
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก
อําเภอ ท่ายาง   จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 39,670,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 8,596,940 บาท
งบบุคลากร รวม 5,839,940 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,262,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล และ รอง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ตังจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุด
หนุนทัวไป

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง ให้แก่ นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล และ รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทัวไป

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่ นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล และ รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทัวไป 

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ให้แก่ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล ตังจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทัวไป

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,577,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ ประธานสภา อบต.,รองประธานสภา อบต
., เลขานุการสภา อบต. และสมาชิกสภา อบต. ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทัวไป

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,577,620 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,006,420 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล สํานักปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทัวไป

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 1,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล สํานัก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ตังจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุน
ทัวไป
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่ ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และ
หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 432,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทัวไป สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่า
ตอบแทนประจําปี ตังจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทัวไป  

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่ พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทัวไป

งบดําเนินงาน รวม 2,671,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์การบริหารส่วนตําบล ตามทีได้รับมอบหมาย เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติ
งานด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการ เงินตอบแทนเจ้าหน้าที
ในการเลือกตัง  เงินรางวัล เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครังคราว ค่าใช้จ่าย
ในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล เช่น ค่า
เบียประชุม ค่าพาหนะ ค่าสมนาคุณ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องให้แก่
กรรมการและผู้มีสิทธิ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทัว
ไป

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของ พนักงานส่วนตําบล สํานัก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ผู้ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าใช้สอย รวม 1,121,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัก
ฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี
ตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปา ค่าติด
ตังโทรศัพท์ ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่าง ๆ ค่ารับหนังสือพิมพ์ วารสาร
ต่างๆ ค่าจัดทําวารสาร รายงานกิจการ จดหมายข่าว ของ อบต
.ประจําปี  ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทัวไป
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี
- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ทีมานิเทศงาน ตรวจ
งาน หรือเยียมชม หรือทัศนะศึกษาดูงาน ค่าเลียงรับรองในการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรม
การ ทีได้รับแต่งตังตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสังการ
ของกระทรวงมหาดไทย  ตังไว้  20,000  บาท
- ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ตังไว้  100,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทัวไป

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับเป็นค่าเบียเลียง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง ผู้
บริหาร อบต.  และสมาชิกสภา อบต. ตังจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงิน
อุดหนุนทัวไป

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังทัวไป หรือเลือกตังซ่อม นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าพวงมาลา พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือจัดหาพวงมาลา พวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ตังจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทัวไป

โครงการเพิมประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบ
ต. ผู้นําชุมชน ข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเขา
กระปุก

จํานวน 230,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเพิมประสิทธิภาพและพัฒนา
ศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ผู้นําชุมชน ข้าราชการและ
พนักงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทํา
ป้ายไวนิลโครงการ ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่าอาหารว่างพร้อมเครืองดืม ค่า
อาหารกลางวันพร้อมนําดืม ค่าทีพัก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทัวไป

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเขากระปุก เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิลโครงการ ค่า
อาหารว่างพร้อมเครืองดืม ค่าอาหารกลางวันพร้อมนําดืม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุด
หนุนทัวไป

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 190,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ตังจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทัวไป
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ค่าวัสดุ รวม 1,265,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 255,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่าง ๆ
 เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํายาลบคําผิด เทปกาว ลวด
เย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นําหมึก
ปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส ไม้บรรทัด คลิป เข็มหมุด กระดาษ
คาร์บอน แฟ้ม สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ธงชาติ สิงพิมพ์ทีได้จาก
การซือหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ ขีผึง นําดืมสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน หนังสือ เครืองคิดเลขขนาดเล็ก เครืองเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ทีเย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี
พลาสติก ตรายาง ทีถูพืน ตะแกรงวางเอกสาร เครืองตัด
กระดาษ กุญแจ แผนที พระบรมฉายาลักษ์ แผงปิดประกาศ นาฬิกา พระ
พุทธรูป ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทัวไป

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตัง
ไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครืองวัดกระแสไฟฟ้า เครืองวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครืองประจุไฟ ฟิวส์ เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ ปลักไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทัวไป

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงาน
ครัว เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วนํา จาน
รอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งนํา กระโถน เตาไฟฟ้า เตา
นํามัน หม้อไฟฟ้า กระติกนําร้อน กระติกนําแข็ง ถังแก๊ส เตา ผงซัก
ฟอก สบู่ นํายาดับกลิน แปรง ไม้กวาด เข่ง ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทัวไป

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ค่าอะไหล่และชินส่วนที
เสียหายของรถยนต์ของ อบต. รถยนต์ บรรทุกนํา รถ
จักรยานยนต์ เช่น ยางรถยนต์ นํามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ ยาง
นอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี กันชนรถยนต์ เพลา ฟิลม์กรองแสง เบาะ
รถยนต์ เครืองยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวง
มาลัย สายพานใบพัด หม้อนํา จานจ่าย ล้อ ถังนํามัน ไฟหน้า ไฟ
เบรก ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
 ตังจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทัวไป

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 800,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล  นํามัน
เบนซิน นํามันเครือง นํามันจารบี ถ่าน ก๊าส ฯลฯ รถยนต์ของ อบต. รถ
ยนต์บรรทุกนํา รถจักรยานยนต์ เครืองตัดหญ้า ทีใช้ในการปฏิบัติราชการ
และเป็นค่าเชือเพลิงและหล่อลืนสําหรับเครืองจักรกลของหน่วยงานต่าง ๆ
 ทีขอมาใช้ในราชการและจ่ายสนับสนุนให้หน่วยงานและกลุ่มองค์กร
ต่าง ๆในการปฏิบัติหน้าทีอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทัวไป
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์ กระดาษ
ต่อเนือง สายเคเบิล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ ซีดีรอมไดร์ฟ
 แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมมบอร์ด เมมโมรีซิป เมาส์ เครืองกระจาย
สัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือ
เงินอุดหนุนทัวไป

ค่าสาธารณูปโภค รวม 260,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 170,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบล และอาคาร
สถานทีต่าง ๆ ทีอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลเขา
กระปุก ตังจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พืนฐาน  ค่าโทรศัพท์เคลือนที และค่าใช้จ่ายเพือ
ให้ได้ใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครือง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษา
สาย ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทัวไป  

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ (โทร
สาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสือสาร ค่าสือสารผ่านดาว
เทียม ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์
เน็ตการ์ดและค่าสือสารอืน ๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุด
หนุนทัวไป

งบลงทุน รวม 66,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 66,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
โต๊ะอเนกประสงค์ขาพับ จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะอเนกประสงค์ขาพับ  จํานวน 10  ตัว โดยจัดซือ
ตามราคาท้องตลาดไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึง
ไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมส่วนกลาง ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทัวไป
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี
- อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านในดง เพือดําเนินโครงการปรับ
ปรุงและพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซือหรือการจัดจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับอําเภอ และศูนย์ประสานงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถินอําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ตังไว้ 20,000 บาท     
ตังจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทัวไป

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดเวทีประชาคมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาท้อง
ถินและแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจําปี พ.ศ.2560

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดเวทีประชาคมส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน และแผนพัฒนาหมู่
บ้าน ประจําปี พ.ศ.2560 เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิล ค่านําดืม
สําหรับผู้เข้าร่วมการประชาคม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทัวไป
โครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมการบูรณาการแผนชุมชนระดับตําบลที
มีประสิทธิภาพ ประจําปี พ.ศ.2560

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริม
การบูรณาการแผนชุมชนระดับตําบลทีมีประสิทธิภาพ ประจําปี พ.ศ
.2560 เช่น ค่าป้ายไวนิลโครงการฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารกลางวัน
พร้อมนําดืม ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุด
หนุนทัวไป

งานบริหารงานคลัง รวม 1,973,980 บาท
งบบุคลากร รวม 1,713,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,713,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,369,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล กองคลัง และจ่ายเป็นเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ตังจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทัว
ไป  

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล กอง
คลัง ตังจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทัวไป

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ผู้อํานวยการกองคลัง ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทัวไป 
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 264,480 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ กองคลัง  และ
จ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าตอบแทนประจําปี ตังจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือ
เงินอุดหนุนทัวไป  

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,300 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่ พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ กองคลัง ตังจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทัวไป

งบดําเนินงาน รวม 255,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของ พนักงานส่วนตําบล กอง
คลัง ผู้ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ตังจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุด
หนุนทัวไป

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัก
ฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี
ตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปา ค่าติด
ตังโทรศัพท์ ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่าง ๆ ค่ารับหนังสือพิมพ์ วารสาร
ต่างๆ ค่าจัดทําเอกสารแนะนําการชําระภาษีประจําปี ค่าจัดทําป้ายประชา
สัมพันธ์การชําระภาษีประจําปี ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุด
หนุนทัวไป

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับเป็นค่าเบียเลียง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทัวไป

โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตําบล
เขากระปุก

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก  เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทํา
ป้ายไวนิลโครงการ ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าจ้างลูกจ้างชัวคราว เช่น ช่างสํารวจ พนักงานสนาม และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นทีเกิดขึน สําหรับการดําเนินโครงการ ฯลฯ ตังจ่าย
จากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ตังจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทัวไป
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ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน
ต่างๆ เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นําหมึก
ปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส ไม้บรรทัด คลิป เข็มหมุด กระดาษ
คาร์บอน แบบพิมพ์ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการ
บรรจุหีบห่อ หนังสือ เครืองคิดเลขขนาดเล็ก เครืองเจาะกระดาษขนาด
เล็ก ทีเย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร ตรายาง ทีถู
พืน ตะแกรงวางเอกสาร เครืองตัดกระดาษ กุญแจ แผนที แผงปิด
ประกาศ นาฬิกา ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทัวไป

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์ กระดาษ
ต่อเนือง สายเคเบิล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ ซีดีรอมไดร์ฟ
 แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมมบอร์ด เมมโมรีซิป เมาส์ เครืองกระจาย
สัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือ
เงินอุดหนุนทัวไป

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาค
รัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทัว
ไป

งบลงทุน รวม 5,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,700 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีแบบหมุน จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีแบบหมุน  จํานวน 1  ตัว โดยจัดซือตามราคา
ท้องตลาดไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทัวไป

โต๊ะทํางาน จํานวน 3,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางาน (โต๊ะเหล็กขนาด 3 ฟุต) ระดับ 1-2
 จํานวน 1  ตัว โดยจัดซือตามราคาท้องตลาดไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ตังจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทัวไป

วันทีพิมพ์ : 7/9/2559  10:32:34 หน้า : 8/28



แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 185,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 165,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 105,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการกู้ภัยจูเนียร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการกู้ภัยจูเนียร์  เช่น ค่าจ้างเหมา
จัดทําป้ายไวนิลโครงการ ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหารกลางวัน
พร้อมนําดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทัวไป

โครงการป้องกันและลดอัคคีภัยในชุมชน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและลดอัคคีภัยใน
ชุมชน  เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทําป้าย ไวนิลโครงการค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม ค่าอาหารกลางวันพร้อมนําดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน
วิทยากร ฯลฯ

โครงการป้องกันอัคคีภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก

จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันอัคคีภัยและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขา
กระปุก  เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิลโครงการ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าโต๊ะ
และเก้าอี ค่านําดืม ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทัวไป

โครงการป้องกันอัคคีภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก

จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันอัคคีภัยและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ขององค์การบริหารส่วนตําบล
เขากระปุก  เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิลโครงการ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่า
โต๊ะและเก้าอี ค่านําดืม ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุน
ทัวไป

โครงการฝึกอบรมซักซ้อมแผนสาธารณภัยดินโคลนถล่ม จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมซักซ้อมแผน
สาธารณภัยดินโคลนถล่ม  เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิลโครงการ ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหารกลางวันพร้อมนําดืม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุด
หนุนทัวไป

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น สําลี และผ้าพัน
แผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน นํายาต่างๆ สายยาง ถุง
มือ ชุดเครืองมือผ่าตัด เปลหามคนไข้ หูฟัง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทัวไป
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วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น เครืองแบบ อป
พร. เสือ กางเกง ผ้า เครืองหมายยศและสังกัด ถุง
เท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือ
เงินอุดหนุนทัวไป 

งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
เลือยยนต์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเลือยยนต์ ขนาด 5.00 แรงม้า จํานวน 1 เครือง โดย
จัดซือตามราคาท้องตลาด ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทัวไป

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 2,308,930 บาท
งบบุคลากร รวม 2,008,930 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,008,930 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,346,030 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทัวไป

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 21,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่ ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ตังจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 578,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทัวไป กองการศึกษา ศาสนาและวันธรรม  และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่า
ตอบแทนประจําปี ตังจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทัวไป  

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 63,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไป กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทัวไป

งบดําเนินงาน รวม 155,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับเป็นค่าเบียเลียง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทัวไป
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ตังจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน
ต่างๆ เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก  เทป พี วี ซี แบบใส ไม้บรรทัด คลิป เข็มหมุด แฟ้ม แบบพิมพ์ สิง
พิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบ
ห่อ หนังสือ เครืองคิดเลขขนาดเล็ก เครืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ทีเย็บ
กระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร ตรายาง  ตะแกรงวาง
เอกสาร เครืองตัดกระดาษ แผงปิดประกาศ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทัวไป

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์ กระดาษ
ต่อเนือง สายเคเบิล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ ซีดีรอมไดร์ฟ
 แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมมบอร์ด เมมโมรีซิป เมาส์ เครืองกระจาย
สัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือ
เงินอุดหนุนทัวไป

ค่าสาธารณูปโภค รวม 45,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับทีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน
ตําบลทีอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก ตังจ่าย
จากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาค
รัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทัว
ไป

งบลงทุน รวม 145,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 145,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ชันวางกระเป๋าหนังสือ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชันวางกระเป๋าหนังสือ จํานวน 4 ชัน โดยจัดซือตาม
ราคาท้องตลาดไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทัวไป

ตู้เหล็ก 20 ช่อง จํานวน 22,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็ก 20 ช่อง จํานวน 4 ตู้ โดยจัดซือตามราคาท้อง
ตลาดไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตังจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือ
เงินอุดหนุนทัวไป
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โต๊ะอาหาร จํานวน 9,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะอาหาร จํานวน 6 ตัว โดยจัดซือตามราคาท้อง
ตลาดไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตังจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือ
เงินอุดหนุนทัวไป

พัดลมติดเพดาน จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพัดลมติดเพดาน ขนาด 16 นิว จํานวน 16  ตัว โดย
จัดซือตามราคาท้องตลาดไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึง
ไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมส่วนกลาง ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทัวไป

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,267,440 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,575,440 บาท
ค่าใช้สอย รวม 926,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ.2560 จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี พ
.ศ.2560 เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิลโครงการ ค่าของขวัญ ค่า
อาหาร ค่าเครืองดืม ฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทัวไป

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 876,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา ดังนี
- ค่าอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโรง ตัง
ไว้ 201,600 บาท 
- ค่าอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระพุทธบาทเขาลูก
ช้าง ตังไว้ 140,000 บาท   
- ค่าอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งเกตุ  ตัง
ไว้ 218,400 บาท 
- ค่าอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาอ่างแก้ว ตัง
ไว้ 112,000 บาท
- ค่าจัดการเรียนการสอนสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโรง ตัง
ไว้ 61,200 บาท
- ค่าจัดการเรียนการสอนสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระพุทธบาทเขา
ลูกช้าง ตังไว้ 42,500 บาท
- ค่าจัดการเรียนการสอนสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งเกตุ  ตัง
ไว้ 66,300 บาท
- ค่าจัดการเรียนการสอนสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาอ่างแก้ว ตัง
ไว้ 34,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทัวไป
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ค่าวัสดุ รวม 1,649,440 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,649,440 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ดังนี
- ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านหนองโรง  ตังไว้  343,200 บาท
- ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านหนองตาฉาว ตังไว้  162,240 บาท
- ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านเขากระปุก ตังไว้ 118,560 บาท
- ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านหนองคอไก่  ตังไว้ 91,520 บาท
- ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ  ตังไว้ 380,640 บาท
- ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว ตังไว้ 303,680 บาท
- ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโรง ตังไว้ 74,880
 บาท
- ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง ตัง
ไว้ 52,000 บาท
- ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งเกตุ ตังไว้ 81,120
 บาท
- ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาอ่างแก้ว ตังไว้ 41,600
 บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทัวไป

งบเงินอุดหนุน รวม 2,692,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,692,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 2,692,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองโรง  สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนัก
เรียน ตังไว้ 660,000 บาท
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองตาฉาว สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน ตังไว้ 312,000 บาท
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขากระปุก  สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน ตังไว้ 228,000 บาท
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองคอไก่ สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน ตังไว้ 176,000 บาท
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่งเกตุ  สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนัก
เรียน ตังไว้ 732,000 บาท
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว  สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน ตังไว้ 584,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทัวไป

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 255,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจําปี พ.ศ.2560 จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า ประจําปี พ.ศ.2560 เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิลโครงการ
และป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า)  ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุน
ทัวไป
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โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจําปี พ.ศ.2560 จํานวน 110,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก ประจําปี พ.ศ.2560 เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิล
โครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายผ้าแพรพิธีเปิด
โครงการฯ ค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าจัดซือวัสดุเชือ
เพลิงและหล่อลืน  ค่าจ้างเหมาราษฎรพ่นหมอกควัน  ค่าจ้างเหมาพาหนะ
พ่นหมอกควัน  ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทัวไป
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งบเงินอุดหนุน รวม 105,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 105,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 105,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี
- อุดหนุนการดําเนินงานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบล ให้แก่ อสม. หมู่ที 1 บ้านหนองโรง ตําบลเขา
กระปุก  ตังไว้ 7,500 บาท
- อุดหนุนการดําเนินงานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบล ให้แก่ อสม. หมู่ที 2 บ้านหนองตาฉาว ตําบล
เขากระปุก  ตังไว้ 7,500 บาท
- อุดหนุนการดําเนินงานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบล ให้แก่ อสม. หมู่ที 3 บ้านเขากระปุก  ตําบลเขา
กระปุก ตังไว้ 7,500 บาท
- อุดหนุนการดําเนินงานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบล ให้แก่ อสม. หมู่ที 4 บ้านบ่อประหัง  ตําบลเขา
กระปุก  ตังไว้ 7,500 บาท
- อุดหนุนการดําเนินงานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบล ให้แก่ อสม. หมู่ที 5 บ้านหนองคอไก่ ตําบลเขา
กระปุก  ตังไว้ 7,500 บาท
- อุดหนุนการดําเนินงานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบล ให้แก่ อสม. หมู่ที 6 บ้านหนองเอือง ตําบลเขา
กระปุก  ตังไว้ 7,500 บาท
- อุดหนุนการดําเนินงานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบล ให้แก่ อสม. หมู่ที 7 บ้านหนองซอ ตําบลเขา
กระปุก ตังไว้ 7,500 บาท
- อุดหนุนการดําเนินงานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบล ให้แก่ อสม. หมู่ที 8  บ้านหุบเฉลา ตําบลเขา
กระปุก ตังไว้ 7,500 บาท
- อุดหนุนการดําเนินงานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบล ให้แก่ อสม. หมู่ที 9 บ้านโป่งเกตุ ตําบลเขา
กระปุก ตังไว้ 7,500 บาท
- อุดหนุนการดําเนินงานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบล ให้แก่ อสม. หมู่ที 10 บ้านห้วยหินเพลิง ตําบล
เขากระปุก ตังไว้ 7,500 บาท
- อุดหนุนการดําเนินงานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบล ให้แก่ อสม. หมู่ที 11 บ้านโป่งเกตุบน ตําบลเขา
กระปุก ตังไว้ 7,500 บาท
- อุดหนุนการดําเนินงานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบล ให้แก่ อสม. หมู่ที 12 บ้านหนองโรงล่าง ตําบล
เขากระปุก ตังไว้ 7,500 บาท
- อุดหนุนการดําเนินงานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบล ให้แก่ อสม. หมู่ที 13 บ้านเขาอ่างแก้ว ตําบล
เขากระปุก ตังไว้ 7,500 บาท
- อุดหนุนการดําเนินงานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบล ให้แก่ อสม. หมู่ที 14 บ้านผานําหยด ตําบลเขา
กระปุก ตังไว้ 7,500 บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทัวไป
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 3,334,520 บาท
งบบุคลากร รวม 1,649,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,649,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 817,920 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล กองช่าง และจ่ายเป็นเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ตังจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทัว
ไป  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่ ผู้อํานวยการกองช่าง ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 693,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทัวไป กองช่าง  และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าตอบแทนประจําปี ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทัวไป  

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 96,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่ พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป กองช่าง ตังจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือ
เงินอุดหนุนทัวไป  

งบดําเนินงาน รวม 1,559,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 4,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของ พนักงานส่วนตําบล กอง
ช่าง ผู้ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ตังจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุด
หนุนทัวไป  

ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัก
ฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี
ตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปา ค่าติด
ตังโทรศัพท์ ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทัวไป  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับเป็นค่าเบียเลียง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทัวไป  
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 170,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับเป็นค่าเบียเลียง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทัวไป  

ค่าวัสดุ รวม 475,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน
ต่างๆ เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก  เทป พี วี ซี แบบใส ไม้บรรทัด คลิป เข็มหมุด แฟ้ม แบบพิมพ์ สิง
พิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบ
ห่อ หนังสือ เครืองคิดเลขขนาดเล็ก เครืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ทีเย็บ
กระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร ตรายาง  ตะแกรงวาง
เอกสาร เครืองตัดกระดาษ แผงปิดประกาศ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทัวไป

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า โคมไฟฟ้า สวิทช์
ไฟฟ้า สําหรับไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุด
หนุนทัวไป

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 330,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้างในการดําเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล  และเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้างเพือนําไปสร้างบ้าน หรือปรับ
ปรุงซ่อมแซมบ้านให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ยาก
จน เช่น หิน ดิน ทราย ปูน กระเบือง สังกะสี ตะปู ไม้ต่าง ๆ ยางมะตอย
สําเร็จรูป สี  แปรงทาสี ท่อพีวีซี ข้องอ สามทาง ข้อต่อตรง กาว ฯลฯ ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทัวไป

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์ กระดาษ
ต่อเนือง สายเคเบิล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ ซีดีรอมไดร์ฟ
 แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมมบอร์ด เมมโมรีซิป เมาส์ เครืองกระจาย
สัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือ
เงินอุดหนุนทัวไป

ค่าสาธารณูปโภค รวม 840,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 840,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในการผลิตนําประปาของการประปาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล หรือค่าไฟฟ้าของสถานทีทีเป็นสมบัติทีอยู่ในความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตําบล ตังจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุน
ทัวไป
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งบลงทุน รวม 126,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 126,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เหล็ก 4 ลินชัก จํานวน 7,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็ก 4 ลินชัก จํานวน 2  ตู้ โดยจัดซือตามราคา
ท้องตลาดไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทัวไป 

ครุภัณฑ์การเกษตร
เครืองสูบนําแบบหอยโข่ง จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสูบนําแบบหอยโข่ง ขนาด 20 แรง
ม้า จํานวน 1 เครือง โดยจัดซือตามราคาท้องตลาดไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์  ตังจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทัวไป 

เครืองสูบนําไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้นํา ขนาด 1.50 แรงม้า จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสูบนําไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้
นํา (Submersible Pump) ขนาด 1.50 แรงม้า จํานวน 2 เครือง โดย
จัดซือตามราคาท้องตลาดไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทัวไป 

เครืองสูบนําไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้นํา ขนาด 2.00 แรงม้า จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสูบนําไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้
นํา (Submersible Pump) ขนาด 2.00 แรงม้า จํานวน 1 เครือง โดย
จัดซือตามราคาท้องตลาดไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทัวไป 

ครุภัณฑ์สํารวจ
ล้อวัดระยะ จํานวน 9,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือล้อวัดระยะ จํานวน 1 อัน โดยมีรายละเอียดดังนี
- ล้อทําด้วยพลาสติกแข็งขอบหุ้มด้วยยาง มีเส้นรอบวงไม่น้อยกว่า 1 เมตร
- ด้ามทําด้วยวัสดุโลหะพับเก็บได้ มีระบบเบรคควบคุมทีมือจับพร้อมหูหิว
- สามารถแสดงผลการวัดระยะทางได้ 9999.9 เมตร 
- มาตรวัดแสดงผลเป็นหน่วยเมตร
- มีปุ่ม Reset ค่าตัวเลขให้เป็นศูนย์ทีมือจับและทีมาตรวัด
- สามารถวัดระยะทางได้ทังระบบเดินหน้าและถอยหลัง
โดยจัดซือตามราคาท้องตลาดไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ตังจ่าย
จากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทัวไป                                

งานไฟฟ้าถนน รวม 6,551,460 บาท
งบลงทุน รวม 6,302,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 6,302,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการติดตังเสียงตามสาย หมู่ที 7 บ้านหนองซอ จํานวน 192,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าติดตังเสียงตามสาย หมู่ที 7 บ้านหนองซอ ระยะ
ทาง 2,600 เมตร (รายละเอียดตามแบบที อบต.กําหนด) พร้อมติดตังป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย สถานที ณ หมู่ที 7 บ้านหนองซอ ตําบลเขา
กระปุก อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี  ตังจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงิน
อุดหนุนทัวไป  
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ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณบ้านนายเดชา) หมู่ที 4 
บ้านบ่อประหัง

จํานวน 214,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณบ้านนายเด
ชา) หมู่ที 4 บ้านบ่อประหัง ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรเทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 60 ลูกบาศก์เมตร และมีพืนทีเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 400 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คศล. เส้นผ่าศูนย์
กลาง  0.60 เมตร จํานวน 1 แห่ง (รายละเอียดตามแบบที อบต
.กําหนด) พร้อมติดตังป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย  สถานที ณ หมู่
ที 4 บ้านบ่อประหัง ตําบลเขากระปุก อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ตังจ่าย
จากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทัวไป                                
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10 หมู่ที 9 บ้านโป่งเกตุ จํานวน 437,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10 หมู่ที 9 บ้านโป่ง
เกตุ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 127.50 ลูกบาศก์เมตร และมีพืนทีเทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 850 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบทีอบต.กําหนด) พร้อม
ติดตังป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย สถานที ณ หมู่ที 9 บ้านโป่งเกตุ ตําบล
เขากระปุก อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ตังจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือ
เงินอุดหนุนทัวไป                                
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 (บริเวณบ้านลุงกี) หมู่ที 
13 บ้านเขาอ่างแก้ว

จํานวน 437,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 (บริเวณบ้านลุง
กี) หมู่ที 13 บ้านเขาอ่างแก้ว ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 127.50 ลูกบาศก์เมตร และมีพืนทีเทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 850 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที อบต.กําหนด) พร้อม
ติดตังป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย  สถานที ณ หมู่ที 13 บ้าน   เขาอ่าง
แก้ว ตําบลเขากระปุก อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทัวไป               
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 เชือมซอย 3 หมุ่ที 14 
บ้านผานําหยด

จํานวน 471,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 เชือมซอย 3 หมู่
ที 14 บ้านผานําหยด โดยมีรายละเอียด ดังนี 
-  ช่วงที 1 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร
-  ช่วงที 2 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 13 เมตร หนา 0.15 เมตร 
 หรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 135.30 ลูกบาศก์เมตร และมีพืนที
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 902 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที อบต
.กําหนด) พร้อมติดตังป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย  สถานที ณ หมู่ที 14
 บ้านผานําหยด
ตําบลเขากระปุก อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทัวไป   
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ที 11 บ้านโป่งเกตุบน จํานวน 437,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ที 11 บ้านโป่ง
เกตุบน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15เมตร หรือมี
ปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 127.50 ลูกบาศก์เมตร และมีพืนทีเท
คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที อบต
.กําหนด) พร้อมติดตังป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย  สถานที ณ หมู่ที 11
 บ้านโป่งเกตุบน
ตําบลเขากระปุก อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทัวไป               
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 (ซอยป่าลาน) หมู่ที 3 บ้าน
เขากระปุก

จํานวน 449,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 (ซอยป่าลาน) หมู่
ที 3 บ้านเขากระปุก ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรเทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 108 ลูกบาศก์เมตร และมีพืนทีเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 720 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คศล. เส้นผ่าศูนย์
กลาง  0.80 เมตร จํานวน 1 แห่ง (รายละเอียดตามแบบที อบต
.กําหนด) พร้อมติดตังป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย สถานที ณ หมู่
ที 3 บ้านเขากระปุก ตําบลเขากระปุก อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทัวไป                                
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยข้างวัดหนองโรง (เสาโทรศัพท์) หมู่ที 4 บ้าน
บ่อประหัง

จํานวน 247,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยข้างวัดหนองโรง (เสาโทรศัพท์) หมู่
ที 4 บ้านบ่อประหัง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 380 เมตร โดยลงลูกรัง
ปริมาตรไม่น้อยกว่า 638 ลูกบาศก์เมตร และมีพืนทีลูกรังไม่น้อย
กว่า 1,520 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คศล เส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.60 เมตร จํานวน 1 แห่ง (รายละเอียดตามแบบที อบต
.กําหนด) พร้อมติดตังป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย สถานที ณ หมู่
ที 4 บ้านบ่อประหัง ตําบลเขากระปุก อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ตังจ่าย
จากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทัวไป                                
โครงการก่อสร้างบล๊อคคอนเวิรส์ (บริเวณบ้านนางระเบียบ) หมู่ที 7 บ้าน
หนองซอ

จํานวน 138,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างบล๊อคคอนเวิรส์ (บริเวณบ้านนางระเบียบ) หมู่
ที 7 บ้านหนองซอ ขนาด
กว้าง 1.20 เมตร สูง 1.20 เมตร ยาว 9 เมตร จํานวน 1 ช่องทางนํา (ราย
ละเอียดตามแบบที อบต.กําหนด) พร้อมติดตังป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย  สถานที ณ หมู่ที 7 บ้านหนองซอ ตําบลเขา
กระปุก อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ตังจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงิน
อุดหนุนทัวไป                                
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (บริเวณบ้าน.ส.อุมาพร เอียมสะอาด) 
หมู่ที 5 บ้านหนองคอไก่

จํานวน 554,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (บริเวณบ้าน น.ส.อุมา
พร เอียมสะอาด)หมู่ที 5 บ้านหนองคอไก่ โดยมีรายละเอียด ดังนี 
      -  งานหอถังแชมเปญความจุไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 20
 เมตร จํานวน 1 ชุด 
     -  ซัมเมอร์ส ขนาด 2 แรงม้า  จํานวน  1  ชุด
     -  ตู้ควบคุมไฟฟ้า    จํานวน  1  ชุด
     -  งานถังกรองสนิมเหล็ก  จํานวน  1  ชุด
     -  งานขยายเขตประปา ระยะทาง  500 เมตร
     -  งานมิเตอร์ไฟฟ้า     จํานวน  1  ชุด
     -  งานฐานรากหอถัง   จํานวน  1  งาน
(รายละเอียดตามแบบที อบต.กําหนด) พร้อมติดตังป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย  สถานที ณ หมู่ที 5 บ้านหนองคอไก่ ตําบลเขา
กระปุก อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ตังจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงิน
อุดหนุนทัวไป  
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โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที 12 บ้านหนองโรงล่าง จํานวน 513,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที 12 บ้านหนองโรง
ล่าง โดยมีรายละเอียด ดังนี
-  งานหอถังแชมเปญความจุไม่น้อยกว่า  20  ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร
จํานวน  1  ชุด
-  ตู้ควบคุมไฟฟ้า    จํานวน  1  ชุด
-  งานถังกรองสนิมเหล็ก    จํานวน  1  ชุด
-  งานขยายเขตประปา ระยะทาง  300 เมตร
-  งานมิเตอร์ไฟฟ้า     จํานวน  1  ชุด
-  งานฐานรากหอถัง   จํานวน  1  งาน
(รายละเอียดตามแบบที อบต.กําหนด) พร้อมติดตังป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย  สถานที ณ หมู่ที 12 บ้านหนองโรงล่าง ตําบล
เขากระปุก อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ตังจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือ
เงินอุดหนุนทัวไป

โครงการเคลือนย้ายหอถังประปา หมู่ที 8 บ้านหุบเฉลา จํานวน 230,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเคลือนย้ายหอถังประปา หมู่ที 8 บ้านหุบเฉลา โดยมีราย
ละเอียด ดังนี
-  งานเคลือนย้ายหอถังพร้อมติดตัง  จํานวน  1  งาน
-  ซัมเมอร์ส ขนาด 2 แรงม้า  จํานวน  1  ชุด
-  ตู้ควบคุมไฟฟ้า    จํานวน  1  ชุด
-  งานถังกรองสนิมเหล็ก    จํานวน  1  ชุด
-  งานขยายเขตประปา ระยะทาง  780 เมตร
-  งานมิเตอร์ไฟฟ้า     จํานวน  1  ชุด
-  งานฐานรากหอถัง   จํานวน  1  งาน
(รายละเอียดตามแบบที อบต.กําหนด) พร้อมติดตังป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย  สถานที ณ หมู่ที 8 บ้านหุบเฉลา ตําบลเขา
กระปุก อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ตังจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงิน
อุดหนุนทัวไป       

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (บริเวณบ้านลุงน้อม-บ้านนายสุภาพ) ซอย 9 
หมู่ที 1 บ้านหนองโรง

จํานวน 71,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง (บริเวณบ้านลุงน้อม-บ้านนาย
สุภาพ) ซอย 9  หมู่ที 1 บ้านหนองโรง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 150
 เมตร โดยลงหินคลุก ปริมาตรไม่น้อยกว่า 126 ลูกบาศก์เมตร และมีพืนที
หินคลุกไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที อบต
.กําหนด) สถานที ณ หมู่ที 1 บ้านหนองโรง ตําบลเขากระปุก อําเภอท่า
ยาง จังหวัดเพชรบุรี ตังจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทัว
ไป                                

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอย 2 หมู่ที 2 บ้านหนองตาฉาว จํานวน 450,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง ซอย 2 หมู่ที 2 บ้านหนองตาฉาว ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 950 เมตร โดยลงหินคลุกปริมาตรไม่น้อย
กว่า 798 ลูกบาศก์เมตร และมีพืนทีหินคลุกไม่น้อยกว่า 3,800 ตาราง
เมตร  (รายละเอียดตามแบบทีอบต.กําหนด) พร้อมติดตังป้ายโครงการ
จํานวน 1 ป้าย สถานที ณ หมู่ที 2 บ้านหนองตาฉาว ตําบลเขา
กระปุก อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ตังจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงิน
อุดหนุนทัวไป                                
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โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอย 3 หมู่ที 10 บ้านห้วยหินเพลิง จํานวน 450,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง ซอย 3 หมู่ที 10 บ้านห้วยหิน
เพลิง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 950 เมตร โดยลงหินคลุกปริมาตรไม่น้อย
กว่า 798 ลูกบาศก์เมตร และมีพืนทีหินคลุกไม่น้อย กว่า  3,800  ตาราง
เมตร (รายละเอียดตามแบบที อบต.กําหนด) พร้อมติดตังป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย  สถานที ณ หมู่ที 10 บ้านห้วยหินเพลิง ตําบลเขา
กระปุก อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ตังจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงิน
อุดหนุนทัวไป                                
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอย 6 หมู่ที 1 บ้านหนองโรง จํานวน 384,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง ซอย 6 หมู่ที 1 บ้านหนองโรง ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 650 เมตร โดยลงหินคลุกปริมาตรไม่น้อย
กว่า 682 ลูกบาศก์เมตร และมีพืนทีหินคลุกไม่น้อยกว่า 3,250  ตาราง
เมตร (รายละเอียดตามแบบที อบต.กําหนด) พร้อมติดตังป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย  สถานที ณ หมู่ที 1 บ้านหนองโรง ตําบลเขา
กระปุก อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ตังจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงิน
อุดหนุนทัวไป                                
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอยกลาง (ซอยบ้านตาหนัน) หมู่ที 8 บ้านหุบ
เฉลา

จํานวน 222,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังซอยกลาง (ซอยบ้านตาหนัน) หมู่
ที 8 บ้านหุบเฉลา ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 470 เมตร โดยลงหินคลุก
ปริมาตรไม่น้อยกว่า 395 ลูกบาศก์เมตร และมีพืนทีหินคลุกไม่น้อย
กว่า 3,800 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที อบต.กําหนด) พร้อมติด
ตังป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย สถานที ณ หมู่ที 8 บ้านหุบเฉลา ตําบลเขา
กระปุก อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ตังจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงิน
อุดหนุนทัวไป                                

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงระบบประปาโดยการเปลียนท่อเมน หมู่ที 6 บ้านหนอง
เอือง

จํานวน 406,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงประปาโดยการเปลียนท่อเมน  หมู่ที 6 บ้านหนอง
เอือง โดยวางท่อพีวีซี เส้นผ่าศูนย์กลาง  2 นิว ระยะทาง 4,075 เมตร และ
วางท่อพีวีซี เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิว ระยะทาง 556 เมตร (รายละเอียดตาม
แบบที อบต.กําหนด) พร้อมติดตังป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย  สถาน
ที ณ หมู่ที 6 บ้านหนองเอือง ตําบลเขากระปุก อําเภอท่ายาง จังหวัด
เพชรบุรี ตังจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทัว
ไป                                                               

งบเงินอุดหนุน รวม 249,460 บาท
เงินอุดหนุน รวม 249,460 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 249,460 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี
- อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอําเภอท่ายาง เพือขยายเขตระบบ
ไฟฟ้าและดําเนินการรือถอนลดขนาด-ติดตังหม้อแปลงไฟฟ้าเพือใช้กับ
สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก สถานที ณ หมู่ที 3 บ้านเขา
กระปุก  ตําบลเขากระปุก อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี  ตังไว้  126,050
  บาท  
- อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอําเภอท่ายาง เพือขยายเขตระบบ
ไฟฟ้าและดําเนินการติดตังหม้อแปลงไฟฟ้าเพือใช้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านเขาอ่างแก้ว สถานที ณ หมู่ที 8 บ้านหุบเฉลา ตําบลเขากระปุก อําเภอ
ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ตังไว้  123,410  บาท  
ตังจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทัวไป
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 280,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 260,500 บาท
ค่าใช้สอย รวม 260,500 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดการขยะชุมชน ประจําปี พ.ศ.2560 จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการขยะ
ชุมชน  ประจําปี พ.ศ.2560 เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิลโครงการ ค่า
อาหารพร้อมนําดืม ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
สมนาคุณวิทยากร ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทัว
ไป       

โครงการจัดการขยะในโรงเรียน จํานวน 36,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการขยะใน
โรงเรียน เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิลโครงการ ค่าอาหารพร้อมนํา
ดืม ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ
 ตังจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทัวไป       

โครงการป้องกันการติดเชือ HIV ในกลุ่มเด็กและเยาวชน จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันการติดเชือ HIV ใน
กลุ่มเด็กและเยาวชน  เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิลโครงการค่าอาหาร
พร้อมนําดืม ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทัวไป       

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจําปี พ.ศ.2560 จํานวน 45,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด ประจําปี พ.ศ.2560 เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายไว
นิลโครงการ ค่าอาหารพร้อมนําดืม ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุด
หนุนทัวไป       

โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะอย่าง
ถูกวิธี เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์  ค่าถังขยะสําหรับ
ใช้คัดแยกขยะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุด
หนุนทัวไป       

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจําปี พ.ศ.2560 จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ประจําปี พ.ศ.2560 เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิล
โครงการ ค่าอาหารพร้อมนําดืม ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุด
หนุนทัวไป       
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โครงการอบรมทําปุ๋ยหมักชีวภาพปุ๋ยหมักนําชีวภาพ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมทําปุ๋ยหมักชีวภาพและ
ปุ๋ยหมักนําชีวภาพ  เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิลโครงการ ค่าอาหาร
พร้อมนําดืม ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทัวไป       

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มแม่บ้าน จํานวน 15,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่
กลุ่มแม่บ้าน  เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิลโครงการ ค่าอาหารพร้อม
นําดืม ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทัวไป    

โครงการอบรมให้ความรู้การก่อสร้างเตาเผาขยะและการจัดการขยะอย่างถูก
วิธี

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้การก่อสร้าง
เตาเผาขยะและจัดการขยะอย่างถูกวิธี  เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิล
โครงการ ค่าอาหารพร้อมนําดืม ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุด
หนุนทัวไป       

โครงการอบรมอาชีพเสริมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมอาชีพเสริมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิลโครงการ ค่า
อาหารพร้อมนําดืม ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
สมนาคุณวิทยากร ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทัว
ไป       

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี
- อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอท่ายาง เพือดําเนินโครงการป้องกัน
แก้ไขปัญหายาเสพติดและรักษาความสงบเรียบร้อยหมู่
บ้าน/ชุมชน ประจําปี พ.ศ.2560 ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบ
ปรามยาเสพติดอําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี  ตังไว้ 20,000 บาท 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทัวไป          

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 298,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 298,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 298,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา-กรีฑา อนุบาลเด็กเล็กของศูนย์เครือข่าย
เขากระปุก

จํานวน 8,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา – 
กรีฑา อนุบาลเด็กเล็กของศูนย์เครือข่ายเขากระปุก เช่น  ค่าอาหาร ค่า
เครืองดืม ค่าอาหารว่าง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุน
ทัวไป        
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โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต่อต้านยาเสพติดตําบลเขา
กระปุก ประจําปี พ.ศ.2560

จํานวน 90,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชนต่อต้านยาเสพติดตําบลเขากระปุก ประจําปี พ.ศ.2560 เช่น ค่า
จ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิลโครงการ ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายผ้าแพรพิธีเปิด
โครงการฯ ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าถ้วย
รางวัล ค่าเช่าเต็นท์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทัวไป          

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา อปท.อําเภอท่ายางสัมพันธ์ ครังที 20 ประจําปี 
พ.ศ.2560

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬา อปท
.อําเภอท่ายางสัมพันธ์ ครังที 20 ประจําปี พ.ศ.2560  เช่น ค่าจ้างเหมาจัด
ทําป้ายไวนิลโครงการ ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมา
จัดทําป้ายผ้าแพรพิธีเปิดโครงการฯ ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าเช่า
เต็นท์  ค่าเช่าโต๊ะ ค่าเช่าเก้าอี ค่าเช่าเครืองขยายเสียง ค่าตอบแทน
กรรมการ ค่าชุดนักกีฬา ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่านําดืม ค่านําแข็ง ค่า
วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทัว
ไป          

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 180,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการเมาลิด ประจําปี พ.ศ.2560 จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเมาลิด ประจําปี พ.ศ.2560
  เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิลโครงการค่าเช่าเต็นท์ เก้าอี โต๊ะ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าเช่าเวที ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุน
ทัวไป          

โครงการวันสงกรานต์ ร้อยดวงใจสายใยรักผู้สูงอายุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันสงกรานต์ ร้อยดวงใจสาน
ใยรักผู้สูงอายุ  เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิลโครงการ ค่าอาหาร ค่า
เครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทัวไป          

โครงการสืบสานประเพณีสีสันแห่งสายนํา ลอยกระทงตําบลเขากระปุก 
ประจําปี พ.ศ.2560

จํานวน 70,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสืบสานประเพณีสีสันแห่งสาย
นํา ลอยกระทงตําบลเขากระปุก ประจําปี พ.ศ.2560 เช่น ค่าจ้างเหมาจัด
ทําป้ายไวนิลโครงการ การจัดกิจกรรมประกวดกระทง การจัดกิจกรรมบน
เวที ค่าของรางวัล ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเวที ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทัวไป          
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โครงการอบรมจริยธรรมคุณธรรมเยาวชนศาสนาอิสลาม ประจําปี พ.ศ
.2560

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมจริยธรรมคุณธรรม
เยาวชนศาสนาอิสลาม ประจําปี พ.ศ.2560  เช่น  ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายไว
นิลโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างพร้อมเครืองดืม ค่าอาหาร
กลางวันพร้อมนําดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าเช่าเวที ฯลฯ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทัวไป

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี
- อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอท่ายาง เพือดําเนินโครงการเผยแพร่
กิจกรรม วัฒนธรรม ประเพณีท้องถินอําเภอท่ายางในงาน “พระนคร
คีรี-เมืองเพชร” ประจําปี พ.ศ.2560 ตังไว้ 20,000 บาท ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทัวไป          

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดขบวนแห่เข้าร่วมงานการท่องเทียวเชิงเกษตรและของดีท่ายาง 
ประจําปี พ.ศ.2560

จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดขบวนแห่เข้าร่วมงานการ
ท่องเทียวเชิงเกษตรและของดีท่ายาง ประจําปี พ.ศ.2560 เช่น ค่าจ้าง
เหมาจัดทําป้ายไวนิลโครงการ ค่านําดืม ค่าจัดประดับตกแต่งขบวนแห่ ค่า
วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทัวไป 

แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 255,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 255,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 255,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการก่อสร้างฝายชะลอนํา จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการก่อสร้างฝายชะลอนํา เช่น ค่า
จัดซือปูน หิน ทราย ไม้ อิฐ ถุงปุ๋ย วัสดุอุปกรณ์อืน ๆ ค่านําดืม ค่าจ้างเหมา
แรงงาน ค่าจ้างเหมาจัดทําป้าย ฯลฯ ตังจ่ายจากเงิน รายได้ และ/หรือเงิน
อุดหนุนทัวไป  

โครงการท้องถินไทย รวมใจภักดิ รักษ์พืนทีสีเขียว ประจําปี พ.ศ.2560 จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการท้องถินไทย รวมใจภักดิ รักษ์
พืนทีสีเขียว ประจําปี พ.ศ.2560 เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิล
โครงการ ค่านําดืม ค่าจ้างเหมาล้อมต้นไม้และขนย้ายต้นไม้ ค่าจ้าง
เหมารถปรับสถานที ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี ค่าเช่าเครืองเสียง ฯลฯ ตังจ่าย
จากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทัวไป          
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โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก ประจําปี พ.ศ.2560 จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ปลูกหญ้า
แฝก ประจําปี พ.ศ. 2560  เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิลโครงการ ค่า
นําดืม ค่าจ้างเหมารถปรับสถานที ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ  เก้าอี ค่าจัดซือหญ้า
แฝก ค่าเช่าเครืองเสียง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุน
ทัวไป          

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.เขากระปุก) จํานวน 35,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ
.สธ.เขากระปุก) เช่น ค่าจ้างเหมา จัดทําป้ายไวนิลโครงการ ค่านําดืม ค่า
จ้างเหมารถปรับสถานที ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ  เก้าอี ค่าป้ายติดรหัส สัญลักษณ์
ของพืช ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทัวไป  

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 10,073,230 บาท
งบกลาง รวม 10,073,230 บาท
งบกลาง รวม 10,073,230 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 110,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทัวไป          

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 7,915,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเขา
กระปุก ตังจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทัวไป          

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,267,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพให้แก่คนพิการในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเขา
กระปุก ตังจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทัวไป          

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 54,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพให้แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ในเขตองค์การบริหารส่วน
ตําบลเขากระปุก ตังจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทัวไป          

สํารองจ่าย จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินกรณีฉุกเฉินหรือบรรเทาสาธารณภัย เช่น ภัย
แล้ง อุทกภัย วาตภัย ภัยหนาว หรือทีจําเป็นในกรณีทีมิได้ตังงบประมาณ
รายจ่ายไว้ หรือมีความจําเป็นต้องจ่าย หรือ ตังงบประมาณรายจ่ายไว้
แล้ว แต่ไม่พอจ่ายตามความเหมาะสมให้เป็นอํานาจของคณะผู้บริหารท้อง
ถิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 ข้อ 19 ตังจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือ
เงินอุดหนุนทัวไป          

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 138,240 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือ
พืนที ตังไว้ 138,240 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทัว
ไป          
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 188,090 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบ
ท.)  โดยคํานวณตังจ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของงบประมาณรายได้
ประจําปี (ไม่รวมรายได้ประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินทีมีผู้อุทิศให้หรือเงิน
อุดหนุน) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0318/ว 1928 ลงวัน
ที 25 สิงหาคม 2543 ตังจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทัว
ไป          
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