
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก
อําเภอ ท่ายาง   จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 40,731,200 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 8,957,880 บาท
งบบุคลากร รวม 5,929,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,262,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล และ รอง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้แก่นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล และ รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล

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

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ให้แก่ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,577,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่ ประธานสภา อบต., รองประธานสภา อบต
., เลขานุการสภา อบต. และสมาชิกสภา อบต. 

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,666,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,096,760 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล สํานักปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่ ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และ
หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 432,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่ พนักงานจ้าง สํานักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าตอบแทนประจําปี 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่ พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
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งบดําเนินงาน รวม 2,450,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์การบริหารส่วนตําบล ตามทีได้รับมอบหมาย เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติ
งานด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการ เงินตอบแทนเจ้าหน้าที
ในการเลือกตัง  เงินรางวัล เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครังคราว ค่าใช้จ่าย
ในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล เช่น ค่า
เบียประชุม ค่าพาหนะ ค่าสมนาคุณ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องให้แก่
กรรมการและผู้มีสิทธิ ฯลฯ   

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของ พนักงานส่วนตําบล สํานัก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ผู้ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ 

ค่าใช้สอย รวม 1,015,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัก
ฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ หรือค่าลงทะเบียนในราชการของ อบต
. เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่ารังวัดทีดิน  ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตัง
ประปา ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่าง ๆ ค่ารับหนังสือ
พิมพ์ วารสารต่างๆ ค่าจัดทําวารสาร รายงานกิจการ จดหมายข่าว ของ อบ
ต.  ฯลฯ

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 152,000 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  132,000 บาท
             

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับเป็นค่าเบียเลียง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง ผู้
บริหาร อบต.  และสมาชิกสภา อบต. 
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังทัวไป หรือเลือกตังซ่อม นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 

ค่าพวงมาลา พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือ จัดหาพวงมาลา พวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
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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
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเขากระปุก เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิลโครงการ ค่า
อาหารว่างพร้อมเครืองดืม ค่าอาหารกลางวันพร้อมนําดืม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ 

ค่าวัสดุ รวม 1,180,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 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 

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 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 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 
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้างสําหรับอาคาร และสิงก่อสร้างทีอยู่ใน
ความดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบล  และเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง
เพือนําไปสร้างบ้าน หรือปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้ประชาชนผู้ด้อย
โอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ยาก
จน เช่น หิน ดิน ทราย ปูน กระเบือง สังกะสี ตะปู ไม้ต่าง ๆ ยางมะตอย
สําเร็จรูป สี  แปรงทาสี ท่อพีวีซี ข้องอ สามทาง ข้อต่อตรง กาว ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ค่าอะไหล่และชินส่วนที
เสียหายของรถยนต์ของ อบต. รถยนต์บรรทุกนํา รถ
จักรยานยนต์ เช่น ยางรถยนต์ นํามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ ยาง
นอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี กันชนรถยนต์ เพลา ฟิลม์กรองแสง เบาะ
รถยนต์ เครืองยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวง
มาลัย สายพานใบพัดหม้อนํา จานจ่าย ล้อ ถังนํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก ตลับ
ลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ 

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 800,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล  นํามัน
เบนซิน นํามันเครือง นํามันจารบี ถ่าน ก๊าส ฯลฯ รถยนต์ของ อบต. รถ
ยนต์บรรทุกนํา รถจักรยานยนต์ เครืองตัดหญ้า ทีใช้ในการปฏิบัติราชการ
และเป็นค่าเชือเพลิงและหล่อลืนสําหรับเครืองจักรกลของหน่วยงาน
ต่างๆ ทีขอมาใช้ในราชการและจ่ายสนับสนุนให้หน่วยงานและกลุ่มองค์กร
ต่าง ๆในการปฏิบัติหน้าทีอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 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

ค่าสาธารณูปโภค รวม 240,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบล และอาคาร
สถานทีต่าง ๆ ทีอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก 

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

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ (โทร
สาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสือสาร ค่าสือสารผ่านดาว
เทียม ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์
เน็ตการ์ดและค่าสือสารอืน ๆ ฯลฯ 
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งบลงทุน รวม 558,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 104,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีแบบหมุน จํานวน 4,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีแบบหมุน จํานวน 2 ตัว โดยจัดซือตามราคาท้อง
ตลาด ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล จํานวน 11,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล ความละเอียด 18
 ล้านพิกเซล จํานวน 1 ตัว โดยมีรายละเอียดดังนี
- เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)
- ความละเอียดทีกําหนดเป็นความละเอียดทีเซ็นเซอร์
ภาพ (Image Sensor)
- มีระบบแฟลชในตัว
- สามารถถอดเปลียนสือบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมือข้อมูลเต็มหรือเมือ
ต้องการเปลียน
- สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครืองคอมพิวเตอร์ได้
- มีกระเป๋าบรรจุกล้อง

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ถังต้มนําไฟฟ้า จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือถังต้มนําไฟฟ้า จํานวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะอย่าง
ใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
     - ถังต้มนําไฟฟ้า ขนาด 30 เซ็นติเมตร 
     - มีปุ่มระดับปรับอุณหภูมิความร้อน
โดยจัดซือตามราคาท้องตลาด ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 22,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 1
  (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 1 เครือง โดยมีรายละเอียดดังนี
     - มีหน่วยประมลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
     1. ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.8 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟฟิก (Graphics Processing Unit) 
ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ
     2. ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz
     - มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
     1. เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความ
จําขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB  หรือ
     2. มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
     3. มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจร
หลัก แบบ Onboard Graphics ทีมีความสามารถในการใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 
     - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB
     - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
     - มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
     - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
     - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
     - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย

เครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 2,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 1
 เครือง โดยมีรายละเอียดดังนี
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึง
ไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมส่วนกลาง 
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 454,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ จํานวน 6 ป้าย ดังนี 
     - ป้ายแผนผังแสดงสถานทีท่องเทียวและสถานทีสําคัญของตําบลเขา
กระปุก จํานวน 4 ป้าย ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร  พร้อม
ติดตัง
     - ป้ายบอกทางแหล่งท่องเทียวนําตกหินลาด ขนาดกว้าง 0.80
 เมตร ยาว 1.20 เมตร จํานวน 2 ป้าย พร้อมติดตัง (รายละเอียดตามแบบ
ที อบต.กําหนด)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก จํานวน 412,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตําบลเขา
กระปุก  โดยมีรายละเอียดดังนี
     - งานปูกระเบืองพืน มีพืนทีไม่น้อยกว่า 216 ตารางเมตร
     - งานตีฝ้าเพดานมีพืนทีไม่น้อยกว่า 216 ตารางเมตร
     - งานประตูอลูมิเนียม จํานวน 4 บาน
     - งานไฟฟ้า จํานวน 1 งาน
(รายละเอียดตามแบบที อบต.กําหนด) พร้อมติดตังป้ายโครงการจํานวน 1
 ป้าย สถานที ณ ทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก หมู่ที 3
 บ้านเขากระปุก ตําบลเขากระปุก อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี
     - อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านในดง เพือดําเนินโครงการ
ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซือหรือการจัดจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับอําเภอ และศูนย์ประสานงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถินอําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ตังไว้  20,000  บาท  

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตําบล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทํา
แผนพัฒนาหมู่บ้าน และแผนพัฒนาท้องถินสีปี

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่
บ้าน/ตําบล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้าน และ
แผนพัฒนาท้องถินสีปี เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิล ค่านําดืมสําหรับผู้
เข้าร่วมการประชาคม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ 
โครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมการบูรณาการแผนชุมชนระดับตําบลที
มีประสิทธิภาพ ประจําปี พ.ศ.2561

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริม
การบูรณาการแผนชุมชนระดับตําบลทีมีประสิทธิภาพ ประจําปี พ.ศ
.2561 เช่น ค่าป้ายไวนิลโครงการฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารกลางวัน
พร้อมนําดืม ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ 
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งบรายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 20,000 บาท
ค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึงมิใช่
เพือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ทีดิน และ/หรือสิงก่อสร้าง
     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างองค์กร สถาบันหรือบุคคลทีเป็นกลาง
ในการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ อบต. 

งานบริหารงานคลัง รวม 1,742,620 บาท
งบบุคลากร รวม 1,414,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,414,920 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,068,060 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล กองคลัง และจ่ายเป็นเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําปี 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่ ผู้อํานวยการกองคลัง 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 273,720 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่ พนักงานจ้างกองคลัง  และจ่ายเป็นเงิน
ปรับปรุงค่าตอบแทนประจําปี 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 31,140 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่ พนักงานจ้าง กองคลัง 
งบดําเนินงาน รวม 295,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของ พนักงานส่วนตําบล กอง
คลัง ผู้ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ

ค่าใช้สอย รวม 180,000 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 ค่ารับหนังสือพิมพ์วารสาร
ต่างๆ ค่าจัดทําเอกสารแนะนําการชําระภาษีประจําปี ค่าจัดทําป้ายประชา
สัมพันธ์การชําระภาษีประจําปี ฯลฯ 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับเป็นค่าเบียเลียง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง 
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โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตําบล
เขากระปุก

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก  เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทําป้าย
ไวนิลโครงการ ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ ค่าจ้างลูกจ้างชัวคราว เช่น ช่างสํารวจ พนักงานสนาม และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นทีเกิดขึน สําหรับการดําเนินโครงการ ฯลฯ 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ 

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 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 แบบพิมพ์ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการ
บรรจุหีบห่อ หนังสือ เครืองคิดเลขขนาดเล็ก เครืองเจาะกระดาษขนาด
เล็ก ทีเย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร ตรายาง ทีถู
พืน ตะแกรงวางเอกสาร เครืองตัดกระดาษ กุญแจ แผนที แผงปิด
ประกาศ นาฬิกา ฯลฯ 

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
สัญญาณแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาค
รัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  ฯลฯ 

วันทีพิมพ์ : 22/8/2560  12:20:48 หน้า : 9/25



งบลงทุน รวม 32,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 32,700 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 22,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 1
  (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 1 เครือง โดยมีรายละเอียดดังนี
     - มีหน่วยประมลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
     1. ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.8 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟฟิก (Graphics Processing Unit) 
ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ
     2. ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz
     - มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
     1. เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความ
จําขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB  หรือ
     2. มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
     3. มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจร
หลัก แบบ Onboard Graphics ทีมีความสามารถในการใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 
     - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB
     - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
     - มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
     - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
     - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
     - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
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เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที 1 จํานวน 7,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที 1 (27 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครือง โดยมีราย
ละเอียดดังนี
     - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
     - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
     - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
     - มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 64 MB
     - มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
     - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
     - สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

เครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 2,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครือง  โดย
มีรายละเอียดดังนี
      - มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
      - สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 351,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 310,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการกู้ภัยจูเนียร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการกู้ภัยจูเนียร์  เช่น ค่าจ้างเหมา
จัดทําป้ายไวนิลโครงการ ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหารกลางวัน
พร้อมนําดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ

โครงการป้องกันและลดอัคคีภัยในชุมชน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและลดอัคคีภัยใน
ชุมชน  เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทําป้าย ไวนิลโครงการ ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าอาหารกลางวันพร้อมนําดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน
วิทยากร ฯลฯ

โครงการป้องกันอัคคีภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันอัคคีภัยและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขา
กระปุก  เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิลโครงการ ค่าจ้างเหมาเต็นท์ ค่า
เช่าโต๊ะและเก้าอี ค่านําดืม ค่าตอบแทนบุคคลผู้มาช่วยปฏิบัติราชการ  ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
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โครงการป้องกันอัคคีภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันอัคคีภัยและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ขององค์การบริหารส่วนตําบล
เขากระปุก  เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิลโครงการ ค่าจ้างเหมา
เต็นท์ ค่าเช่าโต๊ะและเก้าอี ค่านําดืม ค่าตอบแทนบุคคลผู้มาช่วยปฏิบัติ
ราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

โครงการฝึกอบรมเพิมประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมเพิมประสิทธิภาพ
และพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  เช่น ค่า
จ้างเหมาจัดทําป้าย ไวนิลโครงการ  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหาร
กลางวันพร้อมนําดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าทีพัก ค่าจ้าง
เหมารถ
 ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไฟฉาย กระบองสัญญาณ
ไฟ ถ่านไฟฉาย  ฯลฯ

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น เครืองแบบ อปพร. ชุด
ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน เสือ กางเกง ผ้า เครืองหมายยศและสังกัด ถุง
เท้า รองเท้า เข็ดขัด  หมวก ผ้าผูกคอ  ฯลฯ 

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองดับเพลิง เช่น นํายาเคมีดับเพลิง ข้อต่อ ท่อ
ทางจ่ายนํา สายส่งนําดับเพลิง ฯลฯ

งบลงทุน รวม 41,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 41,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เหล็กขนาด 2 บาน (มอก.) จํานวน 5,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.) จํานวน 1 ตู้ โดยจัดซือ
ตามราคาท้องตลาดไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ จํานวน 700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จํานวน 1 เครือง โดยมีราย
ละเอียดดังนี
- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) 
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz
- สามารถใช้งานผ่านช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB ได้
- สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ทีใช้แรงดัน
ไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย
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ครุภัณฑ์อืน
ชุดไฟไซเรน จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าติดต้ังชุดไฟไซเรน จํานวน 1 ชุด โดยมีรายละเอียดดังนี
     - ชุดไฟไซเรน ชุดหน้า-ชุดหลัง ขนาด 3 วัตต์
     - ชุดไฟส่องสว่าง ขนาด 120 วัตต์ พร้อมเสียงสัญญาณไฟเรน
 ขนาด 200 วัตต์
โดยจัดซือตามราคาท้องตลาด ไม่มีในบัญชีราคามตรฐานครุภัณฑ์
    

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 2,530,700 บาท
งบบุคลากร รวม 2,357,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,357,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,670,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่ ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 583,560 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่ พนักงานจ้างกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าตอบแทนประจําปี 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 61,740 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่ พนักงานจ้าง กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

งบดําเนินงาน รวม 135,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของ พนักงานส่วนตําบล กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผู้ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ 

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับเป็นค่าเบียเลียง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ 
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ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่าง ๆ
 เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํายาลบคําผิด เทปกาว ลวด
เย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก  เทป พี วี ซี แบบใส ไม้
บรรทัด คลิป เข็มหมุด แฟ้ม แบบพิมพ์ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้าง
พิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ หนังสือ เครืองคิดเลขขนาดเล็ก เครือง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก ทีเย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร ตรายาง  ตะแกรงวางเอกสาร เครืองตัดกระดาษ แผงปิด
ประกาศ ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์
สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์ กระดาษ
ต่อเนือง สายเคเบิล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ ซีดีรอมไดร์ฟ
 แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมมบอร์ด เมมโมรีซิป เมาส์ เครืองกระจาย
สัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 35,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทีอยู่ในความดูแลของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก 

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาค
รัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  ฯลฯ 

งบลงทุน รวม 38,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 38,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีแบบหมุน จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีแบบหมุน จํานวน 4 ตัว โดยจัดซือตามราคาท้อง
ตลาด ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึง
ไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมส่วนกลาง

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,465,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,382,200 บาท
ค่าใช้สอย รวม 868,400 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ.2561 จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี พ
.ศ.2561  เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิลโครงการ ป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าอาหารและนําดืม ค่าอาหารว่างพร้อม
เครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที ฯลฯ 
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 818,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา ดังนี
     - ค่าอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโรง ตัง
ไว้ 181,300 บาท 
     - ค่าอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระพุทธบาทเขาลูก
ช้าง ตังไว้ 127,400 บาท   
     - ค่าอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งเกตุ  ตัง
ไว้ 200,900 บาท 
    - ค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาอ่างแก้ว ตัง
ไว้ 98,000 บาท
        - ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโรง ตัง
ไว้ 62,900 บาท
        - ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระพุทธบาท
เขาลูกช้าง ตังไว้ 44,200 บาท
        - ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งเกตุ  ตัง
ไว้ 69,700 บาท
        - ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาอ่างแก้ว ตัง
ไว้ 34,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 1,513,800 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,513,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ดังนี
     - ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านหนองโรง  ตังไว้  318,089 บาท
     - ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านหนองตาฉาว ตังไว้  134,134
 บาท
     - ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านเขากระปุก ตังไว้ 114,972 บาท
     - ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านหนองคอไก่  ตังไว้ 80,480 บาท
     - ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ  ตังไว้ 381,324 บาท
     - ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว ตังไว้ 247,190 บาท
     - ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโรง ตัง
ไว้ 70,900 บาท
     - ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระพุทธบาทเขาลูก
ช้าง ตังไว้ 49,822 บาท
     - ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งเกตุ ตังไว้ 78,565
 บาท
     - ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาอ่างแก้ว ตัง
ไว้ 38,324 บาท

งบลงทุน รวม 418,800 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 418,800 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างรัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาอ่างแก้ว จํานวน 401,000 บาท
เพือจ่ายเป็นก่อสร้างรัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาอ่างแก้ว หมู่ที 8 บ้าน
หุบเฉลา ขนาดยาว 105 เมตร สูง 1.70 เมตร (รายละเอียดตามแบบที อบ
ต.กําหนด) พร้อมติดตังป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย สถานที ณ หมู่
ที 8 บ้านหุบเฉลา ตําบลเขากระปุก อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
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โครงการปรับปรุงป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโรง จํานวน 17,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโรง หมู่
ที 12 ขนาดกว้าง 1.64 เมตร ยาว 2.15 เมตร (รายละเอียดตามแบบ
ที อบต.กําหนด) สถานที ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโรง หมู่
ที 12 ตําบลเขากระปุก อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 

งบเงินอุดหนุน รวม 2,664,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,664,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 2,664,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี
     - อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองโรง  สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน ตังไว้ 664,000 บาท   
     - อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองตาฉาว สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียน ตังไว้ 280,000 บาท   
     - อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขากระปุก  สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียน ตังไว้ 240,000 บาท  
     - อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองคอไก่ สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียน ตังไว้ 168,000 บาท
      - อุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่งเกตุ  สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน ตังไว้ 796,000 บาท  
     - อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว  สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียน ตังไว้ 516,000 บาท  

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 210,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 210,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจําปี พ.ศ.2561 จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า ประจําปี พ.ศ.2561 เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิลโครงการ ค่า
จัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหารกลางวันพร้อมนํา
ดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจําปี พ.ศ.2561 จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก ประจําปี พ.ศ.2561 เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิล
โครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายผ้าแพรพิธีเปิด
โครงการฯ ค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าจัดซือวัสดุเชือ
เพลิงและหล่อลืน  ค่าจ้างเหมาราษฎรพ่นหมอกควัน  ค่าจ้างเหมาพาหนะ
พ่นหมอกควัน  ฯลฯ 

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 3,364,160 บาท
งบบุคลากร รวม 1,724,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,724,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 883,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล กองช่าง และจ่ายเป็นเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่ ผู้อํานวยการกองช่าง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 702,960 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่ พนักงานจ้าง กองช่าง  และจ่ายเป็นเงิน
ปรับปรุงค่าตอบแทนประจําปี 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 96,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่ พนักงานจ้าง กองช่าง 
งบดําเนินงาน รวม 1,640,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของ พนักงานส่วนตําบล กอง
ช่าง ผู้ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ 

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  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับเป็นค่าเบียเลียง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 170,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ 

ค่าวัสดุ รวม 480,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่าง ๆ
 เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํายาลบคําผิด เทปกาว ลวด
เย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก  เทป พี วี ซี แบบใส ไม้
บรรทัด คลิป เข็มหมุด แฟ้ม แบบพิมพ์ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้าง
พิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ หนังสือ เครืองคิดเลขขนาดเล็ก เครือง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก ทีเย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร ตรายาง  ตะแกรงวางเอกสาร เครืองตัดกระดาษ แผงปิด
ประกาศ ฯลฯ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า โคมไฟฟ้า สวิทช์
ไฟฟ้า สําหรับไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 330,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้างในการดําเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล  เช่น หิน ดิน ทราย ปูน กระเบือง สังกะสี ตะปู ไม้ต่าง ๆ ยาง
มะตอยสําเร็จรูป สี  แปรงทาสี ท่อพีวีซี ข้องอ สามทาง ข้อต่อ
ตรง กาว ฯลฯ                 
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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 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 900,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 900,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในการผลิตนําประปาของการประปาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล หรือค่าไฟฟ้าของสถานทีทีเป็นสมบัติทีอยู่ในความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตําบล 

งานไฟฟ้าถนน รวม 6,522,200 บาท
งบลงทุน รวม 6,522,200 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 6,522,200 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ที 11 บ้านโป่งเกตุบน จํานวน 498,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ที 11 บ้านโป่ง
เกตุบนโดยมีรายละเอียด ดังนี
-  ช่วงที 1 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร
-  ช่วงที 2 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 33 เมตร หนา 0.15 เมตร 
 หรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 139.80  ลูกบาศก์เมตร และมี
พืนทีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 932 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที อบ
ต.กําหนด) พร้อมติดตังป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย สถานที ณ หมู่ที 11
 บ้านโป่งเกตุบน ตําบลเขากระปุก อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 หมู่ที 1 บ้านหนองโรง จํานวน 499,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 หมู่ที 1 บ้านหนอง
โรง  ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 230เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 138 ลูกบาศก์เมตร และมีพืนทีเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 920 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คศล. เส้นผ่าศูนย์
กลาง  0.60 เมตร จํานวน 1 แห่ง (รายละเอียดตามแบบที อบต
.กําหนด) พร้อมติดตังป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย สถานที ณ หมู่
ที 1 บ้านหนองโรง ตําบลเขากระปุก อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 หมู่ที 10 บ้านห้วยหิน
เพลิง

จํานวน 491,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 หมู่ที 10 บ้านห้วย
หินเพลิง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 185 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 138.75 ลูกบาศก์เมตร และมีพืนทีเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 925 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที อบต
.กําหนด) พร้อมติดตังป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย สถานที ณ หมู่
ที 10 บ้านห้วยหินเพลิง ตําบลเขากระปุก อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 หมู่ที 4 บ้านบ่อประหัง จํานวน 492,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 หมู่ที 4 บ้านบ่อ
ประหัง  ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 230เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 138 ลูกบาศก์เมตร และมีพืนทีเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที อบต
.กําหนด) พร้อมติดตังป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย สถานที ณ หมู่
ที 4 บ้านบ่อประหัง ตําบลเขากระปุก อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 (ซอยสุขสมบูรณ์) หมู่ที 
13 บ้านเขาอ่างแก้ว

จํานวน 451,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 (ซอยสุข
สมบูรณ์) หมู่ที 13 บ้านเขาอ่างแก้ว ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรเทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า  127.50  ลูกบาศก์เมตร และมีพืนทีเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 850 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที อบต.กําหนด) พร้อมติดตัง
ป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย สถานที ณ หมู่ที 13 บ้านเขาอ่างแก้ว  ตําบล
เขากระปุก อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 หมู่ที 9 บ้านโป่งเกตุ จํานวน 496,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 หมู่ที 9 บ้านโป่ง
เกตุ  ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 230เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 138 ลูกบาศก์เมตร และมีพืนทีเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 920 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คศล. เส้นผ่าศูนย์
กลาง  0.30 เมตร จํานวน 1 แห่ง (รายละเอียดตามแบบที อบต
.กําหนด) พร้อมติดตังป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย สถานที ณ หมู่
ที 9 บ้านโป่งเกตุ ตําบลเขากระปุก อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 2 เชือมซอย 3 หมู่ที 14 บ้าน
ผานําหยด

จํานวน 451,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 เชือมซอย 3 หมู่
ที 14 บ้านผานําหยด 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 14 บ้านผานํา
หยด  ตําบลเขากระปุก อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที 7 บ้านหนอง
ซอ เชือมต่อ หมู่ที 3 บ้านเขากระปุก

จํานวน 486,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่
ที 7 บ้านหนองซอ เชือมต่อ หมู่ที 3 บ้านเขากระปุก ขนาด
กว้าง 6 เมตร ยาว  150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 135ลูกบาศก์เมตร และมีพืนทีเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 900 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที อบต.กําหนด) พร้อมติดตัง
ป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย สถานที ณ หมู่ที 7 บ้านหนองซอ ตําบลเขา
กระปุก อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (ไร่นายทาน) ซอย 6 หมู่ที 5 บ้านหนองคอไก่ จํานวน 492,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง (ไร่นายทาน)  ซอย 6 หมู่ที 5 บ้าน
หนองคอไก่ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร โดยลงหินคลุกปริมาตร
ไม่น้อยกว่า 504 ลูกบาศก์เมตร และมีพืนทีหินคลุกไม่
น้อย กว่า  2,400  ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คศล. เส้นผ่าศูนย์
กลาง  0.40 เมตร จํานวน 2 แห่ง และวางท่อ คศล. เส้นผ่าศูนย์
กลาง  0.60 เมตร จํานวน 1 แห่ง (รายละเอียดตามแบบที อบต
.กําหนด) พร้อมติดตังป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย  สถานที ณ หมู่
ที 5 บ้านหนองคอไก่  ตําบลเขากระปุก อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
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โครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอย 17 เชือมซอย 20 หมู่ที 6 บ้านหนองเอือง จํานวน 495,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง ซอย 17 เชือมซอย 20 หมู่ที 6 บ้าน
หนองเอือง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร โดยลงหินคลุกปริมาตรไม่
น้อยกว่า 504 ลูกบาศก์เมตร และมีพืนทีหินคลุกไม่
น้อย กว่า  2,400  ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คศล. เส้นผ่าศูนย์
กลาง  0.60 เมตร จํานวน 1 แห่ง และวางท่อ คศล. เส้นผ่าศูนย์
กลาง  0.80 เมตร จํานวน 1 แห่ง (รายละเอียดตามแบบที อบต
.กําหนด) พร้อมติดตังป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย  สถานที ณ หมู่
ที 6 บ้านหนองเอือง  ตําบลเขากระปุก อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอย 2 (บริเวณบ้านนายบุญช่วย) หมู่ที 3 บ้าน
เขากระปุก

จํานวน 253,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง ซอย 2 (บริเวณบ้านนายบุญช่วย) หมู่
ที 3 บ้านเขากระปุก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร โดยลงหินคลุก
ปริมาตรไม่น้อยกว่า 420 ลูกบาศก์เมตร และมีพืนทีหินคลุกไม่น้อย
กว่า 2,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที อบต. กําหนด) พร้อมติด
ตังป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย สถานที ณ หมู่ที 3 บ้านเขากระปุก ตําบล
เขากระปุก อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอย 7 หมู่ที 8 บ้านหุบเฉลา จํานวน 456,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง ซอย 7 หมู่ที 8 บ้านหุบเฉลา ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 900 เมตร โดยลงหินคลุกปริมาตรไม่น้อย
กว่า 756 ลูกบาศก์เมตร และมีพืนทีหินคลุกไม่น้อยกว่า  3,600  ตาราง
เมตร (รายละเอียดตามแบบที อบต.กําหนด) พร้อมติดตังป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย  สถานที ณ หมู่ที 8 บ้านหุบเฉลา  ตําบลเขา
กระปุก อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอยข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล บ้าน
หนองโรง หมู่ที 12 บ้านหนองโรงล่าง

จํานวน 450,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบล บ้านหนองโรง  หมู่ที 12 บ้านหนองโรงล่าง ขนาด
กว้าง 4เมตร ยาว 540 เมตร โดยลงหินคลุกปริมาตรไม่น้อย
กว่า 453  ลูกบาศก์เมตร และมีพืนทีหินคลุกไม่น้อยกว่า 2,160  ตาราง
เมตร พร้อมวางท่อ คศล. เส้นผ่าศูนย์
กลาง  0.60 เมตร จํานวน 3 แห่ง (รายละเอียดตามแบบที อบต
.กําหนด) พร้อมติดตังป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย  สถานที ณ หมู่
ที 12 บ้านหนองโรงล่าง  ตําบลเขากระปุก อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงหอถังประปา (บริเวณศาลากองทุนหมู่บ้าน) หมู่ที 2 บ้าน
หนองตาฉาว

จํานวน 512,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบหอถังประปา (บริเวณศาลากองทุนหมู่
บ้าน) หมู่ที 2 บ้านหนองตาฉาว โดยมีรายละเอียด ดังนี 
-  งานหอถังแชมเปญ ความจุไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 1
 ชุด 
-  งานฐานรากหอถัง   จํานวน  1  งาน
-  งานถังกรองสนิมเหล็ก  จํานวน  1  ชุด
-  ซัมเมอร์ส ขนาด 2 แรงม้า  จํานวน  1  ชุด
-  ตู้ควบคุมไฟฟ้า    จํานวน  1  ชุด
 (รายละเอียดตามแบบที อบต.กําหนด) พร้อมติดตังป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย  สถานที ณ หมู่ที 2 บ้านหนองตาฉาว ตําบลเขา
กระปุก อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 175,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 175,500 บาท
ค่าใช้สอย รวม 175,500 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดการขยะชุมชน ประจําปี พ.ศ.2561 จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการขยะ
ชุมชน  ประจําปี พ.ศ.2561 เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิลโครงการ ค่า
อาหารพร้อมนําดืม ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบ
แทนวิทยากร ฯลฯ 

โครงการจัดการขยะในโรงเรียน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการขยะใน
โรงเรียน เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิลโครงการ ค่าอาหารพร้อมนํา
ดืม ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ 

โครงการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจําปี พ.ศ.2561 จํานวน 9,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ประจําปี พ.ศ.2561 เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิล
โครงการ ค่าอาหารพร้อมนําดืม ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ        

โครงการป้องกันการติดเชือ HIV ในกลุ่มเด็กและเยาวชน จํานวน 9,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันการติดเชือ HIV ใน
กลุ่มเด็กและเยาวชน  เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิลโครงการ ค่าอาหาร
พร้อมนําดืม ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน
วิทยากร ฯลฯ    

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจําปี พ.ศ.2561 จํานวน 45,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด ประจําปี พ.ศ.2561 เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายไว
นิลโครงการ ค่าอาหารพร้อมนําดืม ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ 
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะอย่างถูกวิธี จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะอย่าง
ถูกวิธี เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าจัดซือถังขยะสําหรับ
คัดแยกขยะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ 

โครงการอบรมทําปุ๋ยหมักชีวภาพและปุ๋ยหมักนําชีวภาพส่งเสริมการดําเนิน
ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมทําปุ๋ยหมักชีวภาพและ
ปุ๋ยหมักนําชีวภาพส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอ
เพียง  เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิลโครงการ ค่าอาหารพร้อมนําดืม ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ   
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โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มแม่บ้าน จํานวน 17,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่
กลุ่มแม่บ้าน  เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิลโครงการ ค่าอาหารพร้อม
นําดืม ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน
วิทยากร ฯลฯ 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 298,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 298,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 298,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา-กรีฑาอนุบาลเด็กเล็ก จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา – 
กรีฑา อนุบาลเด็กเล็ก เช่น  ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิลโครงการ ค่า
อาหารพร้อมนําดืม ค่าอาหารว่างพร้อมเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 

โครงการแข่งขันกีฬา อปท. อําเภอท่ายางสัมพันธ์ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงแข่งขันกีฬา อปท. อําเภอท่ายาง
สัมพันธ์ เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิลโครงการ ค่าจ้างเหมาจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายผ้าแพรพิธีเปิดโครงการฯ ค่าถ้วย
รางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าเช่าเต็นท์  ค่าเช่าโต๊ะ ค่าเช่าเก้าอี ค่าเช่าเครือง
ขยายเสียง ค่าตอบแทนกรรมการ  ค่าชุดนักกีฬา ค่าอาหาร ค่าเครือง
ดืม ค่านําดืม ค่านําแข็ง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต่อต้านยาเสพติดตําบลเขา
กระปุก

จํานวน 90,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชนต่อต้านยาเสพติดตําบลเขากระปุก เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายไว
นิลโครงการ ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายผ้าแพรพิธีเปิดโครงการฯ ค่าอาหาร ค่า
เครืองดืม ค่านําดืม ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าถ้วยรางวัล ค่าเช่าเต็นท์ ค่า
วัสดุอุปกรณ์ต่าง ฯลฯ 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 180,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการเมาลิด ประจําปี พ.ศ.2561 จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเมาลิด ประจําปี พ.ศ.2561
  เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิลโครงการค่าเช่าเต็นท์ เก้าอี โต๊ะ  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าเช่าเวที ฯลฯ 

โครงการวันสงกรานต์ ร้อยดวงใจสายใยรักผู้สูงอายุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันสงกรานต์ ร้อยดวงใจสาน
ใยรักผู้สูงอายุ  เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิลโครงการ ค่าอาหาร ค่า
เครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ
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โครงการสืบสานประเพณีสีสันแห่งสายนํา ลอยกระทงตําบลเขากระปุก 
ประจําปี พ.ศ.2561

จํานวน 70,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสืบสานประเพณีสีสันแห่งสาย
นํา ลอยกระทงตําบลเขากระปุก ประจําปี พ.ศ.2561 เช่น ค่าจ้างเหมาจัด
ทําป้ายไวนิลโครงการ การจัดกิจกรรมประกวดกระทง การจัดกิจกรรมบน
เวที ค่าของรางวัล ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเวที ค่าวัสดุอปุกรณ์ ฯลฯ 

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนศาสนาอิสลาม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมจริยธรรมคุณธรรม
เยาวชนศาสนาอิสลาม เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิลโครงการ ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าอาหารว่างพร้อมเครืองดืม ค่าอาหารกลางวันพร้อมนํา
ดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าเช่าเวที ฯลฯ 

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 20,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี
- อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอท่ายาง เพือดําเนินโครงการเผยแพร่
กิจกรรม วัฒนธรรม ประเพณีท้องถินอําเภอท่ายาง ในงาน “พระนคร
คีรี-เมืองเพชร” ประจําปี พ.ศ.2561 ตังไว้ 20,000 บาท 

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดกิจกรรมงานเกษตรและของดีท่ายาง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมงานเกษตรและ
ของดีท่ายาง เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิลโครงการ ค่าป้ายต่าง ๆ ค่า
นําดืม ค่าจัดประดับตกแต่งขบวนแห่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าจัดประดับ
ตกแต่งบูธ ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ ค่าตกแต่งสถานที ค่าต้นไม้ ค่า
จ้างเหมาบริการ ฯลฯ

แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการก่อสร้างฝายชะลอนํา จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการก่อสร้างฝายชะลอนํา เช่น ค่า
จัดซือปูน หิน ทราย ไม้ อิฐ ถุงปุ๋ย วัสดุอุปกรณ์อืน ๆ ค่านําดืม ค่าจ้างเหมา
แรงงาน ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้าง
เหมารถปรับสถานที ฯลฯ 
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โครงการท้องถินไทย รวมใจภักดิ รักษ์พืนทีสีเขียว ประจําปี พ.ศ.2561 จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการท้องถินไทย รวมใจภักดิ รักษ์
พืนทีสีเขียว ประจําปี พ.ศ.2561 เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิล
โครงการ ค่านําดืม ค่าจ้างเหมาล้อมต้นไม้และขนย้ายต้นไม้ ค่าจ้าง
เหมารถปรับสถานที ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ  เก้าอี เครืองขยายเสียง ค่าจัดซือ
ต้นไม้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก ประจําปี พ.ศ.2561 จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ปลูกหญ้า
แฝก ประจําปี พ.ศ. 2561  เช่น เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิล
โครงการ ค่านําดืม ค่าจ้างเหมารถปรับสถานที ค่าเช่า
เต็นท์ โต๊ะ  เก้าอี เครืองขยายเสียง ค่าจัดซือหญ้าแฝก ฯลฯ 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.เขากระปุก) จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ
.สธ.เขากระปุก) เช่น ค่าจ้างเหมา จัดทําป้ายไวนิลโครงการ ค่านําดืม ค่า
จ้างเหมารถปรับสถานที ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ  เก้าอี ค่าป้ายติดรหัส สัญลักษณ์
ของพืช ฯลฯ 

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 10,683,640 บาท
งบกลาง รวม 10,683,640 บาท
งบกลาง รวม 10,683,640 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 111,900 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง 
เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 8,314,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเขา
กระปุก         

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,440,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพให้แก่คนพิการในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเขา
กระปุก 

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 54,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพให้แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ในเขตองค์การบริหารส่วน
ตําบลเขากระปุก           

สํารองจ่าย จํานวน 424,890 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินกรณีฉุกเฉินหรือบรรเทาสาธารณภัย เช่น ภัย
แล้ง อุทกภัย วาตภัย ภัยหนาว หรือทีจําเป็นในกรณีทีมิได้ตังงบประมาณ
รายจ่ายไว้ หรือมีความจําเป็นต้องจ่าย หรือ ตังงบประมาณรายจ่ายไว้
แล้ว แต่ไม่พอจ่ายตามความเหมาะสมให้เป็นอํานาจของคณะผู้บริหารท้อง
ถิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 ข้อ 19           

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 139,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือ
พืนที ตังไว้ 139,500 บาท          
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 198,550 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบ
ท.)  โดยคํานวณตังจ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของงบประมาณรายได้
ประจําปี (ไม่รวมรายได้ประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินทีมีผู้อุทิศให้หรือเงิน
อุดหนุน) ตามหนังสือ    กระทรวงมหาดไทย ที มท 0318/ว 1928 ลงวัน
ที 25 สิงหาคม 2543 

วันทีพิมพ์ : 22/8/2560  12:20:48 หน้า : 25/25


