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ส่วนที่  1 

คาํแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

 

ของ 

 

องค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก 

อาํเภอท่ายาง  จังหวดัเพชรบุรี 
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คําแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2558 

 

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก 
 

  บดัน้ี ถึงเวลาท่ีคณะผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนตาํบลเขากระปุก จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุกอีกคร้ังหน่ึง ฉะนั้ น ในโอกาสน้ี                     

คณะผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนตาํบลเขากระปุก  จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึง

สถานะการคลงัตลอดจนหลกัการและแนวนโยบายในการดาํเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดงัต่อไปน้ี 
  1. สถานะการคลงั 
      1.1 งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ.2557 องค์การบริหารส่วนตาํบลเขากระปุก                   

มีสถานะการเงิน ดงัน้ี 
   1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งส้ิน  38,756,948.67  บาท 
   1.1.2 เงินสะสม  11,143,962.08  บาท   
   1.1.3 ทุนสาํรองเงินสะสม  12,967,574.61  บาท   
   1.1.4 รายการกนัเงินไวแ้บบก่อหน้ีผกูพนัและยงัไม่ไดเ้บิกจ่าย จาํนวน  -  บาท   
   1.1.5 รายการท่ีไดก้นัเงินไวโ้ดยยงัไม่ไดก่้อหน้ีผกูพนั จาํนวน  8,000,000  บาท   
   1.1.6 เงินกูค้งคา้ง  -  บาท   
 
  2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
      (1) รายรับจริงทั้งส้ิน  27,937,615.25  บาท  ประกอบดว้ย 
   หมวดภาษีอากร            217,910.15  บาท 
   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                    33,758.00  บาท 
   หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น                          187,813.42  บาท 
   หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์                        775,110.00  บาท 
   หมวดรายไดเ้บด็เตลด็            230,800.00  บาท 
   หมวดภาษีจดัสรร       15,670,371.68  บาท 

   หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป      10,821,852.00  บาท 

    (2)  เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโ้ดยระบุวตัถุประสงค ์      7,836,258.00  บาท 

     (3) รายจ่ายจริง จาํนวน  16,019,216.46  บาท  ประกอบดว้ย 

   งบกลาง             480,249.00  บาท 

   งบบุคลากร         6,396,813.00  บาท 
   งบดาํเนินการ         4,155,864.46  บาท 
   งบลงทุน               1,887,290.00  บาท 
   งบรายจ่ายอ่ืน                    -           บาท 

   งบเงินอุดหนุน         3,099,000.00  บาท 
     (4)  รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโ้ดยระบุวตัถุประสงค ์     6,465,258.00  บาท 

      (5)  มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือดาํเนินการตามอาํนาจหนา้ท่ี จาํนวน  2,718,632.00  บาท   
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คําแถลงงบประมาณ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

องค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก 
อาํเภอท่ายาง จังหวดัเพชรบุรี 

 

2.1 รายรับ  
 

รายรับ รายรับจริง  

ปี 2556 

ประมาณการ  

ปี 2557 

ประมาณการ  

ปี 2558 

รายได้จัดเกบ็       

     หมวดภาษีอากร 227,568.53 216,000.00 230,000.00 

     หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 84,268.40 13,300.00 36,500.00 

     หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น 257,408.25 136,000.00 200,000.00 

     หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์ 826,300.00 650,000.00 800,000.00 

     หมวดรายไดเ้บด็เตล็ด 95,213.00 105,000.00 235,000.00 

     หวดรายไดจ้ากทุน - - - 

รวมรายได้จัดเกบ็ 1,490,758.18 1,120,300.00 1,501,500.00 

รายได้ที่รัฐบาลจัดเกบ็แล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

      

     หมวดภาษีจดัสรร 16,196,622.52 13,139,000.00 15,763,000.00 

รวมรายได้ทีรั่ฐบาลจัดเกบ็แล้วจัดสรรให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

16,196,622.52 13,139,000.00 15,763,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

      

     หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 9,652,932.00 9,653,000.00 11,020,500.00 

รวมรายได้ทีรั่ฐบาลอุดหนุนให้ 9,652,932.00 9,653,000.00 11,020,500.00 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รวม 27,340,312.70 23,912,300.00 28,285,000.00 
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2.2 รายจ่ายตามงบรายจ่าย 
 
 

งบ รายจ่ายจริง  

ปี 2556 

ประมาณการ 

ปี 2557 

ประมาณการ 

ปี 2558 

จ่ายจากงบประมาณ       

งบกลาง 499,425.00 816,720.00 1,097,610.00 

งบเงินอุดหนุน 2,096,800.00 3,077,000.00 3,256,000.00 

งบดาํเนินการ 6,175,299.54 7,931,240.00 8,086,380.00 

งบบุคลากร 6,584,171.00 8,111,340.00 8,841,010.00 

งบรายจ่ายอ่ืน 18,000.00 18,000.00 20,000.00 

งบลงทุน 3,475,610.46 3,958,000.00 6,984,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 18,849,306.00 23,912,300.00 28,285,000.00 

รวม 18,849,306.00 23,912,300.00 28,285,000.00 
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ส่วนที่ 2 

ข้อบัญญัต ิ

เร่ือง 

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

ของ  

องค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก 

อาํเภอท่ายาง จังหวดัเพชรบุรี 
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บันทกึหลกัการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัต ิงบประมาณรายจ่าย 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ขององค์การบริหารส่วนตาํบลเขากระปุก 
อาํเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี 

 
ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารทัว่ไป   

  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 10,111,050.00 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 307,700.00 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 6,355,780.00 

  แผนงานสาธารณสุข 488,000.00 

  แผนงานเคหะและชุมชน 9,057,860.00 

  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 310,000.00 

  แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ 517,000.00 

ด้านการเศรษฐกจิ   

  แผนงานการเกษตร 40,000.00 

ด้านการดําเนินงานอื่น   

  แผนงานงบกลาง 1,097,610.00 

  งบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน 28,285,000.00 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

องค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก 

อาํเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี 

 

แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

งบ                      งาน งานบริหารงานทัว่ไป 
งานวางแผนสถิต ิ

และวชิาการ 
งานบริหารงานคลงั รวม 

งบบุคลากร 5,732,650 - 979,500 6,712,150 

  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,262,320 - - 3,262,320 

  เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ) 2,470,330 - 979,500 3,449,830 

งบดาํเนินการ 2,581,600 15,000 523,000 3,119,600 

  ค่าตอบแทน 412,800 - 223,000 635,800 

  ค่าใชส้อย 665,000 15,000 195,000 875,000 

  ค่าวสัดุ 1,125,000 - 90,000 1,215,000 

  ค่าสาธารณูปโภค 378,800 - 15,000 393,800 

งบลงทุน 211,800 - 32,500 244,300 

  ค่าครุภณัฑ ์ 211,800 - 32,500 244,300 

งบรายจ่ายอืน่ - 20,000 - 20,000 

  รายจ่ายอ่ืน - 20,000 - 20,000 

งบเงนิอุดหนุน 15,000 - - 15,000 

  เงินอุดหนุน 15,000 - - 15,000 

  รวม 8,541,050 35,000 1,535,000 10,111,050 

 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งบ                      งาน 
งานป้องกนัภัยฝ่าย 

พลเรือนและระงบัอคัคภีัย 
รวม 

งบดาํเนินการ 110,000 110,000 

  ค่าใชส้อย 60,000 60,000 

  ค่าวสัดุ 50,000 50,000 

งบลงทุน 197,700 197,700 

  ค่าครุภณัฑ ์ 197,700 197,700 

  รวม 307,700 307,700 
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แผนงานการศึกษา 

งบ                      งาน 
งานบริหารทัว่ไป 

เกีย่วกบัการศึกษา 

งานระดบัก่อนวยัเรียน 

และประถมศึกษา 
รวม 

งบบุคลากร 899,400 - 899,400 

  เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ) 899,400 - 899,400 

งบดาํเนินการ 376,100 2,194,980 2,571,080 

  ค่าตอบแทน 250,100 - 250,100 

  ค่าใชส้อย 70,000 701,600 771,600 

  ค่าวสัดุ 56,000 1,493,380 1,549,380 

งบลงทุน 26,300 - 26,300 

  ค่าครุภณัฑ ์ 26,300 - 26,300 

งบเงนิอุดหนุน - 2,859,000 2,859,000 

  เงินอุดหนุน - 2,859,000 2,859,000 

  รวม 1,301,800 5,053,980 6,355,780 

 

แผนงานสาธารณสุข 

งบ                      งาน 
งานบริการสาธารณสุข 

และงานสาธารณสุขอืน่ 
รวม 

งบดาํเนินการ 160,000 160,000 

  ค่าใชส้อย 160,000 160,000 

งบลงทุน 118,000 118,000 

  ค่าครุภณัฑ ์ 118,000 118,000 

งบเงนิอุดหนุน 210,000 210,000 

  เงินอุดหนุน 210,000 210,000 

  รวม 488,000 488,000 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

งบ                      งาน 
งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน รวม 

งบบุคลากร 1,229,460 - 1,229,460 

  เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ) 1,229,460 - 1,229,460 

งบดาํเนินการ 1,330,700 - 1,330,700 

  ค่าตอบแทน 195,700 - 195,700 

  ค่าใชส้อย 170,000 - 170,000 

  ค่าวสัดุ 315,000 - 315,000 

  ค่าสาธารณูปโภค 650,000 - 650,000 

งบลงทุน 51,700 6,346,000 6,397,700 

  ค่าครุภณัฑ ์ 51,700 - 51,700 

  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง - 6,346,000 6,346,000 

งบเงนิอุดหนุน   100,000 100,000 

  เงินอุดหนุน   100,000 100,000 

  รวม 2,611,860 6,446,000 9,057,860 

 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

งบ                      งาน 
งานส่งเสริมและสนบัสนุน

ความเข้มแขง็ของชุมชน 
รวม 

งบดาํเนินการ 287,000 287,000 

  ค่าใชส้อย 287,000 287,000 

งบเงนิอุดหนุน 23,000 23,000 

  เงินอุดหนุน 23,000 23,000 

  รวม 310,000 310,000 
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แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 

งบ                      งาน งานกฬีาและนันทนาการ 
งานศาสนาและ

วฒันธรรมท้องถิ่น 

งานวชิาการวางแผน 

และส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว 

รวม 

งบดาํเนินการ 226,000 142,000 100,000 326,000 

  ค่าใชส้อย 128,000 142,000 100,000 370,000 

  ค่าวสัดุ 98,000 - - 98,000 

งบเงนิอุดหนุน - 49,000 - 49,000 

  เงินอุดหนุน - 49,000 - 49,000 

  รวม 226,000 191,000 100,000 517,000 

 

แผนงานการเกษตร 

งบ                      งาน 
งานอนุรักษ์แหล่งนํา้ 

และป่าไม้ 
รวม 

งบดาํเนินการ 40,000 40,000 

  ค่าใชส้อย 40,000 40,000 

  รวม 40,000 40,000 

 

แผนงานงบกลาง 

งบ                      งาน งบกลาง รวม 

งบกลาง 1,097,610 1,097,610 

  งบกลาง 924,965 924,965 

  บาํเหน็จ/บาํนาญ 172,645 172,645 

  รวม 1,097,610 1,097,610 
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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล 
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2558 

ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก 
อาํเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี 

 

 โดยท่ีเป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2558 อาศยัอาํนาจตามความใน

พระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ.2537 แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ.2552 มาตรา 87 

จึงตราขอ้บญัญติังบประมาณองคก์ารบริหารส่วนตาํบลข้ึนไว ้โดยความเห็นชอบของสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

เขากระปุก และโดยอนุมติัของนายอาํเภอท่ายาง ดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1. ขอ้บญัญติัองค์การบริหารส่วนตาํบลน้ี เรียกว่า ขอ้บญัญติัองค์การบริหารส่วนตาํบล งบประมาณ

รายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
 ขอ้ 2. ขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลน้ี ใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3. งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ให้ตั้งจ่ายเป็นจาํนวนรวมทั้งส้ิน 28,285,000 บาท 

โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดด้งัน้ี 
 ขอ้ 4. งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 
 

ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารทัว่ไป   

  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 10,111,050.00 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 307,700.00 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 6,355,780.00 

  แผนงานสาธารณสุข 488,000.00 

  แผนงานเคหะและชุมชน 9,057,860.00 

  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 310,000.00 

  แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ 517,000.00 

ด้านการเศรษฐกจิ   

  แผนงานการเกษตร 40,000.00 

ด้านการดําเนินงานอื่น   

  แผนงานงบกลาง 1,097,610.00 

  งบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน 28,285,000.00 
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ข้อ 5. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาํบลเขากระปุก ปฏิบติัการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ           

ใหเ้ป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
 ขอ้ 6. ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขากระปุก มีหนา้ท่ีรักษาการใหเ้ป็นไปตามบญัญติัน้ี 
 
 ประกาศ   ณ  วนัท่ี                เดือน                     พ.ศ.2557 
 
 

      (ลงนาม)........................................................ 
                          (นายธีรพงษ ์ เอ่ียมสะอาด) 
                  นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขากระปุก 
 

       อนุมัติ 
 

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

                  นายอาํเภอท่ายาง 
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รายงานประมาณการรายรับ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก 

อาํเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี 

  

รายรับจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2557 ยอดต่าง % ปี 2558 

หมวดภาษีอากร             

     ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 79,000.50 105,532.00 120,612.00 106,000.00 -0.51% 120,000.00 

     ภาษีบาํรุงทอ้งท่ี 104,110.42 112,297.53 88,960.84 100,000.00 12.41% 100,000.00 

     ภาษีป้าย 5,920.00 9,739.00 8,000.00 10,000.00 25.00% 10,000.00 

    อากรการฆ่าสตัว ์ 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 

รวมหมวดภาษีอากร 189,240.92 227,568.53 217,572.84 216,000.00 5.71% 230,000.00 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต             

    ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการฆ่าสตัวแ์ละจาํหน่ายเน้ือสตัว ์ 378.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัใบอนุญาตการขายสุรา 177.51 989.40 0.00 1,000.00 0.00% 1,000.00 

     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย ์ 300.00 450.00 400.00 300.00 25.00% 500.00 

     ค่าปรับการผิดสญัญา 28,973.00 74,409.00 19,895.00 5,000.00 25.66% 25,000.00 

     ค่าใบอนุญาตประกอบการคา้สาํหรับกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 4,500.00 7,300.00 8,600.00 7,000.00 16.28% 10,000.00 

     ค่าใบอนุญาตอ่ืน ๆ 0.00 1,120.00 252.00 0.00 -100.00% 0.00 

    ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 0.00 0.00 151.00 0.00 -100.00% 0.00 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต 33,950.51 84,268.40 29,147.00 13,300.00 25.23% 36,500.00 
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รายรับจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2557 ยอดต่าง % ปี 2558 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน             

     ดอกเบ้ีย 146,562.88 257,408.25 187,813.42 136,000.00 6.49% 200,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 146,562.88 257,408.25 187,813.42 136,000.00 6.49% 200,000.00 

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณชิย์             

     รายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์ 757,360.00 826,300.00 698,555.00 650,000.00 14.52% 800,000.00 

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคแลการพาณชิย์ 757,360.00 826,300.00 698,555.00 650,000.00 14.52% 800,000.00 

หมวดรายได้เบ็ดเตลด็             

     ค่าขายแบบแปลน 108,000.00 89,200.00 229,600.00 100,000.00 0.17% 230,000.00 

     รายได้เบ็ดเตลด็อืน่ ๆ 29,350.00 6,013.00 1,200.00 5,000.00 316.67% 5,000.00 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตลด็ 137,350.00 95,213.00 230,800.00 105,000.00 1.82% 235,000.00 
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รายรับจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2557 

ยอดต่าง 

% ปี 2558 

หมวดภาษีจัดสรร             

    ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กาํหนดแผนฯ 5,751,288.01 7,726,163.23 6,319,404.60 6,556,000.00 11.13% 7,023,000.00 

    ภาษีมูลค่าเพ่ิม 1 ใน 9 2,805,887.24 3,087,416.08 2,636,138.87 2,303,000.00 8.57% 2,862,000.00 

     ภาษีธุรกิจเฉาะ 268,271.20 306,353.48 163,930.32 250,000.00 52.50% 250,000.00 

     ภาษีสุรา 1,218,834.50 1,251,954.79 1,169,665.00 1,000,000.00 6.87% 1,250,000.00 

     ภาษีสรรพสามิต 2,190,458.68 2,737,096.41 1,574,625.86 2,130,000.00 36.92% 2,156,000.00 

     ค่าภาคหลวงแร่ 204,929.05 180,314.92 124,138.87 200,000.00 22.44% 152,000.00 

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 105,642.95 112,570.95 83,386.79 100,000.00 19.92% 100,000.00 

    ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 694,332.00 771,477.00 1,863,413.00 550,000.00 1.96% 1,900,000.00 

    เงินท่ีเก็บตามกฎหมายวา่ดว้ยอุทยานแห่งชาติ 92,403.05 23,265.66 72,137.70 50,000.00 -2.96% 70,000.00 

    ค่าธรรมเนียมนํ้ าบาดาลและใชน้ํ้ าบาดาล 0.00 10.00 500.00 0.00 0.00% 0.00 

    ค่าธรรมเนียมป่าไม ้ 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00% 0.00 

    ค่าธรรมเนียมอากรประมง 0.00 0.00 400.00 0.00 0.00% 0.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 13,332,046.68 16,196,622.52 14,007,743.01 13,139,000.00 12.53% 15,763,000.00 

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป             

     เงินอุดหนุนทัว่ไป สาํหรับการดาํเนินการตามอาํนาจหนา้ท่ีและภารกิจถ่ายโอนเลือกทาํ 9,043,747.00 9,652,932.00 10,821,852.00 9,653,000.00 1.84% 11,020,500.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 9,043,747.00 9,652,932.00 10,821,852.00 9,653,000.00 1.84% 11,020,500.00 

รวมทุกหมวด 23,640,257.99 27,340,312.70 26,193,483.27 23,912,300.00 7.98% 28,285,000.00 
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

องค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก 

อาํเภอท่ายาง  จังหวดัเพชรบุรี 
 

ประมาณการรายรับรวมทั้งส้ิน 28,285,000.00 บาท  แยกเป็น 
 

รายได้จัดเกบ็ 
หมวดภาษีอากร        รวม             230,000.00     บาท    
      ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน      จาํนวน             120,000.00     บาท 

ประมาณการรายไดจ้ากภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ปี 2557 
     ภาษีบาํรุงทอ้งท่ี        จาํนวน             100,000.00     บาท 

ประมาณการรายไดจ้ากภาษีบาํรุงทอ้งท่ี ปี 2557 
      ภาษีป้าย        จาํนวน   10,000.00     บาท 

ประมาณการรายไดจ้ากภาษีป้าย ปี 2557 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต    รวม   36,500.00     บาท   
 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัใบอนุญาตการขายสุรา    จาํนวน      1,000.00     บาท 
  ประมาณการรายไดจ้ากค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัใบอนุญาตการขายสุรา ปี 2557 
 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย ์     จาํนวน        500.00      บาท 
  ประมาณการค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย ์ ปี 2557 
      ค่าปรับการผิดสัญญา       จาํนวน    25,000.00     บาท 

ประมาณการรายไดจ้ากค่าปรับการผิดสญัญา ปี 2557 
 ค่าใบอนุญาตประกอบการคา้สาํหรับกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ จาํนวน    10,000.00     บาท 
  ประมาณการรายไดจ้ากค่าใบอนุญาตประกอบการคา้สาํหรับกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ ปี 2557 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน      รวม             200,000.00     บาท    

     ดอกเบ้ีย        จาํนวน             200,000.00     บาท 
ประมาณการรายไดจ้ากดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร ปี 2557 

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณชิย์    รวม  800,000.00     บาท    

 รายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์    จาํนวน  800,000.00     บาท 

  ประมาณการรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์ปี 2557 
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หมวดรายได้เบ็ดเตลด็       รวม                235,000.00     บาท    
     ค่าขายแบบแปลน       จาํนวน   230,000.00     บาท 

ประมาณการรายไดจ้ากค่าขายแบบแปลน ปี 2557 
     รายไดเ้บด็เตล็ดอ่ืน ๆ       จาํนวน       5,000.00     บาท 

ประมาณการรายไดจ้ากรายไดเ้บด็เตลด็อ่ืน ๆ  ปี 2557 
 

รายได้ที่รัฐบาลจัดเกบ็แล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดภาษีจัดสรร       รวม         15,763,000.00     บาท 
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กาํหนดแผนฯ    จาํนวน           7,023,000.00     บาท  

ประมาณการรายไดจ้ากภาษีมูลคา่เพ่ิมตาม พ.ร.บ. กาํหนดแผนฯ ท่ีไดรั้บจดัสรร ปี 2557 

     ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9       จาํนวน           2,862,000.00    บาท 
ประมาณการรายไดจ้ากภาษีมูลคา่เพ่ิม 1 ใน 9 ท่ีไดรั้บจดัสรร ปี 2557 

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ       จาํนวน               250,000.00     บาท 
ประมาณการรายไดจ้ากภาษีธุรกิจเฉพาะ ท่ีไดรั้บจดัสรร ปี 2557 

     ภาษีสุรา        จาํนวน           1,250,000.00     บาท 
ประมาณการรายไดจ้ากภาษีสุรา ท่ีไดรั้บจดัสรร ปี 2557 

     ภาษีสรรพสามิต       จาํนวน           2,156,000.00     บาท 

ประมาณการรายไดจ้ากภาษีสรรพสามิต ท่ีไดรั้บจดัสรร ปี 2557 
     ค่าภาคหลวงแร่       จาํนวน             152,000.00     บาท 

ประมาณการรายไดจ้ากค่าภาคหลวงแร่ ท่ีไดรั้บจดัสรร ปี 2557 
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม      จาํนวน             100,000.00     บาท 

ประมาณการรายไดจ้ากค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ท่ีไดรั้บจดัสรร ปี 2557 
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน จาํนวน           1,900,000.00     บาท 

ประมาณการรายไดจ้ากค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน ท่ีไดรั้บจดัสรร ปี 2557 
     เงินท่ีเก็บตามกฎหมายวา่ดว้ยอุทยานแห่งชาติ    จาํนวน               70,000.00     บาท 

ประมาณการรายไดจ้ากเงินท่ีเก็บตามกฎหมายวา่ดว้ยอุทยานแห่งชาติ ท่ีไดรั้บจดัสรร ปี 2557 
 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป       รวม         11,020,500.00     บาท 

     เงินอุดหนุนทัว่ไป สาํหรับการดาํเนินการตามอาํนาจหนา้ท่ีและภารกิจถ่ายโอนเลือกทาํ   

         จาํนวน         11,020,500.00     บาท 
ประมาณการรายได้จากเงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับการดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีและภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา             

ท่ีไดรั้บจดัสรร ปี 2557 
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รายงานประมาณการรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก 

อาํเภอท่ายาง  จังหวดัเพชรบุรี 

  

รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2557 ยอดต่าง(%) ปี 2558 

แผนงานบริหารงานทัว่ไป             

งานบริหารทัว่ไป             

  งบบุคลากร             

  เงนิเดอืน (ฝ่ายการเมอืง)             

    เงินเดือนนายก/รองนายก 512,698.02 471,235.00 385,560.00 514,080.00 33.33% 514,080.00 

    เงินค่าตอบแทนประจาํตาํแหน่งนายก/รองนายก 38,496.75 38,731.00 31,590.00 42,120.00 33.33% 42,120.00 

    เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 38,496.75 38,731.00 31,590.00 42,120.00 33.33% 42,120.00 

    เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษา นายก อบต. 86,167.74 73,920.00 64,800.00 86,400.00 33.33% 86,400.00 

    เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 2,484,503.16 2,520,088.00 1,933,200.00 2,577,600.00 33.33% 2,577,600.00 

รวมเงนิเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 3,160,362.42 3,142,705.00 2,446,740.00 3,262,320.00 33.33% 3,262,320.00 

  เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ)             

    เงินเดือนพนกังาน 665,045.00 1,038,593.00 920,477.00 1,081,920.00 80.01% 1,656,930.00 

    เงินเพ่ิมต่างๆของพนกังาน 133,443.00 202,178.00 100,940.00 304,140.00 -82.17% 18,000.00 

    เงินประจาํตาํแหน่ง 42,000.00 50,467.00 63,000.00 84,000.00 33.33% 84,000.00 

    ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง 273,720.00 292,860.00 258,210.00 489,480.00 161.57% 675,400.00 

    เงินเพ่ิมต่างๆของพนกังานจา้ง 140,130.00 166,140.00 146,790.00 266,520.00 75.48% 36,000.00 

รวมเงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) 1,254,338.00 1,750,238.00 1,489,417.00 2,226,060.00 65.86% 2,470,330.00 

รวมงบบุคลากร 4,414,700.42 4,892,943.00 3,936,157.00 5,488,380.00 45.64% 5,732,650.00 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2557 ยอดต่าง(%) ปี 2558 

  งบดาํเนินการ             

  ค่าตอบแทน             

    ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่ อปท. 183,520.00 189,530.00 0.00 266,560.00 0.00% 402,800.00 

    ค่าเบ้ียประชุม 67,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 

    ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00% 0.00 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 1,000.00 0.00 10,000.00 0.00% 10,000.00 

    เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 200,940.00 68,288.00 0.00 120,000.00 0.00% 0.00 

รวมค่าตอบแทน 451,660.00 258,818.00 0.00 406,560.00 0.00% 412,800.00 

  ค่าใช้สอย             

    รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 97,098.40 82,098.50 46,654.50 150,000.00 178.64% 130,000.00 

    รายจ่ายเก่ียวกบัการรับรองและพิธีการ 19,760.00 15,840.00 53,910.00 100,000.00 159.69% 140,000.00 

    รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 435,456.00 540,567.00 338,850.00 460,000.00 -7.04% 315,000.00 

    ค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซม 27,823.30 14,829.00 33,214.30 80,000.00 140.86% 80,000.00 

รวมค่าใช้สอย 580,137.70 653,334.50 472,628.80 790,000.00 40.70% 665,000.00 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2557 ยอดต่าง(%) ปี 2558 

  ค่าวสัดุ             

    วสัดุสาํนกังาน 104,133.00 164,661.00 130,569.00 170,000.00 15,274.00% 330,000.00 

    วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ 950.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00% 5,000.00 

    วสัดุงานบา้นงานครัว 11,961.00 8,804.00 0.00 10,000.00 0.00% 20,000.00 

    วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 22,400.00 24,000.00 34,900.00 30,000.00 71.92% 60,000.00 

    วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 528,072.00 423,106.00 438,790.00 500,000.00 48.13% 650,000.00 

    วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00% 0.00 

    วสัดุคอมพิวเตอร์ 53,051.00 50,340.00 43,720.00 60,000.00 37.24% 60,000.00 

รวมค่าวสัดุ 720,567.00 670,911.00 647,979.00 780,000.00 73.62% 1,125,000.00 

  ค่าสาธารณูปโภค             

    ค่าไฟฟ้า 92,900.30 113,635.08 85,287.64 150,000.00 52.43% 130,000.00 

    ค่าบริการโทรศพัท ์ 87,099.69 83,425.52 58,515.99 100,000.00 70.89% 100,000.00 

    ค่าบริการไปรษณีย ์ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00% 0.00 

    ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 14,124.00 17,869.00 10,593.00 18,000.00 1,304.70% 148,800.00 

รวมค่าสาธารณูปโภค 194,123.99 214,929.60 154,396.63 273,000.00 145.34% 378,800.00 

รวมงบดาํเนนิการ 1,946,488.69 1,797,993.10 1,275,004.43 2,249,560.00 102.48% 2,581,600.00 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2557 ยอดต่าง(%) ปี 2558 

งบลงทุน             

  ค่าครุภัณฑ์             

    ครุภณัฑส์าํนกังาน 0.00 108,300.00 56,000.00 122,500.00 -48.57% 28,800.00 

    ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิย ุ 317,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 100,000.00 

    ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 0.00 30,900.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 

    ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 7,800.00 3,000.00 0.00 28,400.00 0.00% 3,000.00 

    ครุภณัฑอ่ื์น 95,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 

    ค่าบาํรุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ ์ 32,144.00 126,665.46 59,050.00 150,000.00 35.48% 80,000.00 

รวมค่าครุภัณฑ์ 451,944.00 268,865.46 115,050.00 300,900.00 84.09% 211,800.00 

ค่าทีด่นิและส่ิงก่อสร้าง             

   อาคารต่าง ๆ 2,911,000.00 0.00 0.00 0.00 00.00% 0.00 

   ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 197,000.00 00.00% 0.00 

   ค่าบาํรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0.00 478,000.00 0.00 0.00 00.00% 0.00 

รวมค่าทีด่นิและส่ิงก่อสร้าง 2,911,000.00 478,000.00 0.00 197,000.00 00.00% 0.00 

รวมงบลงทุน 3,362,944.00 746,865.46 115,050.00 497,900.00 84.09% 211,800.00 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2557 ยอดต่าง(%) ปี 2558 

งบเงนิอุดหนุน             

   เงนิอุดหนุน             

       เงินอุดหนุนองคก์รปกครองปกครองส่วนทอ้งถ่ิน    25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 -40.00% 15,000.00 

       เงินอุดหนุนส่วนราชการ 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 

รวมเงนิอุดหนุน 45,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 -40.00% 15,000.00 

รวมงบเงนิอุดหนุน 45,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 -40.00% 15,000.00 

งานบริหารทัว่ไป 9,769,133.11 7,462,801.56 5,351,211.43 8,260,840.00 59.61% 8,541,050.00 

งานวางแผนสถิตแิละวชิาการ       

   งบดาํเนินการ             

   ค่าใช้สอย             

     รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 31,894.00 5,970.00 5,782.00 15,000.00 159.43% 15,000.00 

รวมค่าใช้สอย 31,894.00 5,970.00 5,782.00 15,000.00 159.43% 15,000.00 

รวมงบดาํเนนิงาน 31,894.00 5,970.00 5,782.00 15,000.00 159.43% 15,000.00 

งบรายจ่ายอืน่             

   รายจ่ายอืน่             

       ค่าจา้งท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษา วจิยั ประเมินผล หรือพฒันาระบบตา่งๆซ่ึงมิใช่เพ่ือการจดัหา หรือ

ปรับปรุงครุภณัฑท่ี์ดิน และ/หรือส่ิงก่อสร้าง 
15,000.00 18,000.00 0.00 18,000.00 0.00% 20,000.00 

รวมรายจ่ายอืน่ 15,000.00 18,000.00 0.00 18,000.00 0.00% 20,000.00 

รวมงบรายจ่ายอืน่ 15,000.00 18,000.00 0.00 18,000.00 0.00% 20,000.00 

งานวางแผนสถิตแิละวชิาการ 46,894.00 23,970.00 5,782.00 33,000.00 505.33% 35,000.00 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2557 ยอดต่าง(%) ปี 2558 

งานบริหารงานคลงั             

งบบุคลากร             

       เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ)             

         เงินเดือนพนกังาน 545,100.00 582,968.00 588,744.00 640,440.00 33.98% 788,820.00 

         เงินเพ่ิมต่างๆของพนกังาน 115,345.00 113,080.00 31,230.00 82,080.00 -100.00% 0.00 

         เงินประจาํตาํแหน่ง 0.00 0.00 0.00 42,000.00 0.00% 42,000.00 

         ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง 84,600.00 87,960.00 68,760.00 91,680.00 90.05% 130,680.00 

         เงินเพ่ิมต่างๆของพนกังานจา้ง 24,150.00 20,040.00 12,240.00 16,320.00 47.06% 18,000.00 

รวมเงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) 769,195.00 804,048.00 700,974.00 872,520.00 39.73% 979,500.00 

รวมงบบุคลากร 769,195.00 804,048.00 700,974.00 872,520.00 39.73% 979,500.00 

 งบดาํเนินการ             

  ค่าตอบแทน             

    ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่ อปท. 122,720.00 122,300.00 1,050.00 154,560.00 20,185.71% 213,000.00 

    ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00% 0.00 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 3,404.00 3,404.00 1,702.00 4,000.00 487.54% 10,000.00 

    เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 19,445.00 883.00 0.00 80,000.00 0.00% 0.00 

รวมค่าตอบแทน 145,569.00 126,587.00 2,752.00 248,560.00 8,003.20% 223,000.00 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2557 ยอดต่าง(%) ปี 2558 

  ค่าใช้สอย             

    รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 0.00 3,550.00 0.00 100,000.00 0.00% 5,000.00 

    รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 28,280.00 13,720.00 4,940.00 50,000.00 3,543.72% 180,000.00 

    ค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซม 4,250.00 3,790.00 4,750.00 20,000.00 110.53% 10,000.00 

รวมค่าใช้สอย 32,530.00 21,060.00 9,690.00 170,000.00 1,912.38% 195,000.00 

  ค่าวสัดุ       

    วสัดุสาํนกังาน 30,650.95 29,849.05 15,038.10 50,000.00 232.49% 50,000.00 

    วสัดุคอมพิวเตอร์ 16,700.00 38,717.00 10,400.00 50,000.00 284.62% 40,000.00 

รวมค่าวัสดุ 47,350.95 68,566.05 25,438.10 100,000.00 253.80% 90,000.00 

  ค่าสาธารณูปโภค             

    ค่าบริการไปรษณีย ์ 4,575.00 10,375.00 5,723.00 15,000.00 162.10% 15,000.00 

รวมค่าสาธารณูปโภค 4,575.00 10,375.00 5,723.00 15,000.00 162.10% 15,000.00 

รวมงบดาํเนินการ 230,024.95 226,588.05 43,603.10 533,560.00 1,099.46% 523,000.00 

งบลงทุน             

  ค่าครุภัณฑ์             

    ครุภณัฑส์าํนกังาน 33,600.00 2,200.00 0.00 8,100.00 0.00% 17,000.00 

    ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 26,000.00 0.00 0.00 40,900.00 0.00% 5,500.00 

    ค่าบาํรุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ ์ 0.00 5,780.00 0.00 20,000.00 0.00% 10,000.00 

รวมค่าครุภัณฑ์ 59,600.00 7,980.00 0.00 69,000.00 0.00% 32,500.00 

รวมงบลงทุน 59,600.00 7,980.00 0.00 69,000.00 0.00% 32,500.00 

งานบริหารงานคลงั 1,058,819.95 1,038,616.05 744,577.10 1,475,080.00 106.16% 1,535,000.00 

รวมแผนงานบริหารงานท่ัวไป 10,874,847.06 8,525,387.61 6,101,570.53 9,768,920.00 65.71% 10,111,050.00 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2557 ยอดต่าง(%) ปี 2558 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน             

งานป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคภีัย             

งบดาํเนินการ             

   ค่าตอบแทน             

     ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่ อปท. 74,800.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00% 0.00 

รวมค่าตอบแทน 74,800.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00% 0.00 

  ค่าใช้สอย             

    รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 24,600.00 200,676.60 40,000.00 290,000.00 50.00% 60,000.00 

รวมค่าใช้สอย 24,600.00 200,676.60 40,000.00 290,000.00 50.00% 60,000.00 

 ค่าวสัดุ             

    วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ 19,890.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00% 20,000.00 

    วสัดุเคร่ืองแตง่กาย 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00% 0.00 

    วสัดุเคร่ืองดบัเพลิง 9,430.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00% 30,000.00 

รวมค่าวสัดุ 79,320.00 50,000.00 0.00 100,000.00 0.00% 50,000.00 

รวมงบดาํเนนิการ 178,720.00 250,676.60 40,000.00 490,000.00 175.00% 110,000.00 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2557 ยอดต่าง(%) ปี 2558 

งบลงทุน             

  ค่าครุภัณฑ์             

     ครุภณัฑส์าํนกังาน 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 

     ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิย ุ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 143,700.00 

     ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 0.00 2,119,000.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 

     ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์และการแพทย ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 24,000.00 

     ครุภณัฑเ์คร่ืองดบัเพลิง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 30,000.00 

รวมค่าครุภัณฑ์ 4,500.00 2,119,000.00 0.00 0.00 0.00% 197,700.00 

รวมงบลงทุน 4,500.00 2,119,000.00 0.00 0.00 0.00% 197,700.00 

งานป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคภีัย 183,220.00 2,369,676.60 40,000.00 490,000.00 669.25% 307,700.00 

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 183,220.00 2,369,676.60 40,000.00 490,000.00 669.25% 307,700.00 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2557 ยอดต่าง(%) ปี 2558 

แผนงานการศึกษา             

งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัการศึกษา             

งบบุคลากร             

   เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ)             

         เงินเดือนพนกังาน 196,814.00 249,480.00 260,329.00 272,880.00 63.55% 425,760.00 

         เงินเพ่ิมตา่งๆของพนกังาน 65,947.00 62,340.00 14,480.00 58,560.00 -100.00% 0.00 

         เงินประจาํตาํแหน่ง 0.00 0.00 0.00 21,000.00 0.00% 42,000.00 

         ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง 67,430.00 16,020.00 42,375.00 155,760.00 876.14% 413,640.00 

         เงินเพ่ิมต่างๆของพนกังานจา้ง 0.00 10,980.00 29,043.00 63,960.00 -38.02% 18,000.00 

รวมเงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) 330,191.00 338,820.00 346,227.00 572,160.00 159.77% 899,400.00 

รวมงบบุคลากร 330,191.00 338,820.00 346,227.00 572,160.00 159.77% 899,400.00 

งบดาํเนินการ             

  ค่าตอบแทน             

    ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่ อปท. 127,560.00 130,920.00 0.00 158,100.00 0.00% 250,100.00 

    ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00% 0.00 

    เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00% 0.00 

รวมค่าตอบแทน 127,560.00 130,920.00 0.00 228,100.00 0.00% 250,100.00 

  ค่าใช้สอย             

    รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 32,350.00 32,700.00 19,730.00 50,000.00 204.11% 60,000.00 

    ค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 400.00 0.00 10,000.00 0.00% 10,000.00 

รวมค่าใช้สอย 32,350.00 33,100.00 19,730.00 60,000.00 254.79% 70,000.00 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2557 ยอดต่าง(%) ปี 2558 

  ค่าวสัดุ             

    วสัดุสาํนกังาน 20,243.00 9,995.00 0.00 20,000.00 0.00% 10,000.00 

    วสัดุคอมพิวเตอร์ 8,600.00 17,200.00 8,600.00 30,000.00 248.84% 30,000.00 

    วสัดุเคร่ืองดบัเพลิง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 16,000.00 

รวมค่าวสัดุ 28,843.00 27,195.00 8,600.00 50,000.00 551.16% 56,000.00 

รวมงบดาํเนนิการ 188,753.00 191,215.00 28,330.00 338,100.00 1,227.57% 376,100.00 

งบลงทุน             

  ค่าครุภัณฑ์             

    ครุภณัฑส์าํนกังาน 3,000.00 13,400.00 0.00 4,800.00 0.00% 16,300.00 

    ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 35,600.00 0.00 0.00 17,200.00 0.00% 0.00 

    ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 0.00 9,490.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 

    ค่าบาํรุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ ์ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00% 10,000.00 

รวมค่าครุภัณฑ์ 38,600.00 22,890.00 0.00 32,000.00 0.00% 26,300.00 

รวมงบลงทุน 38,600.00 22,890.00 0.00 32,000.00 0.00% 26,300.00 

งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัการศึกษา 557,544.00 552,925.00 374,557.00 942,260.00 247.56% 1,301,800.00 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2557 ยอดต่าง(%) ปี 2558 

งานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา             

งบดาํเนินการ             

   ค่าใช้สอย              

     รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 183,778.00 278,062.00 425,056.00 572,800.00 65.06% 701,600.00 

รวมค่าใช้สอย 183,778.00 278,062.00 425,056.00 572,800.00 65.06% 701,600.00 

  ค่าวสัดุ             

     ค่าอาหารเสริม (นม) 1,431,206.20 1,398,324.80 852,104.58 1,442,840.00 75.26% 1,493,380.00 

รวมค่าวัสดุ 1,431,206.20 1,398,324.80 852,104.58 1,442,840.00 75.26% 1,493,380.00 

รวมงบดาํเนินการ 1,614,984.20 1,676,386.80 1,277,160.58 2,015,640.00 71.86% 2,194,980.00 

งบลงทุน             

ค่าท่ีดนิและส่ิงก่อสร้าง             

   อาคารต่างๆ 62,000.00 279,500.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 

   ค่าบาํรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0.00 52,000.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 

รวมค่าท่ีดนิและส่ิงก่อสร้าง 62,000.00 331,500.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 

รวมงบลงทุน 62,000.00 331,500.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 

งบเงินอุดหนุน             

   เงินอุดหนุน             

       เงินอุดหนุนส่วนราชการ    1,890,200.00 1,853,800.00 2,884,000.00 2,862,000.00 -0.87% 2,859,000.00 

รวมเงินอุดหนุน 1,890,200.00 1,853,800.00 2,884,000.00 2,862,000.00 -0.87% 2,859,000.00 

รวมงบเงินอุดหนุน 1,890,200.00 1,853,800.00 2,884,000.00 2,862,000.00 -0.87% 2,859,000.00 

งานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 3,567,184.20 3,861,686.80 4,161,160.58 4,877,640.00 21.46% 5,053,980.00 

รวมแผนงานการศึกษา 4,124,728.20 4,414,611.80 4,535,717.58 5,819,900.00 40.13% 6,355,780.00 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2557 ยอดต่าง(%) ปี 2558 

แผนงานสาธารณสุข             

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่             

งบดาํเนินการ             

   ค่าใช้สอย             

     รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 132,794.00 134,948.00 150,000.00 150,000.00 6.67% 160,000.00 

รวมค่าใช้สอย 132,794.00 134,948.00 150,000.00 150,000.00 6.67% 160,000.00 

รวมงบดาํเนนิการ 132,794.00 134,948.00 150,000.00 150,000.00 6.67% 160,000.00 

งบลงทุน             

  ค่าครุภัณฑ์             

   ครุภณัฑก์ารเกษตร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 118,000.00 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 118,000.00 

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 118,000.00 

งบเงนิอุดหนุน             

   เงนิอุดหนุน             

       เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน ์ 140,000.00 140,000.00 100,000.00 140,000.00 110.00% 210,000.00 

รวมเงนิอุดหนุน 140,000.00 140,000.00 100,000.00 140,000.00 110.00% 210,000.00 

รวมงบเงนิอุดหนุน 140,000.00 140,000.00 100,000.00 140,000.00 110.00% 210,000.00 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ 272,794.00 274,948.00 250,000.00 290,000.00 95.20% 488,000.00 

รวมแผนงานสาธารณสุข 272,794.00 274,948.00 250,000.00 290,000.00 95.20% 488,000.00 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2557 ยอดต่าง(%) ปี 2558 

แผนงานเคหะและชุมชน             

งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน             

งบบุคลากร             

   เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ)             

         เงินเดือนพนกังาน 533,666.00 305,510.00 295,875.00 438,360.00 45.34% 430,020.00 

         เงินเพ่ิมต่างๆของพนกังาน 61,540.00 27,730.00 15,090.00 72,000.00 -20.48% 12,000.00 

         เงินประจาํตาํแหน่ง 0.00 0.00 0.00 42,000.00 0.00% 42,000.00 

         ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง 318,196.00 256,320.00 301,140.00 409,920.00 135.58% 709,440.00 

         เงินเพ่ิมต่างๆของพนกังานจา้ง 139,773.00 175,680.00 184,860.00 216,000.00 -80.53% 36,000.00 

รวมเงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) 1,053,175.00 765,240.00 796,965.00 1,178,280.00 54.27% 1,229,460.00 

รวมงบบุคลากร 1,053,175.00 765,240.00 796,965.00 1,178,280.00 54.27% 1,229,460.00 

 งบดาํเนินการ             

  ค่าตอบแทน             

    ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชนแ์ก่ อปท. 142,820.00 92,960.00 0.00 141,380.00 0.00% 190,700.00 

    ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00% 0.00 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 2,200.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00% 5,000.00 

    เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 10,316.00 610,315.25 132,570.00 200,000.00 0.00% 0.00 

รวมค่าตอบแทน 155,336.00 703,275.25 132,570.00 356,380.00 47.62% 195,700.00 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2557 ยอดต่าง(%) ปี 2558 

  ค่าใช้สอย             

     รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 56,635.00 0.00 30,000.00 30,000.00 66.67% 50,000.00 

    รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 19,120.00 6,120.00 3,000.00 30,000.00 566.67% 20,000.00 

    ค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซม 4,550.00 7,600.00 23,550.00 10,000.00 324.63% 100,000.00 

รวมค่าใช้สอย 80,305.00 13,720.00 56,550.00 70,000.00 200.62% 170,000.00 

  ค่าวสัดุ             

    วสัดุสาํนกังาน 8,007.00 9,522.00 0.00 20,000.00 0.00% 20,000.00 

    วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ 46,495.00 60,845.00 10,640.00 70,000.00 557.89% 70,000.00 

    วสัดุก่อสร้าง 242,680.00 90,281.00 151,401.00 250,000.00 32.10% 200,000.00 

    วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00% 0.00 

    วสัดุคอมพิวเตอร์ 11,980.00 17,210.00 8,720.00 30,000.00 186.70% 25,000.00 

รวมค่าวสัดุ 309,162.00 177,858.00 170,761.00 372,000.00 84.47% 315,000.00 

  ค่าสาธารณูปโภค             

    ค่าไฟฟ้า 674,510.29 586,341.74 472,140.05 600,000.00 37.67% 650,000.00 

    ค่าบริการไปรษณีย ์ 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00% 0.00 

รวมค่าสาธารณูปโภค 674,510.29 586,341.74 472,140.05 601,000.00 37.67% 650,000.00 

รวมงบดาํเนนิการ 1,219,313.29 1,481,194.99 832,021.05 1,399,380.00 59.94% 1,330,700.00 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2557 ยอดต่าง(%) ปี 2558 

งบลงทุน             

  ค่าครุภัณฑ์             

   ครุภณัฑก์ารเกษตร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 51,700.00 

    ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิย ุ 195,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 

    ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 16,100.00 0.00 0.00 1,700.00 0.00% 0.00 

    ครุภณัฑอ่ื์น 71,000.00 142,845.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 

    ครุภณัฑส์าํนกังาน 0.00 0.00 0.00 13,400.00 0.00% 0.00 

    ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 19,540.00 20,000.00 0.00% 0.00 

    ครุภณัฑส์าํรวจ 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00% 0.00 

    ค่าบาํรุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ ์ 150,520.00 81,700.00 0.00 200,000.00 0.00% 0.00 

รวมค่าครุภัณฑ์ 432,620.00 224,545.00 19,540.00 243,100.00 164.59% 51,700.00 

รวมงบลงทุน 432,620.00 224,545.00 19,540.00 243,100.00 164.59% 51,700.00 

งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 2,705,108.29 2,470,979.99 1,648,526.05 2,820,760.00 58.44% 2,611,860.00 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2557 ยอดต่าง(%) ปี 2558 

งานไฟฟ้าถนน             

งบลงทุน             

  ค่าทีด่นิและส่ิงก่อสร้าง             

     ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 450,000.00 

     ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 0.00 0.00 694,000.00 3,116,000.00 749.57% 5,896,000.00 

รวมค่าทีด่นิและส่ิงก่อสร้าง 0.00 0.00 694,000.00 3,116,000.00 814.41% 6,346,000.00 

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 694,000.00 3,116,000.00 814.41% 6,346,000.00 

งบเงนิอุดหนุน             

   เงนิอุดหนุน             

       เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 100,000.00 

รวมเงนิอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 100,000.00 

รวมงบเงนิอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 100,000.00 

รวมงานไฟฟ้าถนน 0.00 0.00 694,000.00 3,116,000.00 828.82% 6,446,000.00 

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 2,705,108.29 2,470,979.99 2,342,526.05 5,936,760.00 286.67% 9,057,860.00 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2557 ยอดต่าง(%) ปี 2558 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน             

งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเข้มแข็งของชุมชน             

งบดาํเนินการ             

   ค่าใช้สอย             

    รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 168,595.00 50,498.00 9,800.00 250,000.00 2,828.57% 287,000.00 

รวมค่าใช้สอย 168,595.00 50,498.00 9,800.00 250,000.00 2,828.57% 287,000.00 

รวมงบดาํเนนิการ 168,595.00 50,498.00 9,800.00 250,000.00 2,828.57% 287,000.00 

งบเงนิอุดหนุน             

   เงนิอุดหนุน             

       เงินอุดหนุนส่วนราชการ 25,000.00 23,000.00 30,000.00 30,000.00 -23.33% 23,000.00 

รวมเงนิอุดหนุน 25,000.00 23,000.00 30,000.00 30,000.00 -23.33% 23,000.00 

รวมงบเงนิอุดหนุน 25,000.00 23,000.00 30,000.00 30,000.00 -23.33% 23,000.00 

งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 193,595.00 73,498.00 39,800.00 280,000.00 678.89% 310,000.00 

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 193,595.00 73,498.00 39,800.00 280,000.00 678.89% 310,000.00 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2557 ยอดต่าง(%) ปี 2558 

แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ             

งานกฬีาและนันทนาการ             

งบดาํเนินการ             

   ค่าใช้สอย             

    รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 101,010.00 87,440.00 99,815.00 128,000.00 28.24% 128,000.00 

รวมค่าใช้สอย 101,010.00 87,440.00 99,815.00 128,000.00 28.24% 128,000.00 

  ค่าวสัดุ             

    วสัดุกีฬา 69,880.00 70,000.00 97,881.00 98,000.00 0.12% 98,000.00 

รวมค่าวสัดุ 69,880.00 70,000.00 97,881.00 98,000.00 0.12% 98,000.00 

รวมงบดาํเนนิการ 170,890.00 157,440.00 197,696.00 226,000.00 14.32% 226,000.00 

งบเงนิอุดหนุน             

   เงนิอุดหนุน             

       เงินอุดหนุนส่วนราชการ 35,000.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 

รวมเงนิอุดหนุน 35,000.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 

รวมงบเงนิอุดหนุน 35,000.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 

งานกฬีาและนันทนาการ 205,890.00 192,440.00 197,696.00 226,000.00 14.32% 226,000.00 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2557 ยอดต่าง(%) ปี 2558 

งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น             

งบดาํเนินการ             

   ค่าใช้สอย             

    รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 117,600.00 111,920.00 113,700.00 144,000.00 24.89% 142,000.00 

รวมค่าใช้สอย 117,600.00 111,920.00 113,700.00 144,000.00 24.89% 142,000.00 

รวมงบดาํเนินการ 117,600.00 111,920.00 113,700.00 144,000.00 24.89% 142,000.00 

งบเงินอุดหนุน             

   เงินอุดหนุน             

       เงินอุดหนุนส่วนราชการ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00% 20,000.00 

       เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 29,000.00 

รวมเงินอุดหนุน 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 145.00% 49,000.00 

รวมงบเงินอุดหนุน 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 145.00% 49,000.00 

งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 137,600.00 131,920.00 133,700.00 164,000.00 42.86% 191,000.00 

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเท่ียว             

งบดาํเนินการ             

   ค่าใชส้อย             

    รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 70,000.00 79,000.00 110,000.00 80,000.00 -9.09% 100,000.00 

รวมค่าใช้สอย 70,000.00 79,000.00 110,000.00 80,000.00 -9.09% 100,000.00 

รวมงบดาํเนินการ 70,000.00 79,000.00 110,000.00 80,000.00 -9.09% 100,000.00 

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเท่ียว 70,000.00 79,000.00 110,000.00 80,000.00 -9.09% 100,000.00 

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 413,490.00 403,360.00 441,396.00 470,000.00 17.13% 517,000.00 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2557 ยอดต่าง(%) ปี 2558 

แผนงานการเกษตร             

งานอนุรักษ์แหล่งนํา้และป่าไม้             

งบดาํเนินการ             

   ค่าใช้สอย             

    รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 0.00 14,600.00 0.00 40,000.00 0.00% 40,000.00 

รวมค่าใช้สอย 0.00 14,600.00 0.00 40,000.00 0.00% 40,000.00 

รวมงบดาํเนนิการ 0.00 14,600.00 0.00 40,000.00 0.00% 40,000.00 

งานอนุรักษ์แหล่งนํา้และป่าไม้ 0.00 14,600.00 0.00 40,000.00 0.00% 40,000.00 

รวมแผนงานการเกษตร 0.00 14,600.00 0.00 40,000.00 0.00% 40,000.00 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2557 ยอดต่าง(%) ปี 2558 

แผนงานงบกลาง             

งานงบกลาง             

     งบกลาง             

       งบกลาง             

           เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม 77,257.00 89,820.00 63,781.00 100,000.00 69.17% 107,900.00 

           เบ้ียยงัชีพคนชรา 119,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 

           เบ้ียยงัชีพคนพิการ 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 

           เบ้ียยงัชีพผูป่้วยโรคเอดส์ 30,000.00 30,000.00 29,500.00 30,000.00 22.03% 36,000.00 

           สาํรองจ่าย 179,280.00 151,705.00 148,945.00 404,547.00 299.74% 595,395.00 

           รายจ่ายตามขอ้ผกูพนั 390,600.00 103,740.00 89,580.00 139,580.00 107.27% 185,670.00 

รวมงบกลาง 916,237.00 375,265.00 331,806.00 674,127.00 178.77% 924,965.00 

    บําเหน็จ/บํานาญ             

       เงินสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน (กบท.) 131,334.00 127,670.00 142,593.00 142,593.00 21.08% 172,645.00 

 รวมบําเหน็จ/บํานาญ 131,334.00 127,670.00 142,593.00 142,593.00 21.08% 172,645.00 

งานงบกลาง 1,047,571.00 502,935.00 474,399.00 816,720.00 131.37% 1,097,610.00 

รวมแผนงานงบกลาง 1,047,571.00 502,935.00 474,399.00 816,720.00 131.37% 1,097,610.00 

รวมทุกแผนงาน 19,815,353.55 19,049,997.00 14,225,409.16 23,912,300.00 98.83% 28,285,000.00 
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

องค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก 

อาํเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี 
 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งส้ิน    28,285,000   บาท  แยกเป็น 

 
แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

งานบริหารทั่วไป (สํานักงานปลดั อบต.)     รวม         8,541,050     บาท 
     งบบุคลากร        รวม         5,732,650     บาท 
          เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)      รวม         3,262,320     บาท 
          เงินเดือนนายก / รองนายก      จาํนวน              514,080     บาท  

     เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน ใหแ้ก่ นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล และ รองนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  
 

          เงินค่าตอบแทนประจาํตาํแหน่งนายก / รองนายก   จาํนวน                42,120     บาท  
     เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจาํตาํแหน่ง ใหแ้ก่ นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล และ รองนายกองคก์ารบริหาร       
     ส่วนตาํบล  

 

          เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก / รองนายก    จาํนวน                42,120     บาท  
     เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ ใหแ้ก่ นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล และ รองนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  
 

          เงินค่าตอบแทนเลขานุการ / ท่ีปรึกษา นายก อบต.   จาํนวน                 86,400     บาท    
     เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ใหแ้ก่ เลขานุการนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  

 

          เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  จาํนวน          2,577,600     บาท  
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใหแ้ก่ ประธานสภา อบต., รองประธานสภา อบต., เลขานุการสภา อบต. และสมาชิกสภา อบต.  

 

          เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)      รวม         2,470,330     บาท 
          เงินเดือนพนกังาน         จาํนวน          1,656,930     บาท  

     เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน ใหแ้ก่ พนกังานส่วนตาํบล สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุง 
     เงินเดือนประจาํปี   

 

          เงินเพิ่มต่างๆ ของพนกังาน      จาํนวน                18,000     บาท  
     เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชัว่คราว ใหแ้ก่ พนกังานส่วนตาํบล สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  

  

          เงินประจาํตาํแหน่ง       จาํนวน                84,000     บาท   
     เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจาํตาํแหน่ง ใหแ้ก่ ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล และหวัหนา้สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
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          ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง      จาํนวน              675,400     บาท   
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใหแ้ก่ พนกังานจา้งตามภารกิจ และพนกังานจา้งทัว่ไป สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหาร                  
     ส่วนตาํบล  และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนกังานจา้ง   
 

          เงินเพิ่มต่างๆ ของพนกังานจา้ง     จาํนวน                 36,000     บาท 
     เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชัว่คราว ใหแ้ก่ พนกังานจา้งตามภารกิจ และพนกังานจา้งทัว่ไป สาํนกังานปลดั         
     องคก์ารบริหารส่วนตาํบล  

 

     งบดําเนินการ        รวม         2,581,600     บาท 
          ค่าตอบแทน           รวม            412,800     บาท 
          ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่ อปท.  จาํนวน              402,800     บาท  

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผูม้าปฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชนแ์ก่องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย  

     เงินตอบแทนผูป้ฏิบติังานดา้นการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการ เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ   

     สาํหรับพนกังานส่วนตาํบล ลูกจา้งประจาํ พนกังานจา้ง ตามสิทธิท่ีกฎหมายกาํหนด เงินตอบแทนเจา้หนา้ท่ีในการ 

     เลือกตั้ง เงินรางวลั เงินทาํขวญัฝ่าอนัตรายเป็นคร้ังคราว ค่าใชจ่้ายในการคดัเลือกพนกังานและลูกจา้งของ องคก์ารบริหาร 

     ส่วนตาํบล เช่น ค่าเบ้ียประชุม ค่าพาหนะ ค่าสมนาคุณ และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งใหแ้ก่กรรมการและผูมี้สิทธิ ฯลฯ 
   

 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร        จาํนวน                10,000     บาท   
     เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของ พนกังานส่วนตาํบล ลูกจา้งประจาํ สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหาร                 
     ส่วนตาํบล ผูซ่ึ้งมีสิทธิเบิกไดต้ามระเบียบ 
    

          ค่าใช้สอย            รวม             665,000     บาท 
          รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ        จาํนวน              130,000     บาท   

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเยบ็หนงัสือหรือเขา้ปกหนงัสือ ค่าซกัฟอก ค่ากาํจดัส่ิงปฏิกลู ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่า 
    ทรัพยสิ์น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าเบ้ียประกนั ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินคดีตามคาํพิพากษา ค่าจา้ง 
    เหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศพัท ์ค่าติดตั้งเคร่ืองรับสญัญาณต่าง ๆ ค่ารับหนงัสือพิมพ ์ 
    วารสารต่างๆ ค่าจดัทาํวารสารรายงานกิจการ จดหมายข่าว ของ อบต.ประจาํปี  ฯลฯ 
 

          รายจ่ายเก่ียวกบัการรับรองและพิธีการ    จาํนวน              140,000     บาท   
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้าย ดงัน้ี 

     - ค่ารับรองในการตอ้นรับบุคคลหรือคณะบุคคล ท่ีมานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยีย่มชม หรือทศันะศึกษาดูงาน               
       ค่าเล้ียงรับรองในการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 
        ตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนงัสือสัง่การของกระทรวงมหาดไทย  ตั้งไว ้ 20,000  บาท  
     - ค่าใชจ่้ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ตั้งไว ้120,000 บาท 

 

          รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ         
              ค่าพวงมาลา พวงมาลยั ช่อดอกไม ้กระเชา้ดอกไม ้   จาํนวน     5,000    บาท 

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือจดัหาพวงมาลา พวงมาลยั ช่อดอกไม ้กระเชา้ดอกไม ้  
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    ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ    จาํนวน              100,000    บาท 
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการสาํหรับเป็นค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพกั ค่าลงทะเบียน และ 
      ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสมัมนาของพนกังานส่วนตาํบล ลูกจา้งประจาํ พนกังานจา้ง  
      ผูบ้ริหาร อบต.  และสมาชิกสภา อบต.  
  

   โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพฒันาศกัยภาพคณะผูบ้ริหาร จาํนวน            200,000    บาท 

      สมาชิกสภา อบต. ผูน้าํชุมชน ขา้ราชการและพนกังานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขากระปุก 

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและพฒันาศกัยภาพคณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภา อบต.  

      ผูน้าํชุมชน ขา้ราชการและพนกังานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขากระปุก เช่น ค่าจา้งเหมาจดัทาํป้ายไวนิล 

      โครงการ ค่าจา้งเหมารถยนต ์ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าอาหารวา่ง ค่าท่ีพกั ค่าสมนาคุณวทิยากร ค่าวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  

       ฯลฯ 
 

     โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบติังาน จาํนวน              10,000    บาท 

     ของขา้ราชการและพนกังานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขากระปุก              

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบติังานของขา้ราชการและ 

      พนกังานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขากระปุก เช่น ค่าจา้งเหมาจดัทาํป้ายไวนิลโครงการ ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม   

      ค่าอาหารวา่ง ค่าสมนาคุณวทิยากร ค่าวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ 
         

ค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซม      จาํนวน          80,000     บาท   
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบาํรุงรักษาทรัพยสิ์นเพ่ือใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ  
 

          ค่าวสัดุ            รวม         1,125,000     บาท 
          วสัดุสาํนกังาน       จาํนวน              330,000     บาท  

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุสาํนกังานต่าง ๆ เช่น กระดาษ  หมึก ดินสอ ปากกา ไมบ้รรทดั ยางลบ คลิป เขม็หมุด เทป พี ว ีซี  
     แบบใส กระดาษคาร์บอน ลวดเยบ็กระดาษ กาว แฟ้ม สมุดประวติัขา้ราชการ แบบพิมพ ์แปรงลบกระดาน ตรายาง ซอง  
     ธงชาติ ตะแกรงวางเอกสาร นํ้ าด่ืมสาํหรับบริการประชาชนในสาํนกังาน เคร่ืองตดักระดาษ เคร่ืองเยบ็กระดาษ กระดาน 
     ไวทบ์อร์ด นาฬิกา เคร่ืองคาํนวณเลข ฯลฯ 

  

          วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ      จาํนวน                  5,000     บาท  
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุเช่น ลาํโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หลอดไฟฟ้า โคมไฟฟ้า สวทิชไ์ฟฟ้า ฯลฯ 
 

 วสัดุงานบา้นงานครัว      จาํนวน                20,000     บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุงานบา้นงานครัว เช่น แปรง ไมก้วาด เข่ง แกว้นํ้ า ถว้ยชาม ชอ้นสอ้ม ชุดกาแฟ นํ้ ายาลา้งหอ้งนํ้ า            
      ผา้ปูโตะ๊ ฯลฯ 
 

          วสัดุยานพาหนะและขนส่ง      จาํนวน                60,000     บาท  
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง ค่าอะไหล่และช้ินส่วนท่ีเสียหายของรถยนตข์อง อบต. รถยนต ์                  
     บรรทุกนํ้ า รถจกัรยานยนต ์เช่น ยางนอก ยางใน หวัเทียน แบตเตอร่ี กนัชนรถยนต ์นํ้ ามนัเบรก ฯลฯ  
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          วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน      จาํนวน             650,000     บาท  
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เช่น นํ้ ามนัดีเซล  นํ้ามนัเบนซิน นํ้ ามนัเคร่ือง ฯลฯ รถยนตข์อง อบต.  
     รถยนตบ์รรทุกนํ้ า รถจกัรยานยนต ์เคร่ืองตดัหญา้ ท่ีใชใ้นการปฏิบติัราชการและเป็นค่าเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนสาํหรับ 
     เคร่ืองจกัรกลของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีขอมาใชใ้นราชการและจ่ายสนบัสนุนใหห้น่วยงานและกลุ่มองคก์รต่าง ๆในการ 
     ปฏิบติัหนา้ท่ีอนัเป็นประโยชน์แก่ อบต. 

  

          วสัดุคอมพวิเตอร์       จาํนวน                60,000     บาท  
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกสาํหรับเคร่ืองพิมพ ์เมนบอร์ด เมาส์ เคร่ืองกระจายสญัญาณ (Hub)   
     เคร่ืองอ่านและบนัทึกขอ้มูลแบบต่างๆ สายเคเบิล ฯลฯ 

            
          ค่าสาธารณูปโภค          รวม            378,800     บาท 
          ค่าไฟฟ้า        จาํนวน              130,000     บาท    

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาํหรับท่ีทาํการองคก์ารบริหารส่วนตาํบล และอาคารสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นความดูแลของ       
    องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขากระปุก 

  

          ค่าบริการโทรศพัท ์      จาํนวน              100,000     บาท  
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศพัทพ้ื์นฐาน  ค่าโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี และค่าใชจ่้ายเพ่ือใหไ้ดใ้ชบ้ริการ เช่น ค่าเช่าเคร่ือง ค่าเช่าหมายเลข 
     โทรศพัท ์ค่าบาํรุงรักษาสาย ฯลฯ   

      

          ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม     จาํนวน               148,800     บาท  
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวทิยติุดตามตวั ค่าวทิยส่ืุอสาร  
     ค่าส่ือสารผา่นดาวเทียม ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการใชร้ะบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าส่ือสารอ่ืน ๆ ฯลฯ 

  

     งบลงทุน        รวม               211,800     บาท 
          ค่าครุภัณฑ์           รวม                211,800     บาท 
       ครุภณัฑส์าํนกังาน   
 โตะ๊อเนกประสงคข์าพบั                                                                               จาํนวน              16,000     บาท 

                  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือโตะ๊อเนกประสงคข์าพบั จาํนวน 10 ตวั โดยจดัซ้ือตามราคาทอ้งตลาดไม่มีในบญัชีราคามาตรฐาน 

     ครุภณัฑ ์
 

 เกา้อ้ีแบบหมุนทรงสูง      จาํนวน                 3,000     บาท 
                                    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเกา้อ้ีแบบหมุนทรงสูง  จาํนวน 1  ตวั โดยจดัซ้ือตามราคาทอ้งตลาดไม่มีในบญัชีราคามาตรฐาน 

      ครุภณัฑ ์
 

 ตูเ้หล็ก 40 ช่อง       จาํนวน                 9,800     บาท 
                                    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือตูเ้หลก็ 40 ช่อง จาํนวน 2 ตู ้โดยจดัซ้ือตามราคาทอ้งตลาดไม่มีในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์
 

 ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิย ุ

 ชุดไมโครโฟนสาํหรับประชุม     จาํนวน            100,000       บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือชุดไมโครโฟนสาํหรับประชุม พร้อมค่าติดตั้ง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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 1. ชุดประธาน  

 - กา้นไมโครโฟนแบบคอห่าน ยาว 48 เซนติเมตร พร้อมทั้งมีวงแหวนแสงไฟสีแดงแสดงการทาํงานขณะพดู 

 - มีลาํโพงขยายเสียงการฟังในขณะผูอ่ื้นพดูอยูใ่นตวั 

- มีสวติซ์เปิด-ปิด ไมโครโฟนขณะพดู และจดัตดัลาํโพงของตนเพ่ือป้องกนัเสียงหอน พร้อมทั้งมีไฟสีแดงแสดงการ

ทาํงาน 

- มีสายเช่ือมต่อไปตวัไมคป์ระชุมตวัถดัไป ยาว 2.25 เมตร 

- มีโวลุ่มปรับความดงั มาก-นอ้ย ของแต่ละตวั 

- มีช่องต่อสญัญาณไปยงัเคร่ืองบนัทึกเสียง 

- มีช่องต่อหูฟังภายนอก 

- มีปุ่มสวติซ์กดในกรณีท่ีจะพดู 

- มีไฟ  LED สวา่งในขณะพดู 

- มีสวติซ์กดตวัการทาํงานของไมโครโฟนตวัอ่ืน โดยไม่ตดัไมโครโฟนของตวัเอง 

- มี LED แสดงขณะท่ีกด Switch Priority 

 2. ชุดผูร่้วมประชุม 

 - กา้นไมโครโฟนแบบคอห่าน ยาว 48 เซนติเมตร พร้อมทั้งมีวงแหวนแสงไฟสีแดงแสดงการทาํงานขณะพดู 

 - มีลาํโพงขยายเสียงการฟังในขณะผูอ่ื้นพดูอยูใ่นตวั 

- มีสวติซ์เปิด-ปิด ไมโครโฟนขณะพดู และจดัตดัลาํโพงของตนเพ่ือป้องกนัเสียงหอน พร้อมทั้งมีไฟสีแดงแสดงการ

ทาํงาน 

- มีสายเช่ือมต่อไปตวัไมคป์ระชุมตวัถดัไป ยาว 2.25 เมตร 

- มีโวลุ่มปรับความดงั มาก-นอ้ย ของแต่ละตวั 

- มีช่องต่อสญัญาณไปยงัเคร่ืองบนัทึกเสียง 

- มีช่องต่อหูฟังภายนอก 

- มีปุ่มสวติซ์กดในกรณีท่ีจะพดู 

- มีไฟ  LED สวา่งในขณะพดู 

 3. ชุดเคร่ืองควบคุมและจ่ายไฟชุดไมคป์ระชุม 

- แรงดนัไฟขาออกไป 13.8 Vdc. 

- ความถ่ีเสียงเตือน 500-550 Hz 

- ความแรงสญัญาณบนัทึก 300 mV.,10k ohm. 

- ผลตอบสนองความถ่ี 100 Hz – 18 KHz. 

- Input, Mic,Aux., อยา่งละ 1 ช่อง 

- Output,Pre-Amp,Rec. อยา่งละ 1 ช่อง 

- Swich กดตดัการทาํงาน เฉพาะผูร่้วมประชุม 

- กาํลงั output 8-9 Vrms. 

- ขนาด W x H x D 440 x 65 x 175 mm. 

- นํ้าหนกั 3.8 kg. 

โดยจดัซ้ือตามราคาทอ้งตลาดไม่มีในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ 
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 ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 

          จอภาพคอมพิวเตอร์      จาํนวน                 3,000     บาท 
                                    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือจอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 18 น้ิว จาํนวน 1 จอ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี   
      - มีขนาดไม่นอ้ยกวา่ 18 น้ิว 

       - รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่นอ้ยกวา่ 1,366 x 768 Pixel 

      - มี  Refresh Rate ไม่นอ้ยกวา่ 60 Hz 
 

       ค่าบาํรุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ ์     จาํนวน                 80,000     บาท  
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบาํรุงรักษาโครงสร้างของครุภณัฑข์นาดใหญ่ ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบาํรุงตามปกติหรือค่าซ่อม 
     ส่วนกลาง 

  

งบเงินอุดหนุน        รวม              15,000     บาท 
          เงินอุดหนุน           รวม              15,000     บาท 
      เงินอุดหนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน    จาํนวน                15,000     บาท 

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้าย ดงัน้ี 
     - อุดหนุนองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นในดง เพ่ือดาํเนินโครงการปรับปรุงและพฒันาศูนยร์วมขอ้มูลข่าวสารการจดัซ้ือ 
        หรือการจดัจา้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินระดบัอาํเภอ และศูนยป์ระสานงานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอาํเภอ 
        ท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี ตั้งไว ้ 15,000  บาท  

 

งานวางแผนสถิติและวชิาการ (สํานักงานปลดั อบต.)   รวม              35,000     บาท 
     งบดําเนินการ        รวม              15,000     บาท 
          ค่าใช้สอย            รวม              15,000     บาท 
          รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ         

      โครงการจดัเวทีประชาคมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจดัทาํ จาํนวน                  10,000     บาท 
     แผนพฒันาทอ้งถ่ินและแผนพฒันาหมู่บา้น ประจาํปี พ.ศ.2558 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการจดัเวทีประชาคมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

และแผนพฒันาหมู่บา้น ประจาํปี พ.ศ.2558 เช่น ค่าจา้งเหมาจดัทาํป้ายไวนิล ค่านํ้ าด่ืมสาํหรับผูเ้ขา้ร่วมการประชาคม  

ฯลฯ  
 

 โครงการการประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อส่งเสริมบูรณาการ จาํนวน                    5,000     บาท 
     แผนชุมชนระดบัตาํบลท่ีมีประสิทธิภาพ ประจาํปี พ.ศ.2558 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการการประชุมเชิงปฏิบติัการเพ่ือส่งเสริมบูรณาการแผนชุมชนระดบัตาํบลท่ีมี

ประสิทธิภาพ ประจาํปี พ.ศ.2558 เช่น ค่าป้ายไวนิลโครงการฯ ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม  ฯลฯ 
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       งบรายจ่ายอืน่                                                                                             รวม                   20,000     บาท 

        รายจ่ายอืน่        รวม                   20,000     บาท 
  ค่าจา้งท่ีปรึกษาเพื่อศึกษา วจิยั ประเมินผล หรือพฒันาระบบต่าง ๆ  จาํนวน               20,000     บาท 
        ซ่ึงมิใช่เพื่อการจดัหาหรือปรับปรุงครุภณัฑท่ี์ดิน และ/หรือส่ิงก่อสร้าง 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจา้งองคก์ร สถาบนัหรือบุคคลท่ีเป็นกลางในการสาํรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการ         
                   ใหบ้ริการของ อบต.  
 
งานบริหารงานคลงั (ส่วนการคลงั)     รวม        1,535,000     บาท 
     งบบุคลากร        รวม            979,500    บาท 
          เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)      รวม            979,500    บาท 
          เงินเดือนพนกังาน         จาํนวน             788,820     บาท  

     เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน ใหแ้ก่ พนกังานส่วนตาํบล ส่วนการคลงั และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาํปี   
 

 เงินประจาํตาํแหน่ง       จาํนวน                42,000     บาท   
     เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจาํตาํแหน่ง ใหแ้ก่ หวัหนา้ส่วนการคลงั 
 

          ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง      จาํนวน               130,680     บาท   
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใหแ้ก่ พนกังานจา้งตามภารกิจ ส่วนการคลงั และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนกังานจา้ง   
  

          เงินเพิ่มต่างๆ ของพนกังานจา้ง     จาํนวน                 18,000     บาท 
     เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชัว่คราว ใหแ้ก่ พนกังานจา้งตามภารกิจ ส่วนการคลงั 
 

        งบดําเนินการ       รวม            523,000     บาท 
          ค่าตอบแทน           รวม            223,000     บาท 
          ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่ อปท.  จาํนวน              213,000     บาท  

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผูม้าปฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชนแ์ก่องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย  

     เงินตอบแทนผูป้ฏิบติังานดา้นการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการ เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ   

     สาํหรับพนกังานส่วนตาํบล พนกังานจา้ง ตามสิทธิท่ีกฎหมายกาํหนด ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจา้ง  

     เงินรางวลั เงินทาํขวญัฝ่าอนัตรายเป็นคร้ังคราว ฯลฯ 
 

          เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร        จาํนวน                 10,000     บาท   
     เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของ พนกังานส่วนตาํบล ลูกจา้งประจาํ ส่วนการคลงั ผูซ่ึ้งมีสิทธิเบิกได ้
     ตามระเบียบ 

 

          ค่าใช้สอย            รวม            195,000     บาท 
 รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ        จาํนวน                  5,000     บาท   

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเยบ็หนงัสือหรือเขา้ปกหนงัสือ ค่าซกัฟอก ค่ากาํจดัส่ิงปฏิกลู ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่า 
    ทรัพยสิ์น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าเบ้ียประกนั ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินคดีตามคาํพิพากษา ค่าจา้ง 
    เหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศพัท ์ค่าติดตั้งเคร่ืองรับสญัญาณต่าง ๆ ค่ารับหนงัสือพิมพ ์ 
    วารสารต่างๆ ค่าจดัทาํเอกสารแนะนาํการชาํระภาษีประจาํปี ค่าจดัทาํป้ายประชาสมัพนัธ์การชาํระภาษีประจาํปี ฯลฯ 
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          รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ       
      ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ        จาํนวน                30,000     บาท   

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการสาํหรับเป็นค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพกั ค่าลงทะเบียน และ 
     ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสมัมนาของพนกังานส่วนตาํบล และพนกังานจา้ง  
 

 โครงการจดัทาํแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น   จาํนวน              150,000     บาท   
 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขากระปุก 

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการจดัทาํแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขากระปุก    
     เช่น ค่าจา้งเหมาจดัทาํป้ายไวนิลโครงการ ค่าจา้งเหมาแรงงาน ค่าจา้งเหมาบริการ ค่าวสัดุสาํนกังาน ค่าวสัดุต่าง ๆ          

     ค่าจา้งลูกจา้งชัว่คราว เช่น ช่างสาํรวจ พนกังานสนาม และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีจาํเป็นท่ีเกิดข้ึน สาํหรับการดาํเนินโครงการ   

    ฯลฯ 
 

          ค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซม      จาํนวน                10,000     บาท   
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบาํรุงรักษาทรัพยสิ์นเพ่ือใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ 

 

          ค่าวสัดุ            รวม              90,000     บาท 
          วสัดุสาํนกังาน       จาํนวน                50,000     บาท  

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุสาํนกังานต่าง ๆ เช่น กระดาษ  หมึก ดินสอ ปากกา ไมบ้รรทดั ยางลบ คลิป เขม็หมุด เทป พี ว ีซี  
     แบบใส กระดาษคาร์บอน ลวดเยบ็กระดาษ กาว แฟ้ม สมุดประวติัขา้ราชการ แบบพิมพ ์แปรงลบกระดาน ตรายาง ซอง  
     ธงชาติ ตะแกรงวางเอกสาร นํ้ าด่ืมสาํหรับบริการประชาชนในสาํนกังาน เคร่ืองตดักระดาษ เคร่ืองเยบ็กระดาษ กระดาน 
     ไวทบ์อร์ด นาฬิกา เคร่ืองคาํนวณเลข ฯลฯ 

 

          วสัดุคอมพวิเตอร์       จาํนวน                40,000     บาท  
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกสาํหรับเคร่ืองพิมพ ์เมนบอร์ด เมาส์ เคร่ืองกระจายสญัญาณ (Hub)   
     เคร่ืองอ่านและบนัทึกขอ้มูลแบบต่างๆ สายเคเบิล ฯลฯ 
 

 ค่าสาธารณูปโภค          รวม             15,000     บาท    
          ค่าบริการไปรษณีย ์      จาํนวน               15,000     บาท  

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย ์ค่าธนาณติั ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตูไ้ปรษณีย ์ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหาร   
      การเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเลก็ทรอนิกส์  ฯลฯ 
 

     งบลงทุน        รวม           32,500       บาท 
          ค่าครุภัณฑ์           รวม            32,500      บาท   
       ครุภณัฑส์าํนกังาน   

 โตะ๊ทาํงาน                                                                                          จาํนวน               7,000     บาท 

                  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือโตะ๊ทาํงาน (โตะ๊เหลก็)  ระดบั 3 - 6 จาํนวน 1  ตวั โดยจดัซ้ือตามราคาทอ้งตลาดไม่มีในบญัชีราคา 

    มาตรฐานครุภณัฑ ์
 

 เกา้อ้ีแบบหมุน       จาํนวน                 2,000     บาท 
                                    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเกา้อ้ีแบบหมุน  จาํนวน 1  ตวั โดยจดัซ้ือตามราคาทอ้งตลาดไม่มีในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์
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          ตูล้ิ้นชกัเหล็ก 20 ช่อง      จาํนวน                 8,000    บาท 
                                    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือตูล้ิ้นชกัเหลก็ 20 ช่อง  จาํนวน 2 ตู ้โดยจดัซ้ือตามราคาทอ้งตลาดไม่มีในบญัชีราคามาตรฐาน 

                     ครุภณัฑ ์ 
 

 ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 

          เคร่ืองพิมพช์นิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดาํ    จาํนวน                 5,500     บาท 
                                    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองพิมพช์นิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดาํ (25 หนา้/นาที) จาํนวน 1 เคร่ือง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี   
      - มีความละเอียดในการพิมพไ์ม่นอ้ยกวา่ 1,200x600 dpi  

      - มีความเร็วในการพิมพไ์ม่นอ้ยกวา่ 25 หนา้ต่อนาที 

      - มีหน่วยความจาํ (Memory) ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 8 MB 

                     - สามารถพิมพเ์อกสารกลบัหนา้อตัโนมติัได ้

                     - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวา่ จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 1 ช่อง 

                     - สามารถใชไ้ดก้บั A4, Letter , Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษไม่นอ้ยกวา่ 1 ช่อง 

                     - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา่ มี Contrast Ratio ไม่นอ้ยกวา่ 600:1 และมีขนาดไม่นอ้ยกวา่ 18 น้ิว จาํนวน 1 หน่วย   
 

          ค่าบาํรุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ ์     จาํนวน               10,000      บาท  
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบาํรุงรักษาโครงสร้างของครุภณัฑข์นาดใหญ่ ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบาํรุงตามปกติหรือค่าซ่อม 
     ส่วนกลาง 
 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคีภัย (สํานักงานปลดั อบต.)  รวม            307,700     บาท 
     งบดําเนินการ        รวม            110,000     บาท 
          ค่าใช้สอย            รวม              60,000     บาท 
          รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ         

 โครงการตั้งศูนยอ์าํนวยการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัทางถนนในช่วง จาํนวน    30,000     บาท 
     เทศกาลปีใหม่ ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขากระปุก 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการตั้งศูนยอ์าํนวยการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ของ 
              องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขากระปุก  เช่น ค่าจา้งเหมาจดัทาํป้ายไวนิลโครงการ ค่าเช่าเตน็ท ์ค่าเช่าโตะ๊และเกา้อ้ี ค่า 
                     เคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าตอบแทนเจา้หนา้ท่ี และ อปพร. ฯลฯ 

  โครงการตั้งศูนยอ์าํนวยการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัทางถนนในช่วง จาํนวน    30,000     บาท 
   เทศกาลสงกรานต ์ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขากระปุก   

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการตั้งศูนยอ์าํนวยการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต ์ 
             ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขากระปุก  เช่น ค่าจา้งเหมาจดัทาํป้ายไวนิลโครงการ ค่าเช่าเตน็ท ์ค่าเช่าโตะ๊และเกา้อ้ี ค่า   
                     เคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าตอบแทนเจา้หนา้ท่ี และ อปพร. ฯลฯ 

 

          ค่าวสัดุ            รวม             50,000     บาท 
          วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ      จาํนวน                20,000     บาท  

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุเช่น ไฟฉาย กระบองสญัญาณไฟ ถ่านไฟฉาย  ฯลฯ 
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          วสัดุเคร่ืองดบัเพลิง       จาํนวน                30,000     บาท  
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุเคร่ืองดบัเพลิง เช่น นํ้ายาเคมีดบัเพลิง ขอ้ต่อ ท่อทางจ่ายนํ้ า สายส่งนํ้ าดบัเพลิง ฯลฯ 
 

     งบลงทุน        รวม          197,700       บาท 
          ค่าครุภัณฑ์           รวม          197,700      บาท   
       ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิย ุ   

 เคร่ืองรับส่งวทิยชุนิดมือถือ                                                                      จาํนวน            120,000     บาท 

                  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองรับส่งวทิยชุนิดมือถือ ระบบ VHF/FM  จาํนวน 10  เคร่ือง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี   
      - มีขนาดกาํลงัส่ง 5 วตัต ์

      - ประกอบดว้ย ตวัเคร่ือง แท่นชาร์ต แบตเตอร่ี 1 กอ้น เสายาง เหลก็พบั 
 

 เคร่ืองรับส่งวทิยชุนิดติดรถยนต ์                                                                     จาํนวน        23,700     บาท 

                  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองรับส่งวทิยชุนิดติดรถยนต ์ระบบ VHF/FM  จาํนวน 1 เคร่ือง พร้อมติดตั้ง โดยมีรายละเอียด 
     ดงัน้ี   

      -  มีขนาดกาํลงัส่ง 10 วตัต ์

      - ประกอบดว้ย อุปกรณ์ เสา สายนาํสญัญาณ  

     โดยจดัซ้ือตามราคาทอ้งตลาดไม่มีในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์ 
 

 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์และการแพทย ์

 เปลบอร์ด                                                                                         จาํนวน       12,000     บาท 

                  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเปลบอร์ด (LONG SPINAL BOARD) จาํนวน 1 ชุด โดยจดัซ้ือตามราคาทอ้งตลาดไม่มีใน 

                     บญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์
 

 ชุดเฝือกดามคอและเฝือกดามกระดูกสันหลงั                                                จาํนวน       12,000     บาท 

                  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือชุดเฝือกดามคอและเฝือกดามกระดูกสนัหลงั จาํนวน 1 ชุด โดยจดัซ้ือตามราคาทอ้งตลาดไม่มีใน 

                     บญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์
   

 ครุภณัฑเ์คร่ืองดบัเพลิง 
 หวัฉีดดบัเพลิง                                                                               จาํนวน       30,000     บาท 

                  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือหวัฉีดดบัเพลิงแบบดา้มจบั (หวัปรับฟีลกซ์) จาํนวน 1 ชุด โดยจดัซ้ือตามราคาทอ้งตลาดไม่มีใน 

     บญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์ 

 

แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกีย่วกบัการศึกษา (ส่วนการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม) รวม        1,301,800     บาท 
     งบบุคลากร        รวม          899,400     บาท 
          เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)      รวม          899,400     บาท 
          เงินเดือนพนกังาน         จาํนวน            425,760     บาท  

     เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน ใหแ้ก่ พนกังานส่วนตาํบล ส่วนการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม และจ่ายเป็นเงินปรับปรุง 
     เงินเดือนประจาํปี   
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 เงินประจาํตาํแหน่ง       จาํนวน                42,000     บาท   
     เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจาํตาํแหน่ง ใหแ้ก่ หวัหนา้ส่วนการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
 

 ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง      จาํนวน              413,640     บาท   
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใหแ้ก่ พนกังานจา้งตามภารกิจ และพนกังานจา้งทัว่ไป ส่วนการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

 

 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนกังานจา้ง     จาํนวน               18,000     บาท 
     เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชัว่คราว ใหแ้ก่ พนกังานจา้งตามภารกิจ และพนกังานจา้งทัว่ไป ส่วนการศึกษา ศาสนา 
     และวฒันธรรม และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนกังานจา้ง   

 

     งบดําเนินการ        รวม            376,100     บาท 
          ค่าตอบแทน           รวม            250,100     บาท 
          ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่ อปท.  จาํนวน              250,100     บาท  

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผูม้าปฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชนแ์ก่องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย  

    เงินตอบแทนผูป้ฏิบติังานดา้นการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการ เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษสาํหรับ 

    พนกังานส่วนตาํบล พนกังานจา้ง ตามสิทธิท่ีกฎหมายกาํหนด เงินรางวลั เงินทาํขวญัฝ่าอนัตรายเป็นคร้ังคราว ฯลฯ 
 

          ค่าใช้สอย            รวม             70,000     บาท 
          รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ       
      ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ        จาํนวน                60,000     บาท   

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการสาํหรับเป็นค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพกั ค่าลงทะเบียน และ 
     ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสมัมนาของพนกังานส่วนตาํบล และพนกังานจา้ง  

 

          ค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซม      จาํนวน                10,000     บาท   
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบาํรุงรักษาทรัพยสิ์นเพ่ือใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ 
 

        ค่าวสัดุ            รวม              56,000     บาท 
          วสัดุสาํนกังาน       จาํนวน                10,000     บาท  

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุสาํนกังานต่าง ๆ เช่น กระดาษ  หมึก ดินสอ ปากกา ไมบ้รรทดั ยางลบ คลิป เขม็หมุด เทป พี ว ีซี  
     แบบใส กระดาษคาร์บอน ลวดเยบ็กระดาษ กาว แฟ้ม สมุดประวติัขา้ราชการ แบบพิมพ ์แปรงลบกระดาน ตรายาง ซอง  
     ธงชาติ ตะแกรงวางเอกสาร นํ้ าด่ืมสาํหรับบริการประชาชนในสาํนกังาน เคร่ืองตดักระดาษ เคร่ืองเยบ็กระดาษ กระดาน 
     ไวทบ์อร์ด นาฬิกา เคร่ืองคาํนวณเลข ฯลฯ 

          วสัดุคอมพวิเตอร์       จาํนวน                30,000     บาท  
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกสาํหรับเคร่ืองพิมพ ์เมนบอร์ด เมาส์ เคร่ืองกระจายสญัญาณ (Hub)   
     เคร่ืองอ่านและบนัทึกขอ้มูลแบบต่างๆ สายเคเบิล ฯลฯ 
 

 วสัดุเคร่ืองดบัเพลิง       จาํนวน                16,000     บาท  
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุเคร่ืองดบัเพลิง เช่น เคร่ืองดบัเพลิง ฯลฯ 
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          งบลงทุน        รวม              26,300     บาท 

          ค่าครุภัณฑ์           รวม              26,300     บาท 
 ครุภณัฑส์าํนกังาน   
 โตะ๊คอมพิวเตอร์                                                                                      จาํนวน              10,800     บาท 

                  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือโตะ๊คอมพิวเตอร์ จาํนวน 4 ตวั โดยจดัซ้ือตามราคาทอ้งตลาดไม่มีในบญัชีราคามาตรฐาน 

     ครุภณัฑ ์
          

 ตูเ้หล็กขนาด 2 บาน (มอก.)      จาํนวน                 5,500    บาท 
                                    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือตูเ้หลก็ขนาด 2 บาน (มอก.)  จาํนวน 1 ตู ้โดยจดัซ้ือตามราคาทอ้งตลาดไม่มีในบญัชีราคามาตรฐาน 

                     ครุภณัฑ ์ 
    

      ค่าบาํรุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ ์      จาํนวน                10,000      บาท  
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบาํรุงรักษาโครงสร้างของครุภณัฑข์นาดใหญ่ ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบาํรุงตามปกติหรือค่าซ่อม 
     ส่วนกลาง 
 

งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา (ส่วนการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม)รวม         5,053,980     บาท 
     งบดําเนินการ        รวม         2,194,980     บาท 
          ค่าใช้สอย            รวม            701,600     บาท 

          รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ      
     โครงการวนัเด็กแห่งชาติ ประจาํปี พ.ศ.2558   จาํนวน                80,000     บาท 
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการวนัเด็กแห่งชาติ ประจาํปี พ.ศ.2558  เช่น ค่าจา้งเหมาจดัทาํป้ายไวนิล 
      โครงการ ค่าของขวญั ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ฯ 

 

  โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา  จาํนวน                621,600      บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา ดงัน้ี 
     - ค่าอาหารกลางวนัสาํหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นหนองโรง ตั้งไว ้128,800 บาท  
     - ค่าอาหารกลางวนัสาํหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัพระพทุธบาทเขาลูกชา้ง ตั้งไว ้128,800 บาท    
     - ค่าอาหารกลางวนัสาํหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นโป่งเกตุ  ตั้งไว ้207,200 บาท  
     - ค่าอาหารกลางวนัสาํหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นเขาอ่างแกว้ ตั้งไว ้156,800 บาท 

 

          ค่าวสัดุ            รวม         1,493,380     บาท 

          ค่าอาหารเสริม (นม)      จาํนวน           1,493,380     บาท  
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ดงัน้ี 

      - ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบา้นหนองโรง  ตั้งไว ้ 323,960 บาท 
      - ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบา้นหนองตาฉาว ตั้งไว ้ 129,220 บาท 
      - ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบา้นเขากระปุก ตั้งไว ้125,580 บาท 

      - ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบา้นหนองคอไก่  ตั้งไว ้98,280 บาท 

      - ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบา้นโป่งเกต ุ ตั้งไว ้342,160 บาท 

      - ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบา้นเขาอ่างแกว้ ตั้งไว ้256,620 บาท 
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      - ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นหนองโรง ตั้งไว ้45,080 บาท 
      - ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัพระพทุธบาทเขาลูกชา้ง ตั้งไว ้45,080 บาท 
  - ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นโป่งเกต ุตั้งไว ้72,520 บาท 
  - ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นเขาอ่างแกว้ ตั้งไว ้54,880 บาท 
 

งบเงินอุดหนุน        รวม         2,859,000     บาท 
          เงินอุดหนุน           รวม         2,859,000     บาท 
          เงินอุดหนุนส่วนราชการ             จาํนวน           2,859,000     บาท 

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้าย ดงัน้ี 
     - อุดหนุนโรงเรียนบา้นหนองโรง  สาํหรับสนบัสนุนอาหารกลางวนัเด็กนกัเรียน ตั้งไว ้712,000 บาท    

                    - อุดหนุนโรงเรียนบา้นหนองตาฉาว สาํหรับสนบัสนุนอาหารกลางวนัเด็กนกัเรียน ตั้งไว ้284,000 บาท    
    - อุดหนุนโรงเรียนบา้นเขากระปุก  สาํหรับสนบัสนุนอาหารกลางวนัเด็กนกัเรียน ตั้งไว ้276,000 บาท   
   - อุดหนุนโรงเรียนบา้นหนองคอไก่ สาํหรับสนบัสนุนอาหารกลางวนัเด็กนกัเรียน ตั้งไว ้216,000 บาท 

                                 - อุดหนุนโรงเรียนบา้นโป่งเกตุ  สาํหรับสนบัสนุนอาหารกลางวนัเด็กนกัเรียน ตั้งไว ้752,000 บาท   
      - อุดหนุนโรงเรียนบา้นเขาอ่างแกว้  สาํหรับสนบัสนุนอาหารกลางวนัเด็กนกัเรียน ตั้งไว ้564,000 บาท   

     - อุดหนุนโรงเรียนบา้นหนองโรง เพ่ือดาํเนินโครงการแข่งขนักีฬา – กรีฑานกัเรียนศูนยเ์ครือข่ายเขากระปุก  
               ประจาํปี 2558  ตั้งไว ้40,000  บาท  

 - อุดหนุนโรงเรียนบา้นหนองตาฉาว  เพ่ือดาํเนินโครงการสนบัสนุนดนตรีไทย (องักะลุง) ประจาํปีงบประมาณ        

       พ.ศ.2558 ตั้งไว ้15,000  บาท 

 

แผนงานสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (สํานักงานปลดั อบต.) รวม            488,000    บาท 
     งบดําเนินการ        รวม            160,000     บาท 
          ค่าใช้สอย            รวม            160,000     บาท 
          รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ      

     โครงการป้องกนัและควบคุมโรคพิษสุนขับา้ ประจาํปี พ.ศ.2558 จาํนวน                40,000     บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการป้องกนัและควบคุมโรคพิษสุนขับา้ ประจาํปี พ.ศ.2558 เช่น ค่าจา้งเหมา  
     จดัทาํป้ายไวนิลโครงการ ค่าจดัซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย ์(วคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้)  ฯลฯ 
 

   โครงการรณรงคป้์องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออก ประจาํปี  จาํนวน             120,000     บาท 
     พ.ศ.2558 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการรณรงคป้์องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออก ประจาํปี พ.ศ.2558 เช่น ค่าจา้ง 
      เหมาจดัทาํป้ายไวนิลโครงการ ค่าจา้งเหมาจดัทาํป้ายผา้แพรพิธีเปิดโครงการฯ ค่าจดัซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย ์ 

      ค่าจดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน  ค่าจา้งเหมาราษฎรพน่หมอกควนั  ค่าจา้งเหมาพาหนะพน่หมอกควนั  ฯลฯ 
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          งบลงทุน        รวม             118,000     บาท 
          ค่าครุภัณฑ์           รวม             118,000     บาท 
 ครุภณัฑก์ารเกษตร   
 เคร่ืองพน่หมอกควนั      จาํนวน             118,000    บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองพน่หมอกควนั จาํนวน จาํนวน 2 เคร่ือง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี   
   - ปริมาณการฉีดพน่นํ้ ายาไม่นอ้ยกวา่ 40 ลิตรต่อชัว่โมง 

   - ถงับรรจุนํ้ ายาไม่นอ้ยกวา่ 6 ลิตร 

   - กาํลงัเคร่ืองยนตไ์ม่ตํ่ากวา่ 25 แรงมา้ 
 

     งบเงินอุดหนุน       รวม            210,000     บาท 
          เงินอุดหนุน           รวม            210,000     บาท 
          เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์    จาํนวน              210,000     บาท  

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้าย ดงัน้ี 
     - อุดหนุนการดาํเนินงานโครงการพฒันางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ใหแ้ก่ อสม. หมู่ท่ี 1  
       บา้นหนองโรง ตาํบลเขากระปุก  ตั้งไว ้15,000 บาท  
     - อุดหนุนการดาํเนินงานโครงการพฒันางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ใหแ้ก่ อสม. หมู่ท่ี 2  
       บา้นหนองตาฉาว ตาํบลเขากระปุก  ตั้งไว ้15,000 บาท 

     - อุดหนุนการดาํเนินงานโครงการพฒันางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ใหแ้ก่ อสม. หมู่ท่ี 3  
       บา้นเขากระปุก  ตาํบลเขากระปุก ตั้งไว ้15,000 บาท 
     - อุดหนุนการดาํเนินงานโครงการพฒันางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ใหแ้ก่ อสม. หมู่ท่ี 4  
       บา้นบ่อประหงั  ตาํบลเขากระปุก  ตั้งไว ้15,000 บาท  
     - อุดหนุนการดาํเนินงานโครงการพฒันางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ใหแ้ก่ อสม. หมู่ท่ี 5         
        บา้นหนองคอไก่ ตาํบลเขากระปุก  ตั้งไว ้15,000 บาท  
     - อุดหนุนการดาํเนินงานโครงการพฒันางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ใหแ้ก่ อสม. หมู่ท่ี 6  
       บา้นหนองเอ้ือง ตาํบลเขากระปุก  ตั้งไว ้15,000 บาท  
 - อุดหนุนการดาํเนินงานโครงการพฒันางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ใหแ้ก่ อสม. หมู่ท่ี 7  
       บา้นหนองซอ ตาํบลเขากระปุก ตั้งไว ้15,000 บาท  
 - อุดหนุนการดาํเนินงานโครงการพฒันางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ใหแ้ก่ อสม. หมู่ท่ี 8  
       บา้นหุบเฉลา ตาํบลเขากระปุก ตั้งไว ้15,000 บาท  
 - อุดหนุนการดาํเนินงานโครงการพฒันางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ใหแ้ก่ อสม. หมู่ท่ี 9  
       บา้นโป่งเกต ุตาํบลเขากระปุก ตั้งไว ้15,000 บาท  
 - อุดหนุนการดาํเนินงานโครงการพฒันางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ใหแ้ก่ อสม. หมู่ท่ี 10  
       บา้นหว้ยหินเพลิง ตาํบลเขากระปุก ตั้งไว ้15,000 บาท  
 - อุดหนุนการดาํเนินงานโครงการพฒันางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ใหแ้ก่ อสม. หมู่ท่ี 11  
       บา้นโป่งเกตบุน ตาํบลเขากระปุก ตั้งไว ้15,000 บาท  
 - อุดหนุนการดาํเนินงานโครงการพฒันางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ใหแ้ก่ อสม. หมู่ท่ี 12  
       บา้นหนองโรงล่าง ตาํบลเขากระปุก ตั้งไว ้15,000 บาท  
 

 
- 54 - 

 
 



 - อุดหนุนการดาํเนินงานโครงการพฒันางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ใหแ้ก่ อสม. หมู่ท่ี 13  
       บา้นเขาอ่างแกว้ ตาํบลเขากระปุก ตั้งไว ้15,000 บาท 
  - อุดหนุนการดาํเนินงานโครงการพฒันางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ใหแ้ก่ อสม. หมู่ท่ี 14 
       บา้นผานํ้ าหยด ตาํบลเขากระปุก ตั้งไว ้15,000 บาท  
 

แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน (ส่วนโยธา)   รวม         2,611,860     บาท 
     งบบุคลากร        รวม         1,229,460     บาท 
          เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)      รวม         1,229,460     บาท 
          เงินเดือนพนกังาน         จาํนวน             430,020     บาท  

     เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน ใหแ้ก่ พนกังานส่วนตาํบล ส่วนโยธา และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาํปี   
 

          เงินเพิ่มต่างๆ ของพนกังาน      จาํนวน                12,000     บาท  
     เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชัว่คราว ใหแ้ก่ พนกังานส่วนตาํบล ส่วนโยธา 
 

 เงินประจาํตาํแหน่ง       จาํนวน                42,000     บาท   
     เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจาํตาํแหน่ง ใหแ้ก่ หวัหนา้ส่วนโยธา 
    

          ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง      จาํนวน             709,440     บาท   
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใหแ้ก่ พนกังานจา้งตามภารกิจ และพนกังานจา้งทัว่ไป ส่วนโยธา   

 

          เงินเพิ่มต่างๆ ของพนกังานจา้ง     จาํนวน              36,000     บาท 
     เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชัว่คราว ใหแ้ก่ พนกังานจา้งตามภารกิจ และพนกังานจา้งทัว่ไป ส่วนโยธา  
 

     งบดําเนินการ        รวม         1,330,700     บาท 
          ค่าตอบแทน           รวม            195,700     บาท 
          ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่ อปท.  จาํนวน              190,700     บาท  

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผูม้าปฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชนแ์ก่องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย  

     เงินตอบแทนผูป้ฏิบติังานดา้นการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการ เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ   

     สาํหรับพนกังานส่วนตาํบล ลูกจา้งประจาํ พนกังานจา้ง ตามสิทธิท่ีกฎหมายกาํหนด เงินรางวลั เงินทาํขวญัฝ่าอนัตราย 

     เป็นคร้ังคราว ฯลฯ 
 

          เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร        จาํนวน                  5,000     บาท   
     เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของ พนกังานส่วนตาํบล ลูกจา้งประจาํ ส่วนโยธา ผูซ่ึ้งมีสิทธิเบิกได ้
     ตามระเบียบ 

          ค่าใช้สอย            รวม              170,000     บาท 
          รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ        จาํนวน                  50,000     บาท   

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเยบ็หนงัสือหรือเขา้ปกหนงัสือ ค่าซกัฟอก ค่ากาํจดัส่ิงปฏิกลู ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่า 
    ทรัพยสิ์น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าเบ้ียประกนั ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินคดีตามคาํพิพากษา ค่าจา้ง 
    เหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศพัท ์ค่าติดตั้งเคร่ืองรับสญัญาณต่าง ๆ ฯลฯ 
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           รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
  ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ        จาํนวน                20,000     บาท   

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการสาํหรับเป็นค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพกั ค่าลงทะเบียน และ 
     ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสมัมนาของพนกังานส่วนตาํบล และพนกังานจา้ง  

 

          ค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซม      จาํนวน              100,000     บาท   
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบาํรุงรักษาทรัพยสิ์นเพ่ือใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ 
 

          ค่าวสัดุ            รวม            315,000     บาท 
          วสัดุสาํนกังาน       จาํนวน                20,000     บาท  

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุสาํนกังานต่าง ๆ เช่น กระดาษ  หมึก ดินสอ ปากกา ไมบ้รรทดั ยางลบ คลิป เขม็หมุด เทป พี ว ีซี  
     แบบใส กระดาษคาร์บอน ลวดเยบ็กระดาษ กาว แฟ้ม สมุดประวติัขา้ราชการ แบบพิมพ ์แปรงลบกระดาน ตรายาง ซอง  
     ธงชาติ ตะแกรงวางเอกสาร นํ้ าด่ืมสาํหรับบริการประชาชนในสาํนกังาน เคร่ืองตดักระดาษ เคร่ืองเยบ็กระดาษ กระดาน 
     ไวทบ์อร์ด นาฬิกา เคร่ืองคาํนวณเลข ฯลฯ 
 

          วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ      จาํนวน                70,000     บาท  
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุเช่น หลอดไฟฟ้า โคมไฟฟ้า สวทิชไ์ฟฟ้า สาํหรับไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ 
 

          วสัดุก่อสร้าง       จาํนวน              200,000     บาท  
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุก่อสร้างในการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  และเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุก่อสร้างเพ่ือ 
     นาํไปสร้างบา้น หรือปรับปรุงซ่อมแซมบา้นใหป้ระชาชนผูด้อ้ยโอกาส ผูย้ากไร้ และผูย้ากจน เช่น หิน ดิน ทราย ปูน  
     กระเบ้ือง สงักะสี ตะปู ไมต้่าง ๆ ยางมะตอยสาํเร็จรูป สี  แปรงทาสี ท่อพีวซีี ขอ้งอ สามทาง ขอ้ต่อตรง กาว ฯลฯ 

 

          วสัดุคอมพวิเตอร์       จาํนวน                25,000     บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกสาํหรับเคร่ืองพิมพ ์เมนบอร์ด เมาส์ เคร่ืองกระจายสญัญาณ (Hub)              
เคร่ืองอ่านและบนัทึกขอ้มูลแบบต่างๆ สายเคเบิล ฯลฯ 
 

          ค่าสาธารณูปโภค          รวม            650,000     บาท 
          ค่าไฟฟ้า        จาํนวน              650,000     บาท    

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในการผลิตนํ้ าประปาของการประปาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล หรือค่าไฟฟ้าของสถานท่ีท่ีเป็น 
     สมบติัท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

 

งบลงทุน        รวม               51,700       บาท 

    ค่าครุภัณฑ์       รวม               51,700       บาท 

ครุภณัฑก์ารเกษตร   
เคร่ืองสูบนํ้า       จาํนวน                  36,700     บาท 

          เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองสูบนํ้ าไฟฟ้า แบบมอเตอร์จุ่มใตน้ํ้า จาํนวน 2 เคร่ือง โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

          - เคร่ืองสูบนํ้ าไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใตน้ํ้ า (Submersible Pump) โดยเป็นมอเตอร์ ขนาด 1.50 แรงมา้ จาํนวน 1 เคร่ือง  

           - เคร่ืองสูบนํ้ าไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใตน้ํ้ า (Submersible Pump) โดยเป็นมอเตอร์ ขนาด 2.00 แรงมา้ จาํนวน 1 เคร่ือง  

        โดยจดัซ้ือตามราคาทอ้งตลาด ไม่มีในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์
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     เคร่ืองสูบนํ้าแบบหอยโข่ง     จาํนวน                  15,000     บาท 

          เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองสูบนํ้ าแบบหอยโขง่ จาํนวน 1 เคร่ือง โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

          - เคร่ืองสูบนํ้ าแบบหอยโขง่ ขนาด 3 แรงมา้  จาํนวน 1 เคร่ือง  

        โดยจดัซ้ือตามราคาทอ้งตลาด ไม่มีในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์

               

งานไฟฟ้าถนน  (ส่วนโยธา)      รวม           6,446,000     บาท 
     งบลงทุน        รวม           6,346,000     บาท 
      ค่าทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง                                                                             รวม           6,346,000     บาท  
           ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ 
 โครงการก่อสร้างศาลากลางหมู่บา้น หมู่ท่ี 13   จาํนวน                450,000    บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลากลางหมู่บา้น หมู่ท่ี 13 ขนาดกวา้ง 8 เมตร ยาว 16 เมตร  สูง 3 เมตร  (รายละเอียดตามแบบท่ี 

อบต.กาํหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จาํนวน 1 ป้าย สถานท่ี ณ หมู่ท่ี 13 บา้นเขาอ่างแกว้ ตาํบลเขากระปุก อาํเภอท่ายาง 

จงัหวดัเพชรบุรี 
 

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค      
 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ท่ี 4  จาํนวน                377,000    บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ท่ี 4 ดงัน้ี  

1. ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ท่ี 4 ซอย 12 (บริเวณบา้นผูช่้วยปรีชา) ขนาดกวา้ง 3 เมตร ยาว 280 เมตร โดยลงหินคลุกปริมาตร 

ไม่นอ้ยกวา่ 176 ลูกบาศกเ์มตร และมีพ้ืนท่ีหินคลุกไม่นอ้ยกวา่ 840 ตารางเมตร  

2.  ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ท่ี 4 ซอย 8 (ซอยบา้นนายสาํรอง  ฤทธ์ินอ้ย) ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 500 เมตร โดยลงหินคลุก

ปริมาตรไม่นอ้ยกวา่ 420 ลูกบาศกเ์มตร และมีพ้ืนท่ีหินคลุกไม่นอ้ยกวา่ 2,000 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล. ดงัน้ี 

-  ท่อ คสล. เสน้ผา่ศูนยก์ลาง 0.40 เมตร (จาํนวน 1 แห่ง ๆ ละ 6  ท่อน) 

-  ท่อ คสล. เสน้ผา่ศูนยก์ลาง 0.60 เมตร (จาํนวน 1 แห่ง ๆ ละ 6 ท่อน) 

(รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.กาํหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จาํนวน 1 ป้าย  สถานท่ี ณ หมู่ท่ี 4 บา้นบ่อประหงั 
 ตาํบลเขากระปุก อาํเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี 
 

 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ท่ี 6 ซอย 13  จาํนวน                217,000    บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ท่ี 6 ซอย 13 ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 500  เมตร โดยลงหินคลุกปริมาตร 

ไม่นอ้ยกวา่ 525 ลูกบาศกเ์มตร และมีพ้ืนท่ีหินคลุกไม่นอ้ยกวา่ 2,500 ตารางเมตร  

 (รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.กาํหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จาํนวน 1 ป้าย  สถานท่ี ณ หมู่ท่ี 6 บา้นหนองเอ้ือง 
ตาํบลเขากระปุก อาํเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี 
 

 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ท่ี 7 –  หมู่ท่ี 12  จาํนวน                994,000    บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ท่ี 7 – หมู่ท่ี 12 ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 2,290  เมตร โดยลงหินคลุกปริมาตร 

ไม่นอ้ยกวา่ 2,404 ลูกบาศกเ์มตร และมีพ้ืนท่ีหินคลุกไม่นอ้ยกวา่ 11,450 ตารางเมตร  

 (รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.กาํหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จาํนวน 1 ป้าย  สถานท่ี ณ หมู่ท่ี 7 บา้นหนองซอ – หมู่ท่ี  

12 บา้นหนองโรงล่าง ตาํบลเขากระปุก อาํเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี 
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 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ท่ี 8 ซอย 5  จาํนวน                458,000    บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ท่ี 8 ซอย 5 ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 1,056  เมตร โดยลงหินคลุกปริมาตร 

ไม่นอ้ยกวา่ 1,108 ลูกบาศกเ์มตร และมีพ้ืนท่ีหินคลุกไม่นอ้ยกวา่ 5,280 ตารางเมตร  

 (รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.กาํหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จาํนวน 1 ป้าย  สถานท่ี ณ หมู่ท่ี 8 บา้นหุบเฉลา 
 ตาํบลเขากระปุก อาํเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี 
 

 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ท่ี 9 ซอย 7 - 9  จาํนวน                420,000    บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ท่ี 9 ซอย 7 – 9 ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 1,200  เมตร โดยลงหินคลุกปริมาตร 

ไม่นอ้ยกวา่ 1,008 ลูกบาศกเ์มตร และมีพ้ืนท่ีหินคลุกไม่นอ้ยกวา่ 4,800 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล. ดงัน้ี 

-  ท่อ คสล. เสน้ผา่ศูนยก์ลาง 0.40 เมตร (จาํนวน 1 แห่ง ๆ ละ 6 ท่อน) 

 (รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.กาํหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จาํนวน 1 ป้าย  สถานท่ี ณ หมู่ท่ี 9 บา้นโป่งเกต ุ
 ตาํบลเขากระปุก อาํเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี 
 

 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ท่ี 10 ซอย 5  จาํนวน                434,000    บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ท่ี 10 ซอย 5 ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 1,000  เมตร โดยลงหินคลุกปริมาตร 

ไม่นอ้ยกวา่ 1,050 ลูกบาศกเ์มตร และมีพ้ืนท่ีหินคลุกไม่นอ้ยกวา่ 5,000 ตารางเมตร  

 (รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.กาํหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จาํนวน 1 ป้าย  สถานท่ี ณ หมู่ท่ี 10 บา้นหว้ยหินเพลิง 
 ตาํบลเขากระปุก อาํเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี 
 

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ท่ี 11 ซอย 1   จาํนวน                473,000    บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ท่ี 11  ซอย 1 ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 220 เมตร  หนา  0.15 เมตร  และมี

พ้ืนท่ีเทคอนกรีตไม่นอ้ยกวา่ 880 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.กาํหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จาํนวน 1 

ป้าย สถานท่ี ณ หมู่ท่ี 11 บา้นโป่งเกตุบน ตาํบลเขากระปุก อาํเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี 
 

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ท่ี 14 ซอย 3   จาํนวน                433,000    บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ท่ี 14  ซอย 3 ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 160 เมตร  หนา  0.15 เมตร  และมี

พ้ืนท่ีเทคอนกรีตไม่นอ้ยกวา่ 800 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.กาํหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จาํนวน 1 

ป้าย สถานท่ี ณ หมู่ท่ี 14 บา้นผานํ้ าหยด ตาํบลเขากระปุก อาํเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี 
 

 โครงการก่อสร้างบล็อคคอนเวริส์ หมู่ท่ี 2  (สระนํ้าหนองตาฉาว)  จาํนวน                390,000    บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างบลอ็คคอนเวริส์ หมู่ท่ี 2  (สระนํ้ าหนองตาฉาว) ขนาดกวา้ง 1.50  เมตร สูง 1.50  เมตร  ยาว 18  เมตร  

จาํนวน 1 ช่องทางนํ้ า (รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.กาํหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จาํนวน 1 ป้าย สถานท่ี ณ หมู่ท่ี 2 

บา้นหนองตาฉาว ตาํบลเขากระปุก อาํเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี 
 

 โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย หมู่ท่ี 1    จาํนวน                250,000    บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ท่ี 1 ระยะทาง 3,500 เมตร (รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.กาํหนด) พร้อมติดตั้งป้าย

โครงการ จาํนวน 1 ป้าย สถานท่ี ณ หมู่ท่ี 1 บา้นหนองโรง ตาํบลเขากระปุก อาํเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี 
 

 โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายอตัโนมติั หมู่ท่ี 3   จาํนวน                700,000    บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบเสียงตามสายอตัโนมติั หมู่ท่ี 3 โดยมีระบบแม่ข่าย จาํนวน 1 ชุด  และจาํนวนลูกข่าย จาํนวน 5 จุด

พร้อมปรับปรุงเสียงตามสาย ระยะทาง 2,200 เมตร (รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.กาํหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จาํนวน 

1 ป้าย สถานท่ี ณ หมู่ท่ี 3 บา้นเขากระปุก ตาํบลเขากระปุก อาํเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี 
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 โครงการก่อสร้างซุม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั จาํนวน                750,000    บาท 
 หมู่ท่ี 5   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างซุม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั หมู่ท่ี 5 ขนาดกวา้ง 10 เมตร สูง 5.50 เมตร  

(รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.กาํหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จาํนวน 1 ป้าย สถานท่ี ณ หมู่ท่ี 5 บา้นหนองคอไก่ ตาํบล

เขากระปุก อาํเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี 
 

     งบเงินอุดหนุน       รวม            100,000     บาท 

          เงินอุดหนุน           รวม            100,000     บาท 
          เงินอุดหนุนส่วนราชการ      จาํนวน              100,000     บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้าย ดงัน้ี 
- อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาํเภอท่ายาง  เพ่ือดาํเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่า หมู่ท่ี 6 ซอย 11 ระยะทาง 550 

เมตร  ตั้งไว ้ 100,000  บาท  

  

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (สํานักงานปลดั อบต.) รวม              310,000     บาท 
     งบดําเนินการ        รวม              287,000     บาท 
          ค่าใช้สอย            รวม             287,000      บาท 
          รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ      

       โครงการส่งเสริมและจดัหาอาชีพใหแ้ก่สตรีและกลุ่มสตรี  จาํนวน    20,000     บาท 
  ในตาํบลเขากระปุก  

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการส่งเสริมและจดัหาอาชีพใหแ้ก่สตรีและกลุ่มสตรีในตาํบลเขากระปุก เช่น  
     ค่าจา้งเหมาจดัทาํป้ายไวนิลโครงการ ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่ง ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวทิยากร ฯลฯ  

 

 โครงการรักษาความสะอาดเมืองเพชร (Big Cleaning Day)  จาํนวน               82,000     บาท  
  สนบัสนุนโครงการขยะเป็นศูนย ์(0) 

                                    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการรักษาความสะอาดเมืองเพชร (Big Cleaning Day) สนบัสนุนโครงการขยะ  
                     เป็นศูนย ์(0) เช่น ค่าจา้งเหมาจดัทาํป้ายไวนิลโครงการ ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ 
 

 โครงการการศึกษาเพื่อต่อตา้นการใชย้าเสพติดในเด็กนกัเรียน  จาํนวน    35,000     บาท 
 (D.A.R.E. แห่งประเทศไทย) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการการศึกษาเพ่ือต่อตา้นการใชย้าเสพติดในเด็กนกัเรียน (D.A.R.E แห่งประเทศ 

ไทย) เช่น คา้จา้งเหมาจดัทาํป้ายไวนิลโครงการ ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทนวทิยากร  
 ค่าวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ 
 

 โครงการรณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด ประจาํปี  จาํนวน    50,000     บาท 
 ประจาํปี พ.ศ.2558 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการรณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด ประจาํปี พ.ศ.2558 เช่น คา้จา้ง 

เหมาจดัทาํป้ายไวนิลโครงการ ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าวสัดุอุปกรณ์ 
ต่าง ๆ ฯลฯ 
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 โครงการจดัการขยะชุมชน ประจาํปี พ.ศ. 2558    จาํนวน    100,000     บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการจดัการขยะชุมชน  ประจาํปี พ.ศ.2558 เช่น คา้จา้งเหมาจดัทาํป้ายไวนิล 

 โครงการ ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ 
 

     งบเงินอุดหนุน       รวม             23,000     บาท 
          เงินอุดหนุน           รวม             23,000     บาท 
 เงินอุดหนุนส่วนราชการ      จาํนวน               23,000     บาท  

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้าย ดงัน้ี 
     - อุดหนุนท่ีทาํการปกครองอาํเภอท่ายาง เพ่ือดาํเนินโครงการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด ประจาํปี พ.ศ.2558 ของ     
     ศูนยอ์าํนวยการพลงัแผน่ดินเอาชนะยาเสพติด อาํเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี  ตั้งไว ้20,000 บาท  
   - อุดหนุนท่ีทาํการปกครองอาํเภอท่ายาง เพ่ือดาํเนินโครงการรณรงคต์่อตา้นยาเสพติดโลก ประจาํปี พ.ศ.2558 ของ 
     ศูนยอ์าํนวยการพลงัแผน่ดินเอาชนะยาเสพติด อาํเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี  ตั้งไว ้3,000 บาท  
 

แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 
งานกฬีาและนันทนาการ (ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  รวม            226,000     บาท 
     งบดําเนินการ        รวม            226,000     บาท 
          ค่าใช้สอย            รวม            128,000     บาท 
          รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ      
  โครงการแข่งขนักีฬาเยาวชนและประชาชนต่อตา้นยาเสพติด จาํนวน               90,000     บาท 
   ตาํบลเขากระปุก ประจาํปี พ.ศ.2558 

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการแข่งขนักีฬาเยาวชนและประชาชนต่อตา้นยาเสพติดตาํบลเขากระปุก  
      ประจาํปี 2558 เช่น ค่าจา้งเหมาจดัทาํป้ายไวนิลโครงการ ค่าจา้งเหมาจดัทาํป้ายผา้แพรพิธีเปิดโครงการฯ ค่าอาหาร          
      ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าถว้ยรางวลั ค่าเช่าเตน็ท ์ค่าวสัดุอุปกรณ์ต่าง ฯลฯ 

 

  โครงการเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬา อปท. อาํเภอท่ายางสัมพนัธ์  จาํนวน               30,000     บาท  

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬา อปท. อาํเภอท่ายางสมัพนัธ์  เช่น ค่าชุดนกักีฬา              
      ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ฯลฯ 
 

  โครงการเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬา – กรีฑา อนุบาลเด็กเล็ก               จาํนวน           8,000     บาท 

   ของศูนยเ์ครือข่ายเขากระปุก  

       เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬา – กรีฑา อนุบาลเด็กเลก็ของศูนยเ์ครือข่าย                     
      เขากระปุก เช่น  ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าอาหารวา่ง ฯลฯ 

 

ค่าวสัดุ            รวม              98,000     บาท 
          วสัดุกีฬา        จาํนวน               98,000     บาท  

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุกีฬา เช่น ฟตุบอล ตะกร้อ และวอลเล่ยบ์อล ฯลฯ สาํหรับสนบัสนุนอุปกรณ์กีฬาหมู่บา้น 
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งานศาสนาและวฒันธรรมท้องถิ่น  (ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) รวม            191,000     บาท 

     งบดําเนินการ        รวม            142,000     บาท 
          ค่าใช้สอย            รวม            142,000     บาท 
          รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ      
                  โครงการสืบสานประเพณีสีสันแห่งสายนํ้า ลอยกระทง  จาํนวน              100,000     บาท  

     ตาํบลเขากระปุก ประจาํปี พ.ศ.2558 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการสืบสานประเพณีสีสนัแห่งสายนํ้ า ลอยกระทงตาํบลเขากระปุก ประจาํปี  

 พ.ศ.2558 เช่น ค่าจา้งเหมาจดัทาํป้ายไวนิลโครงการ การจดักิจกรรมประกวดกระทง การจดักิจกรรมบนเวที ค่าของ

รางวลั ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าเช่าเตน็ท ์ค่าเช่าเวที ฯลฯ 
 

 โครงการวนัสงกรานต ์ร้อยดวงใจสานใยรักผูสู้งอาย ุ   จาํนวน                30,000     บาท 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการวนัสงกรานต ์ร้อยดวงใจสานใยรักผูสู้งอาย ุ เช่น ค่าจา้งเหมาจดัทาํป้ายไวนิล 
     โครงการ ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าของขวญั ค่าวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ  
 

 โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา วสิาขบูชา     จาํนวน                  2,000     บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการส่งเสริมพระพทุธศาสนา วสิาขบูชา  เช่น ค่าจา้งเหมาจดัทาํป้ายโครงการ การ  
     จดัป้ายใหค้วามรู้ ค่าวสัดุอุปกรณ์ต่าง ฯลฯ 
 

 โครงการถวายเทียนเน่ืองในวนัเขา้พรรษา   จาํนวน                  10,000     บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการถวายเทียนเน่ืองในวนัเขา้พรรษา เช่น ค่าจา้งเหมาจดัทาํป้ายไวนิลโครงการ   
     การจดัซ้ือเทียนพรรษา หลอดไฟ  ค่ากลองยาว ค่าวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ฯลฯ 
  

     งบเงินอุดหนุน       รวม              49,000     บาท 
          เงินอุดหนุน           รวม              49,000     บาท 
          เงินอุดหนุนส่วนราชการ      จาํนวน                20,000     บาท  

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้าย ดงัน้ี 
      - อุดหนุนท่ีทาํการปกครองอาํเภอท่ายาง เพ่ือดาํเนินโครงการเผยแพร่กิจกรรม วฒันธรรม ประเพณีพ้ืนท่ีอาํเภอท่ายาง  
                    ในงาน “พระนครคีรี-เมืองเพชร” ประจาํปี พ.ศ.2558 ตั้งไว ้20,000 บาท  
 

 เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์    จาํนวน               29,000     บาท 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้าย ดงัน้ี 

      - อุดหนุนมสัยดิอซัซิกรอ 2 เพ่ือดาํเนินโครงการจดังานนํ้ าชาการกศุล ประจาํปี พ.ศ.2558 ตั้งไว ้29,000 บาท  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
- 61 - 

 
 



งานวชิาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทีย่ว                         รวม                  100,000     บาท 
(ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
     งบดําเนินการ        รวม             100,000     บาท 
          ค่าใช้สอย            รวม             100,000     บาท 
          รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ      
 โครงการจดัขบวนแห่เขา้ร่วมงานการท่องเท่ียวเชิงเกษตร  จาํนวน              100,000     บาท 

     และของดีท่ายาง ประจาํปี พ.ศ.2558 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการจดัขบวนแห่เขา้ร่วมงานการท่องเท่ียวเชิงเกษตรและของดีท่ายาง ประจาํปี           
     พ.ศ.2558 เช่น ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าจดัประดบัตกแต่งขบวนแห่ ค่าวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ 
 

แผนงานการเกษตร 
งานอนุรักษ์แหล่งนํา้และป่าไม้ (สํานักงานปลดั อบต.)   รวม              40,000     บาท 

     งบดําเนินการ        รวม              40,000     บาท 

          ค่าใช้สอย            รวม              40,000     บาท 
          รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ       

 โครงการทอ้งถ่ินไทย รวมใจภกัด์ิ รักษพ์ื้นท่ีสีเขียว ประจาํปี พ.ศ.2558  จาํนวน   20,000     บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการทอ้งถ่ินไทย รวมใจภกัด์ิ รักษพ้ื์นท่ีสีเขียว ประจาํปี พ.ศ.2558 เช่น ค่าจา้งเหมา 
 จดัทาํป้ายไวนิลโครงการ ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าจา้งเหมาลอ้มตน้ไมแ้ละขนยา้ยตน้ไม ้ฯลฯ 
 
 

 โครงการรณรงคป์ลูกหญา้แฝก ประจาํปี พ.ศ. 2558 จาํนวน  20,000     บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการรณรงคป์ลูกหญา้แฝก ประจาํปี พ.ศ. 2558  เช่น ค่าจา้งเหมาจดัทาํป้ายไวนิล 
                โครงการ ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าจดัซ้ือหญา้แฝก ฯลฯ 

 
แผนงานงบกลาง 

งานงบกลาง        รวม          1,097,610      บาท 
     งบกลาง        รวม            924,965     บาท 
          งบกลาง        รวม            924,965     บาท 
          เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม     จาํนวน             107,900     บาท  

     เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมในส่วนของนายจา้ง  
   

 เบ้ียยงัชีพผูป่้วยโรคเอดส์      จาํนวน                36,000     บาท     
     เพ่ือจ่ายเป็นเบ้ียยงัชีพใหแ้ก่ผูป่้วยโรคเอดส์ในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขากระปุก  
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          เงินสาํรองจ่าย       จาํนวน              595,395     บาท     
     เพ่ือจ่ายเป็นเงินกรณีฉุกเฉินหรือบรรเทาสาธารณภยั เช่น ภยัแลง้ อุทกภยั วาตภยั ภยัหนาว หรือท่ีจาํเป็นในกรณีท่ีมิไดต้ั้ง  
    งบประมาณรายจ่ายไว ้หรือมีความจาํเป็นตอ้งจ่าย หรือ ตั้งงบประมาณรายจ่ายไวแ้ลว้ แต่ไม่พอจ่ายตามความเหมาะสม     
    ใหเ้ป็นอาํนาจของคณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยวธีิการงบประมาณขององคก์รปกครอง 
    ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2541 ขอ้ 19 
 

          รายจ่ายตามขอ้ผกูพนั      จาํนวน              185,670    บาท      
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายดงัน้ี 
    1. เงินสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพในระดบัทอ้งถ่ินหรือพ้ืนท่ี ตั้งไว ้135,670 บาท 
   2. เงินสมทบกองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลเขากระปุก โดยคาํนวณตั้งจ่ายตามหลกัหุน้ส่วนการพฒันาโดยประชาชน 1  
     ส่วน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 1 ส่วน และรัฐบาล 1 ส่วน ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด   
     ท่ี มท 0891.4/ว 2502 ลงวนัท่ี 24 สิงหาคม 2553 ตั้งไว ้50,000 บาท 
 

 

          บําเหน็จ/บํานาญ       รวม           172,645       บาท 
          เงินสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน (กบท.) จาํนวน             172,645        บาท     

     เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน (กบท.)  โดยคาํนวณตั้งจ่ายในอตัราร้อยละ 1 ของ   
     งบประมาณรายไดป้ระจาํปี (ไม่รวมรายไดป้ระเภทพนัธบตัร เงินกู ้เงินท่ีมีผูอุ้ทิศใหห้รือเงินอุดหนุน) ตามหนงัสือ 
     กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0318/ว 1928 ลงวนัท่ี 25 สิงหาคม 2543 
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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลเขากระปุก 
เรื่อง ใหใชขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

............................................... 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ           องคการ
บริหารสวนตําบล  พ.ศ.๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๖)  พ.ศ.๒๕๕๒ องคการบริหารสวนตําบล            เขา
กระปุก จึงขอประกาศใชขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๕๘ ขององคการบริหารสวนตําบลเขากระปุก อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี    ๑ เดือน  
ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๗  เปนตนไป 

               จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๒  เดือน  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 
 
 

     ธีรพงษ     เอ่ียมสะอาด 
                                        (นายธีรพงษ  เอ่ียมสะอาด) 

                                      นายกองคการบริหารสวนตําบลเขากระปุก 
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