท 

     ตตาบลเขากระปปุก ประจตาปน  พ.ศ.2559
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     เพอที่อจสายเปบ็ นคสาใชผู้จสายในการดตาเนรินโครงการสอบสานประเพณนสนสบันแหสงสายนตนา ลอยกระทงตตาบลเขากระปปุก ประจตาปน  
 พ.ศ.2559 เชสน คสาจผู้างเหมาจบัดทตาปผู้ ายไวนริลโครงการ การจบัดกริจกรรมประกวดกระทง การจบัดกริจกรรมบนเวทน คสาของ
รางวบัล คสาเชสาเตบ็นทค์ คสาเชสาเวทน ฯลฯ

โครงการวบันสงกรานตค์ รผู้อยดวงใจสานใยรบักผผ ผู้สผงอายปุ  จตานวน                30,000     
บาท

     เพอที่อจสายเปบ็ นคสาใชผู้จสายในการดตาเนรินโครงการวบันสงกรานตค์ รผู้อยดวงใจสานใยรบักผผ ผู้สผงอายปุ  เชสน คสาจผู้างเหมาจบัดทตาปผู้ ายไว
นริล

     โครงการ คสาอาหาร คสาเครอที่องดอที่ม คสาของขวบัญ คสาว บัสดปุอปุปกรณค์ตสาง ๆ ฯลฯ 

โครงการสสงเสรริมพระพปุทธศาสนา วริสาขบผชา  จตานวน                  2,000     
บาท

 เพอที่อจสายเปบ็ นคสาใชผู้จสายในการดตาเนรินโครงการสสงเสรริมพระพปุทธศาสนาวริสาขบผชา  เชสน คสาจผู้างเหมาจบัดทตาปผู้ ายโครงการ 
การ 

     จบัดปผู้ ายใหผู้ความรผ ผู้ คสาว บัสดปุอปุปกรณค์ตสาง ฯลฯ

โครงการถวายเทนยนเนอที่องในวบันเขผู้าพรรษา จตานวน                  10,000     
บาท

  เพอที่อจสายเปบ็ นคสาใชผู้จสายในการดตาเนรินโครงการถวายเทนยนเนอที่องในวบันเขผู้าพรรษา เชสน คสาจผู้างเหมาจบัดทตาปผู้ ายไวนริลโครงการ 
     การจบัดซอนอเทนยนพรรษา หลอดไฟ  คสากลองยาว คสาว บัสดปุอปุปกรณค์ตสาง ๆ ฯลฯ

    โครงการเมาลริด ประจตาปน  พ.ศ.2559 จตานวน                  30,000     
บาท

  เพอที่อจสายเปบ็ นคสาใชผู้จสายในการดตาเนรินโครงการเมาลริด ประจตาปน  พ.ศ.2559  เชสน คสาจผู้างเหมาจบัดทตาปผู้ ายไวนริลโครงการ  
     คสาเชสาเตบ็นทค์ เกผู้าอนอ โตต๊ะ  คสาว บัสดปุอปุปกรณค์ตสาง ๆ คสาเชสาเวทน ฯลฯ

   โครงการอบรมจรริยธรรมคปุณธรรมเยาวชนศาสนาอริสลาม จตานวน                  
50,000     บาท

   ประจตาปน  พ.ศ.2559
  เพอที่อจสายเปบ็ นคสาใชผู้จสายในการดตาเนรินโครงการอบรมจรริยธรรมคปุณธรรมเยาวชนศาสนาอริสลาม ประจตาปน  พ.ศ.2559  
เชสน   
     คสาจผู้างเหมาจบัดทตาปผู้ ายไวนริลโครงการ คสาตอบแทนวริทยากร คสาอาหารวสางพรผู้อมเครอที่องดอที่ม คสาอาหารกลางวบันพรผู้อมนตนาดอที่ม
     คสาว บัสดปุอปุปกรณค์ตสาง ๆ คสาเชสาเวทน ฯลฯ

     งบเงรินอปดหนปน รวม              20,000     
บคำท
          เงรินอปดหนปน     รวม              20,000     
บคำท
          เงรินอปุดหนปุนสสวนราชการ จตานวน               20,000  
บาท 

     เพอที่อจสายเปบ็ นคสาใชผู้จสาย ดบังนนน
     - อปุดหนปุนทนที่ท ตาการปกครองอตาเภอทสายาง เพอที่อดตาเนรินโครงการเผยแพรสกริจกรรม วบัฒนธรรม ประเพณนทผู้องถริที่นอตาเภอ

ทสายาง 
                    ในงาน “พระนครคนรน-เมอองเพชร” ประจตาปน  พ.ศ.2559 ตบันงไวผู้ 20,000 บาท 
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งคำนวริชคำกคำรวคำงแผนและสส่งเสรริมกคำรทส่องเททที่ยว                        รวม                  100,000     
บคำท
(สส่วนกคำรศทึกษคำ ศคำสนคำและวจัฒนธรรม)
     งบดคคำเนรินกคำร รวม             
100,000     บคำท
          คส่คำใชด้สอย     รวม             
100,000     บคำท
          รายจสายเกนที่ยวเนอที่องกบับการปฏริบบัตริราชการทนที่ไมสเขผู้าลบักษณะรายจสายหมวดออที่น ๆ     

โครงการจบัดขบวนแหสเขผู้ารสวมงานการทสองเทนที่ยวเชริงเกษตร จตา น ว น              100,000
บาท

     และของดนทสายาง ประจตาปน  พ.ศ.2559
 เพอที่อจสายเปบ็ นคสาใชผู้จสายในการดตาเนรินโครงการจบัดขบวนแหสเขผู้ารสวมงานการทสองเทนที่ยวเชริงเกษตรและของดนทสายาง ประจตาปน   

     พ.ศ.2559 เชสน คสาจผู้างเหมาจบัดทตาปผู้ ายไวนริลโครงการ คสานตน าดอที่ม คสาจบัดประดบับตกแตสงขบวนแหส คสาว บัสดปุอปุปกรณค์ตสาง ๆ
ฯลฯ

แผนงคำนกคำรเกษตร
งคำนอนปรจักษค์แหลส่งนคทั้คำและปส่ คำไมด้ (สคคำนจักงคำนปลจัด อบต.) รวม              42,000     บคำท
     งบดคคำเนรินกคำร รวม              42,000     บคำท
          คส่คำใชด้สอย     รวม              42,000     บคำท
          รายจสายเกนที่ยวเนอที่องกบับการปฏริบบัตริราชการทนที่ไมสเขผู้าลบักษณะรายจสายหมวดออที่น ๆ    

โครงการทผู้องถริที่นไทย รวมใจภบักดริด  รบักษค์พอนนทนที่สนเขนยว ประจตาปน  พ.ศ.2559  จตานวน  10,000     บาท
 เพอที่อจสายเปบ็ นคสาใชผู้จสายในการดตาเนรินโครงการทผู้องถริที่นไทย รวมใจภบักดริด  รบักษค์พอนนทนที่สนเขนยว ประจตาปน  พ.ศ.2559 เชสน คสาจผู้าง

เหมา
 จบัดทตาปผู้ ายไวนริลโครงการ คสานตน าดอที่ม คสาจผู้างเหมาลผู้อมตผู้นไมผู้และขนยผู้ายตผู้นไมผู้ คสาจผู้างเหมารถปรบับสถานทนที่ คสาเชสาเตบ็นทค์ โตต๊ะ 
 เกผู้าอนน ฯลฯ

โครงการรณรงคค์ปลผกหญผู้าแฝก ประจตาปน  พ.ศ. 2559    จตานวน 10,000    
บาท เพอที่อจสายเปบ็ นคสาใชผู้จสายในการดตาเนรินโครงการรณรงคค์ปลผกหญผู้าแฝก ประจตาปน  พ.ศ. 2559  เชสน เชสน คสาจผู้างเหมาจบัด
ทตาปผู้ ายไวนริล 
               โครงการ คสานตน าดอที่ม คสาจผู้างเหมารถปรบับสถานทนที่ คสาเชสาเตบ็นทค์ โตต๊ะ  เกผู้าอนน คสาจบัดซอนอหญผู้าแฝก ฯลฯ

โครงการอนปุรบักษค์พบันธปุกรรมพอช (อพ.สธ.เขากระปปุก) จตานวน  20,000     บาท
 เพอที่อจสายเปบ็ นคสาใชผู้จสายในการดตาเนรินโครงการอนปุรบักษค์พบันธปุกรรมพอช (อพ.สธ.เขากระปปุก) เชสน คสาจผู้างเหมา จบัดทตาปผู้ ายไวนริล
โครงการ คสานตน าดอที่ม คสาจผู้างเหมารถปรบับสถานทนที่ คสาเชสาเตบ็นทค์ โตต๊ะ  เกผู้าอนน คสาปผู้ ายตริดรหบัส สบัญลบักษณค์ของพอช ฯลฯ

โครงการปลสอยปลา ประจตาปน  พ.ศ.2559 จตานวน    2,000     บาท
เพอที่อจสายเปบ็ นคสาใชผู้จสายในการดตาเนรินโครงการปลสอยปลา ประจตาปน  พ.ศ. 2559  เชสน เชสน คสาจผู้างเหมาจบัดทตาปผู้ ายไวนริล 

               โครงการ คสานตน าดอที่ม ฯลฯ
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แผนงคำนงบกลคำง
งคำนงบกลคำง รวม           862,645      บคำท
     งบกลคำง รวม            691,330     บคำท
          งบกลคำง รวม            691,330   
บคำท
          เงรินสมทบกองทปุนประกบันสบังคม จตานวน            112,000     บาท

     เพอที่อจสายเปบ็ นเงรินสมทบกองทปุนประกบันสบังคมในสสวนของนายจผู้าง 

เบนนยย บังชนพผผ ผู้ปส วยโรคเอดสค์ จตานวน               42,000  
บาท    

     เพอที่อจสายเปบ็ นเบนนยย บังชนพใหผู้แกสผผ ผู้ปส วยโรคเอดสค์ในเขตองคค์การบรริหารสสวนตตาบลเขากระปปุก 

          เงรินสตารองจสาย จตานวน             400,000   
บาท    

     เพอที่อจสายเปบ็ นเงรินกรณนฉปุกเฉรินหรออบรรเทาสาธารณภบัย เชสน ภบัยแลผู้ง อปุทกภบัย วาตภบัย ภบัยหนาว หรออทนที่จ ตาเปบ็ นในกรณนทนที่มริไดผู้
ตบันง 
    งบประมาณรายจสายไวผู้ หรออมนความจตาเปบ็ นตผู้องจสาย หรออ ตบันงงบประมาณรายจสายไวผู้แลผู้ว แตสไมสพอจสายตามความเหมาะสม
    ใหผู้เปบ็ นอตานาจของคณะผผ ผู้บรริหารทผู้องถริที่น ตามระเบนยบกระทรวงมหาดไทย วสาดผู้วยวริธนการงบประมาณขององคค์กรปกครอง
    สสวนทผู้องถริที่น พ.ศ.2541 ขผู้อ 19

          รายจสายตามขผู้อผผกพบัน จตานวน             
137,330    บาท     

     เพอที่อจสายเปบ็ นเงรินสมทบกองทปุนหลบักประกบันสปุขภาพในระดบับทผู้องถริ ที่นหรออพอนนทนที่ ตบันงไวผู้ 137,330 บาท
   

          บคคำเหนก็จ/บคคำนคำญ รวม            
171,315     บคำท
          เงรินสมทบกองทปุนบตาเหนบ็จบตานาญขผู้าราชการสสวนทผู้องถริที่น (กบท.) จตานวน             
171,315     บาท    

     เพอที่อจสายเปบ็ นเงรินสมทบกองทปุนบตาเหนบ็จบตานาญขผู้าราชการสสวนทผู้องถริ ที่น (กบท.)  โดยคตานวณตบันงจสายในอบัตรารผู้อยละ 1 
ของ  
     งบประมาณรายไดผู้ประจตาปน  (ไมสรวมรายไดผู้ประเภทพบันธบบัตร เงรินกผผู้ เงรินทนที่มนผผ ผู้อปุทริศใหผู้หรออเงรินอปุดหนปุน) ตามหนบังสออ
     กระทรวงมหาดไทย ทนที่ มท 0318/ว 1928 ลงวบันทนที่ 25 สริงหาคม 2543
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