
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก
อําเภอ ท่ายาง   จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 43,403,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 9,347,700 บาท
งบบุคลากร รวม 6,700,530 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,262,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตําบล และรองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้แก่นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,577,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่ ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล,เลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,438,210 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,201,580 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก่
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบลสํานักปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบล  ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัด นักทรัพยากรบุคคล นัก
พัฒนาชุมชน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นิติกร เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เจ้าพนักงานธุรการ 

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
เพืิอจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานส่วนตําบล สํานักปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบล ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และ
หัวหน้าสํานักปลัด

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 990,630 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าตอบแทนประจําปีให้
แก่พนักงานจ้าง สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานธุรการ พนักงานขับรถยนต์ คนงาน ภารโรง 
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 132,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างสํานักปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบล ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับ
รถยนต์ คนงาน ภารโรง  

งบดําเนินงาน รวม 2,520,670 บาท
ค่าตอบแทน รวม 243,670 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 238,670 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์การบริหารส่วนตําบล ตามทีได้รับมอบหมาย เงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษ สําหรับพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง ตามสิทธิ
ทีกฎหมายกําหนด  เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บป่วย
นอกเวลาราชการ เงินตอบแทนเจ้าหน้าทีในการเลือกตัง เงินรางวัล เงินทํา
ขวัญฝ่าอันตรายเป็นครังคราว ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและ
ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล เช่น ค่าเบียประชุม ค่าพาหนะ ค่า
สมนาคุณ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องให้แก่กรรมการและผู้มีสิทธิ ฯลฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลสํานักปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบล ผู้ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ

ค่าใช้สอย รวม 1,087,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 114,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัก
ฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ หรือค่าลงทะเบียนในราชการของ อบต
. เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่ารังวัดทีดิน ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตัง
ประปา ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ ค่ารับหนังสือ
พิมพ์ วารสารต่างๆ ค่าจัดทําวารสาร รายงานกิจการ จดหมายข่าว ของ อบ
ต. ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าจ้างเหมาล้าง
เครืองปรับอากาศ ค่าจ้างเหมาบริการสํารวจข้อมูลจํานวน
สัตว์ (สุนัข/แมว) และรายจ่ายอืน ๆ 

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 130,000 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 110,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับเป็นค่าเบียเลียง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ผู้
บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล
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ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 400,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังทัวไป หรือเลือกตังซ่อม นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537  แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ.2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 134 ลําดับ
ที 19
ค่าพวงมาลา พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือ จัดหาพวงมาลา พวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
โครงการเพิมประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบ
ต. ผู้นําชุมชน ข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเขา
กระปุก

จํานวน 230,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเพิมประสิทธิภาพและ
พัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ผู้นําชุมชน ข้าราชการ
และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก เช่น ค่าจ้างเหมาจัด
ทําป้ายไวนิลโครงการ ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่าอาหารว่างพร้อมเครือง
ดืม ค่าอาหารกลางวันพร้อมนําดืม ค่าทีพัก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของ
สมนาคุณในการดูงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และรายจ่ายอืน ๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 131 ลําดับ
ที 6
โครงการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก

จํานวน 5,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งสริมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิล
โครงการ ค่าอาหารว่างพร้อมเครืองดืม ค่าอาหารกลางวันพร้อมนําดืม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และรายจ่ายอืน ๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 132 ลําดับ
ที 10
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก

จํานวน 5,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเขากระปุก เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิลโครงการ ค่า
อาหารว่างพร้อมเครืองดืม ค่าอาหารกลางวันพร้อมนําดืม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และรายจ่ายอืน ๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 131 ลําดับ
ที 7

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 950,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน
ต่างๆ เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นําหมึก
ปรินท์ เทปพีวีซีแบบใส 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 พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิด
ประกาศ นาฬิกา พระพุทธรูป ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตัง
ไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครืองวัดกระแสไฟฟ้า เครืองวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟ้า เครืองประจุไฟ ฟิวส์ เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟ ปลักไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงาน
ครัว เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วนํา จาน
รอง ถ้วยชามช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งนํา กระโถน เตาไฟฟ้า เตา
นํามัน หม้อไฟฟ้า กระติกนําร้อน กระติกนําแข็ง ถังแก๊ส เตา ผงซัก
ฟอก สบู่ นํายาดับกลิน แปรง ไม้กวาด เข่ง ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนและขนส่ง ค่าอะไหล่และชินส่วนทีเสีย
หายของรถยนต์ขององค์การบริหารส่วนตําบล 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 เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 650,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามัน
เบนซิน นํามันแก๊สโซฮอล์ นํามันเครือง นํามันจารบี ถ่าน ก๊าส ฯลฯ รถ
ยนต์ขององค์การบริหารส่วนตําบล รถยนต์บรรทุกนํา รถ
จักรยานยนต์ เครืองตัดหญ้า ทีใช้ในการปฏิบัติราชการและเป็นค่าเชือ
เพลิงและหล่อลืนสําหรับเครืองจักรกลของหน่วยงานต่างๆ ทีขอมาใช้ใน
ราชการและจ่ายสนับสนุนให้หน่วยงานและกลุ่มองค์กรต่างๆ ในการปฏิบัติ
หน้าทีอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตําบล

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์ สาย
เคเบิล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรอง
แสง แป้นพิมพ์ เมมบอร์ด เมมโมรีซิป เมาส์ เครืองกระจายสัญญาณ แผ่น
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 240,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบล และอาคาร
สถานทีต่างๆ ทีอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบล 

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พืนฐาน ค่าโทรศัพท์เคลือนที และค่าใช้จ่ายเพือให้
ได้ใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครือง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษา
สาย ฯลฯ

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่า
เช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารงานการเงินการ
คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ(โทร
สาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสือสาร ค่าสือสารผ่านดาว
เทียม ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์
เน็ตการ์ดและค่าสือสารอืนๆ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 126,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 126,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
โต๊ะสแตนเลส จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะสแตนเลส จํานวน 5 ตัว ขนาด 1.5 x 0.75
 เมตร โดยจัดซือตามราคาท้องตลาดไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2654) หน้า 171 ลําดับ
ที 17

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ชุดเครืองเสียงพร้อมลําโพง จํานวน 7,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดเครืองเสียงพร้อมลําโพง จํานวน 1 ชุด โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี
1. ชุดเครืองเสียงพร้อมลําโพงล้อลาก ชนิด 2 ทาง
2. มีดอกลําโพงเสียงทุ้ม ขนาด 2 นิว
3. มีไมค์ลอยชนิดมือถือ 1 ตัว ไมค์สายมือถือ 1 ตัว
4. รองรับ USB
5. มีระบบส่งสัญญาณไร้สายบลูทูธ 
6. มีกําลังขยายเสียง 350 วัตต์
7. สามารถใช้ไฟ AC และ DC ได้
โดยจัดซือตามราคาท้องตลาด ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2654) หน้า 171 ลําดับ
ที 19
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ครุภัณฑ์อืน
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 99,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
1. ขนาดโดยรวมสูง 5.25 เมตร กว้าง 3.00 เมตร
2. กรอบด้านนอก ขนาด 3.00 X 1.80 เมตร หล่อด้วยไฟเบอร์กลาส
3. ขนาดของรูป สูง 2.40 เมตร กว้าง 1.10 เมตร ปรินอิงเจ็ทบนผ้าไวนิล
4. ขนาดของฐาน 1.15 X 3.00 เมตร หล่อด้วยไฟเบอร์กลาส
5. ภายในเป็นโครงเหล็กพ่นสีกันสนิม
6. ขนาดตรา วปร. 1.00 เมตร หล่อด้วยไฟเบอร์กลาส
7. ขนาดของริบบินทรงพระเจริญ ยาว 1.70 เมตร หล่อด้วยไฟเบอร์กลาส
8. ขนาดของครุฑ กว้าง 0.70 เมตร หล่อด้วยไฟเบอร์กลาส
9. ขนาดของคชสิงห์ สูง 0.60 เมตร หล่อด้วยไฟเบอร์กลาส
10. ขนาดป้ายชือหน่วยงาน สูง  0.20 เมตร กว้าง 1.50 เมตร หล่อด้วย
ไฟเบอร์กลาส
โดยจัดซือตามราคาท้องตลาด ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2654) (เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 2) หน้า 6 ลําดับที 1

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 20,000 บาท
งบรายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน
ค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึงมิใช่
เพือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ทีดิน และ/หรือสิงก่อสร้าง

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างองค์กร สถาบันหรือบุคคลทีเป็นกลางใน
การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ อบต.

งานบริหารงานคลัง รวม 2,379,250 บาท
งบบุคลากร รวม 2,031,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,031,420 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,678,920 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก่
พนักงานส่วนตําบลกองคลัง ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง นักวิชาการ
เงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ผู้อํานวยการกองคลัง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 284,760 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าตอบแทนประจําปีให้
แก่พนักงานจ้างกองคลัง  ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วย
เจ้าพนักงานธุรการ

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 25,740 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างกอง
คลัง ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
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งบดําเนินงาน รวม 323,330 บาท
ค่าตอบแทน รวม 103,330 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 98,330 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์การบริหารส่วนตําบล ตามทีได้รับมอบหมาย เงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษ สําหรับพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง ตามสิทธิ
ทีกฎหมายกําหนด  ฯลฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลกองคลัง ผู้
ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัก
ฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ หรือค่าลงทะเบียนในราชการของ อบต
. เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่ารังวัดทีดิน ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตัง
ประปา ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่าติดตังเครืองรับสัญญาญต่างๆ ค่ารับหนังสือ
พิมพ์ วารสารต่างๆ ค่าจัดทําเอกสารแนะนําการชําระภาษีประจําปี ค่าจัด
ทําป้ายประชาสัมพันธ์การชําระภาษีประจําปี ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับค่าเบียงเลียง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง
โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตําบล
เขากระปุก

จํานวน 60,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก เช่น ค่าจ้างเหมาจัด
ทําป้ายไวนิลโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ค่าจ้างลูกจ้างชัวคราว ได้แก่ ช่างสํารวจ พนักงาน
สนาม และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นทีเกิดขึนสําหรับการดําเนิน
โครงการ และรายจ่ายอืน ๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2550
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2654) หน้า 130 ลําดับ
ที 3

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน
ต่างๆ เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํายาลบคําผิด  เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นําหมึก
ปรินท์ เทปพีวีซีแบบใส ไม้บรรทัด คลิป เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน  แบบ
พิมพ์ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบ
ห่อ หนังสือ เครืองคิดเลขขนาดเล็ก เครืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ทีเย็บ
กระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร ตรายาง ทีถูพืน ตะแกรงวาง
เอกสาร เครืองตัดกระดาษ กุญแจ แผนที แผงปิดประกาศ 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
เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่า
เช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารงานการเงินการ
คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 24,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 24,500 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 22,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบ
ที 1  (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 1 เครืองโดยมีคุณลักษณะ ดัง
นี
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz  
2. มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี  
2.1 เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความ
จํา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
2.2 มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
2.3 มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
3. มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
4. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย 
5. มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
6. มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
7. มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง 
8. มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
9. มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 169
 ลําดับที 10

เครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 2,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 1
 เครือง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
1. มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
2. สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 170
 ลําดับที 15
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 160,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์การบริหารส่วนตําบลตามทีได้รับมอบหมาย ค่าใช้จ่ายเพือเป็นค่าป่วย
การชดเชยการงานหรือเวลาทีเสียไปเพือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าทีของ
อาสาสมัคร เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอก
เวลาราชการ  ฯลฯ   

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการกู้ภัยจูเนียร์ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการกู้ภัยจูเนียร์ เช่น ค่าจ้าง
เหมาจัดทําป้ายไวนิลโครงการ ค่าอาหารว่างพร้อมเครืองดืม ค่าอาหาร
กลางวันพร้อมนําดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร และรายจ่าย
อืน ๆ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537  แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ.2552,พระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ.2542และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 123
 ลําดับที 5
โครงการป้องกันและลดอัคคีภัยในชุมชน จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและลดอัคคีภัยใน
ชุมชน เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิลโครงการ ค่าอาหารว่างพร้อม
เครืองดืม ค่าอาหารกลางวันพร้อมนําดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร และรายจ่ายอืน ๆ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537  แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ.2552,พระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ.2542และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 123
 ลําดับที 7

วันทีพิมพ์ : 2/8/2561  14:16:45 หน้า : 10/32



โครงการป้องกันอัคคีภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก

จํานวน 15,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันอัคคีภัยและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขา
กระปุก เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิลโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า
จ้างเหมาเต็นท์ ค่าจ้างเหมาติดตังไฟ ค่าเช่าโต๊ะและเก้าอี ค่านําดืมและนํา
แข็ง ค่าตอบแทนบุคคลผู้มาช่วยปฏิบัติราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์และราย
จ่ายอืน ๆ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537  แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ.2552,พระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ.2542,พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2560 และระเบียบคณะ
กรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายให้แก่
อาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 122
 ลําดับที 1
โครงการป้องกันอัคคีภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก

จํานวน 15,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันอัคคีภัยและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขา
กระปุก เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิลโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า
จ้างเหมาเต็นท์ ค่าจ้างเหมาติดตังไฟ ค่าเช่าโต๊ะและเก้าอี ค่านําดืมและนํา
แข็ง ค่าตอบแทนบุคคลผู้มาช่วยปฏิบัติราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537  แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ.2552,พระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ.2542,พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2560 และระเบียบคณะ
กรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายให้แก่
อาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 122
 ลําดับที 2

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไฟฉาย กระบองสัญญาณ
ไฟ ถ่านไฟฉาย  ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น กระปุกไฟ
เรนท์ กรวยจราจร ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เปลหามคน
ไข้ สําลี และผ้าพันแพล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ออกซิเจน นํายาต่างๆ สาย
ยาง ลูกยาง ถุงมือ ฯลฯ

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองดับเพลิง เช่น นํายาเคมีดับเพลิง ข้อต่อ ท่อ
ทางจ่ายนํา สายส่งนําดับเพลิง ฯลฯ
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 2,927,990 บาท
งบบุคลากร รวม 2,604,780 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,604,780 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,881,360 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก่
พนักงานส่วนตําบลกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตําแหน่ง ผู้
อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นักวิชาการศึกษา เจ้า
พนักงานธุรการ ครู

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะให้แก่พนักงานส่วนตําบลกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ตําแหน่ง ครู

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 582,840 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าตอบแทนประจําปี ให้
แก่พนักงานจ้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้
ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 56,580 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก

งบดําเนินงาน รวม 323,210 บาท
ค่าตอบแทน รวม 193,210 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 183,210 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์การบริหารส่วนตําบล ตามทีได้รับมอบหมาย เงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษ สําหรับพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง ตามสิทธิ
ทีกฎหมายกําหนด  ฯลฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ

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

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพิอให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน
ต่างๆ เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นําหมึก
ปรินท์ เทปพีวีซีแบบใส 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 พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิด
ประกาศ นาฬิกา พระพุทธรูป ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์ สาย
เคเบิล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรอง
แสง แป้นพิมพ์ เมมบอร์ด เมมโมรีซิป เมาส์ เครืองกระจายสัญญาณ แผ่น
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 60,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทีอยู่ในความดูแลของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ(โทร
สาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสือสาร ค่าสือสารผ่านดาว
เทียม ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์
เน็ตการ์ดและค่าสือสารอืนๆ ฯลฯ

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,245,660 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,362,360 บาท
ค่าใช้สอย รวม 821,730 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ.2562 จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี พ
.ศ.2562 เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิลโครงการ ป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าอาหารและนําดืม ค่าอาหารว่างพร้อม
เครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที และราย
จ่ายอืน ๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 110 ลําดับ
ที 8
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 781,730 บาท
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- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา ดังนี
1. ค่าอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงิน 529,200
 บาท แยกเป็น
     1.1 ค่าอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระพุทธบาทเขา
ลูกช้าง ตังไว้ 127,400 บาท
      1.2 ค่าอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาอ่างแก้ว ตัง
ไว้ 127,400 บาท
     1.3 ค่าอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งเกตุ ตัง
ไว้ 151,900 บาท
     1.4 ค่าอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโรง ตัง
ไว้ 122,500 บาท 
2. ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงิน 183,600
 บาท แยกเป็น
     2.1 ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระพุทธบาท
เขาลูกช้าง ตังไว้ 44,200 บาท
     2.2 ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาอ่าง
แก้ว ตังไว้ 44,200 บาท
     2.3 ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งเกตุ ตัง
ไว้ 52,700 บาท
     2.4 ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโรง ตัง
ไว้ 42,500 บาท
 3. ค่าหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงิน 12,200 บาท แยก
เป็น
     3.1 ค่าหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง ตัง
ไว้ 2,800 บาท
     3.2 ค่าหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาอ่างแก้ว ตังไว้ 3,000
 บาท
     3.3 ค่าหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งเกตุ ตังไว้ 3,000 บาท
     3.4 ค่าหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโรง ตังไว้ 3,400
 บาท
4. ค่าอุปกรณ์การเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงิน 12,200
 บาท แยกเป็น 
     4.1 ค่าอุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระพุทธบาทเขาลูก
ช้าง ตังไว้ 2,800 บาท
     4.2 ค่าอุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาอ่างแก้ว ตัง
ไว้ 3,000 บาท
     4.3 ค่าอุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งเกตุ ตังไว้ 3,000
 บาท
     4.4 ค่าอุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโรง ตัง
ไว้ 3,400 บาท
5. ค่าเครืองแบบนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงิน 18,300
 บาท แยกเป็น
     5.1 ค่าเครืองแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระพุทธบาทเขาลูก
ช้าง ตังไว้ 4,200 บาท
     5.2 ค่าเครืองแบบเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาอ่างแก้ว ตัง
ไว้ 4,500 บาท
     5.3 ค่าเครืองแบบเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งเกตุ ตัง
ไว้ 4,500 บาท
     5.4 ค่าเครืองแบบเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโรง ตัง
ไว้ 5,100 บาท
6. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงิน 26,230
 บาท แยกเป็น
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     6.1 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระพุทธบาทเขา
ลูกช้าง ตังไว้ 6,020 บาท
     6.2 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาอ่างแก้ว ตัง
ไว้ 6,450 บาท
     6.3 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งเกตุ ตัง
ไว้ 6,450 บาท
     6.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโรง ตัง
ไว้ 7,310 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว
 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 107
 ลําดับที 1,2, และ 3 หน้าที 108 ลําดับที 4 หน้าที 110 ลําดับที 7

ค่าวัสดุ รวม 1,540,630 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,540,630 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ดังนี
     - ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านหนองตาฉาว ตังไว้ 122,637
 บาท
     - ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านเขากระปุก ตังไว้ 147,548 บาท
     - ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านหนองคอไก่ ตังไว้ 99,643 บาท
     - ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว ตังไว้ 231,861 บาท
     - ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ ตังไว้ 398,570 บาท
     - ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านหนองโรง ตังไว้ 333,419 บาท
     - ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระพุทธบาทเขาลูก
ช้าง ตังไว้ 49,822 บาท
     - ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาอ่างแก้ว ตัง
ไว้ 49,822 บาท
     - ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งเกตุ ตังไว้ 59,403
 บาท     
     - ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโรง ตัง
ไว้ 47,905 บาท

งบลงทุน รวม 99,300 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 99,300 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ซ่อมแซมหลังคาและรางนําฝนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโรง จํานวน 43,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหลังคาและรางนําฝนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองโรง โดยมีรายละเอียด ดังนี
1. งานเปลียนฝ้าเพดาน จํานวน 90.20 ตารางเมตร
2. งานเปลียนฝ้ายิปซัมบอร์ด จํานวน 40 แผ่น
3. งานทาสี จํานวน 90.20 ตารางเมตร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ.2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 112
 ลําดับที 15
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ปรับปรุงห้องนําศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโรง จํานวน 56,300 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องนําศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโรง โดยมี
รายละเอียด ดังนี
1. งานเทพืนคอนกรีต จํานวน 27 ตารางเมตร
2. งานก่ออิฐ จํานวน 7 ตารางเมตร
3. งานปูกระเบืองพืน จํานวน 27 ตารางเมตร
4. งานปูกระเบืองผนัง จํานวน 5 ตารางเมตร
5. งานประตู PVC จํานวน 4 ชุด
6. งานติดตังชักโครก จํานวน 4 ชุด
- เป็นไปตามพระราบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ.2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 112
 ลําดับที 14

งบเงินอุดหนุน รวม 2,784,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,784,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขากระปุก สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนัก
เรียน

จํานวน 308,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านเขากระปุก สําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันเด็กนักเรียน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที 139
 ลําดับที 3
อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนัก
เรียน

จํานวน 484,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว สําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันเด็กนักเรียน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 140
 ลําดับที 6
อุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่งเกตุ สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จํานวน 832,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่งเกตุ สําหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 140
 ลําดับที 5
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองคอไก่ สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนัก
เรียน

จํานวน 208,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองคอไก่ สําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันเด็กนักเรียน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 140
 ลําดับที 4

วันทีพิมพ์ : 2/8/2561  14:16:45 หน้า : 16/32



อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองตาฉาว สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนัก
เรียน

จํานวน 256,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองตาฉาว สําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันเด็กนักเรียน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 139
 ลําดับที 2
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองโรง สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จํานวน 696,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองโรง สําหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 139
 ลําดับที 1

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 405,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 125,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 125,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ
.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

จํานวน 125,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทําป้าย
ไวนิลโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์(วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครืองดืม ค่าอาหารกลางวันพร้อมนําดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และราย
จ่ายอืน ๆ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.๒๕๓๗  แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ.2552,ระเบียบกระทรวงหมาด
ไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0810.5/1745 ลงวันที 31 สิงหาคม 2560 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ครังที 1
 หน้าที 3 ลําดับที 1

งบเงินอุดหนุน รวม 280,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 280,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพือดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข หมู่ที 1

จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพือดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมู่ที 1
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) (เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 2) หน้าที 7 ลําดับที 1
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อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพือดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข หมู่ที 10

จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพือดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมู่ที 10
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) (เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 2) หน้าที 12 ลําดับที 10
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพือดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข หมู่ที 11

จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพือดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมู่ที 11
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) (เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 2) หน้าที 12 ลําดับที 11
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพือดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข หมู่ที 12

จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพือดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมู่ที 12
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) (เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 2) หน้าที 13 ลําดับที 12
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพือดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข หมู่ที 13

จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพือดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมู่ที 13
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) (เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 2) หน้าที 13 ลําดับที 13
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพือดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข หมู่ที 14

จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพือดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมู่ที 14
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) (เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 2) หน้าที 14 ลําดับที 14
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพือดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข หมู่ที 2

จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพือดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมู่ที 2
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) (เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 2) หน้าที 8 ลําดับที 2
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อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพือดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข หมู่ที 3

จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพือดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมู่ที 3
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) (เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 2) หน้าที 8 ลําดับที 3
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพือดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข หมู่ที 4

จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพือดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมู่ที 4
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) (เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 2) หน้าที 9 ลําดับที 4
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพือดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข หมู่ที 5

จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพือดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมู่ที 5
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) (เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 2) หน้าที 9 ลําดับที 5
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพือดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข หมู่ที 6

จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพือดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมู่ที 6
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) (เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 2) หน้าที 10 ลําดับที 6
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพือดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข หมู่ที 7

จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพือดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมู่ที 7
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) (เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 2) หน้าที 10 ลําดับที 7
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพือดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข หมู่ที 8

จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพือดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมู่ที 8
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) (เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 2) หน้าที 11 ลําดับที 8
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อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพือดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข หมู่ที 9

จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพือดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมู่ที 9
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) (เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 2) หน้าที 11 ลําดับที 9

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 4,009,150 บาท
งบบุคลากร รวม 2,453,460 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,453,460 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,265,280 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก่
พนักงานส่วนตําบลกองช่าง ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง นายช่าง
โยธา นายช่างไฟฟ้า 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ผู้อํานวยการกองช่าง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,014,360 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าตอบแทนประจําปีให้
แก่พนักงานจ้างกองช่าง ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ พนักงานผลิตนําประปา พนักงานจดมาตรวัดนําประปา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 131,820 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างกอง
ช่าง ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานผลิต
นําประปา พนักงานจดมาตรวัดนําประปา

งบดําเนินงาน รวม 1,395,190 บาท
ค่าตอบแทน รวม 135,190 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 125,190 บาท
พือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การ
บริหารส่วนตําบล ตามทีได้รับมอบหมาย เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็น
กรณีพิเศษ สําหรับพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง ตามสิทธิที
กฎหมายกําหนด  ฯลฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลกองช่างผู้
ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ

ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัก
ฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี
ตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปา ค่าติด
ตังโทรศัพท์ ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ ค่าซ่อมแซม บํารุงรักษาหรือ
ปรับปรุงระบบประปา ค่าจ้างเหมาบริการขุด กลบ ฝังท่อประปา ฯลฯ
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับเป็นค่าเบียเลียง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ

ค่าวัสดุ รวม 400,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน
ต่างๆ เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาวสมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก เทปพีวีซีแบบ
ใส ไม้บรรทัด คลิป เข็มหมุด แฟ้ม แบบพิมพ์ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือ
จ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ หนังสือ เครืองคิดเลขขนาด
เล็ก เครืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ทีเย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร ตรายาง ตะแกรงวางเอกสาร เครืองตัดกระดาษแผงปิด
ประกาศ ฯลฯ

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

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้างในการดําเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล เช่น หิน ดิน ทราย ปูน กระเบือง สังกะสี ตะปู ไม้ต่างๆ ยาง
มะตอยสําเร็จรูป สี แปรงทาสี ท่อพีวีซี ข้องอ สามทาง ข้อต่อตรง กาว ฯลฯ

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 700,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 700,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในการผลิตนําประปาของการประปาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ค่าไฟฟ้าของสถานทีทีเป็นสมบัติทีอยู่ในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนตําบล และค่าไฟฟ้าสาธารณะในพืนทีองค์การบริหาร
ส่วนตําบล
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งบลงทุน รวม 160,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 160,500 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถจักรยานยนต์ จํานวน 50,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จํานวน 1 คัน โดย
มีคุณลักษณะ ดังนี
1. ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขันตํา
(1) กรณีขนาดตํากว่า ซีซี ทีกําหนดไม่เกิน 5 ซีซี หรือขนาดเกินกว่า ซี
ซี ทีกําหนดไม่เกิน 5 ซีซี เป็นรถจักรยานยนต์ตามขนาด ซีซี ทีกําหนดไว้
(2) ราคาทีกําหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน
(3) การจัดซือรถจักรยานยนต์ ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงบประมาณ ที นร 0731.1/ว 25 ลงวันที 22
 ธันวาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน(พ.ศ.2561-2564) (เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 2) หน้าที 15 ลําดับที 1

ครุภัณฑ์สํารวจ
กล้องวัดมุม จํานวน 110,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องวัดมุม แบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดอ่านค่ามุมได้
ละเอียด 5 พิลิปดา (ระบบอัตโนมัติ) จํานวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
1. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตังตรง
2. กําลังขยาย 30 เท่า
3. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 40 มิลลิเมตร
4. ขนาดความกว้างของภาพทีเห็นในระยะ 100 เมตร ไม่น้อยกว่า 2.30
 เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปดา
5. ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน 2 เมตร
6. ค่าตัวคูณคงที 100
7. ค่าตัวบอกคงที 0
8. ระบบอัตโนมัติโดยใช้ Compensator มีช่วงการทํางาน +/-3 ลิปดา
9. เป็นกล้องแบบอิเล็กทรอนิกส์แสดงหน่วยวัด
เป็น องศา ลิปดา พิลิปดา เป็นตัวเลขอ่านได้บน
จอ LCD (Liquid Crystal Display) ทัง 2 หน้าของตัวกล้อง
10. แสดงค่ามุมทีวัดได้ละเอียดโดยตรง ไม่เกิน 5 พิลิปดา
11. ค่าความถูกต้องในการอ่านมุม (Accuracy) ไม่เกิน 5 พิลิปดา
12. ความไวของระดับฟองกลม 10 ลิปดา/2 มิลลิเมตรหรือดีกว่า
13. ความไวของระดับฟองยาว 40 พิลิปดา/2 มิลลิเมตรหรือดีกว่า
14. สามารถแสดงผลทังเป็นมุมราบ และเป็นมุมดิง
15. มีแบตเตอรีติดตังภายในและสามารถบอกระดับแบตเตอรีได้
16. ต้องได้รับปประกาศนียบัตร ISO 9001
17. อุปกรณ์ประกอบ
       - ขากล้องเลือนขึนลงได้ พร้อมลูกดิงและสาย 1 ชุด
       - มีกล่องบรรจุกล้องพร้อมสายสะพายหลัง
       - มีฝาครอบเลนส์
       - มีชาร์ทแบตเตอรี
       - มีชุดเครืองมือปรับแก้ประจํากล้อง
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงบประมาณ ที นร 0731.1/ว 25 ลงวันที 22
 ธันวาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน(พ.ศ.2561-2564) (เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 2) หน้าที 15 ลําดับที 2
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งานไฟฟ้าถนน รวม 7,321,000 บาท
งบลงทุน รวม 7,321,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 7,321,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 1 หมู่ที 10 บ้านห้วยหินเพลิง จํานวน 491,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 1 หมู่ที 10 บ้าน
ห้วยหินเพลิง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 126 ลูกบาศก์เมตร และมีพืนทีเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ อบต.เขา
กระปุก ที 10/61 พร้อมติดตังป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ.2552 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) (เพิมเติม ฉบับ
ที 1) หน้าที 9 ลําดับที 39
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 10 หมู่ที 12 บ้านหนองโรงล่าง จํานวน 541,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 10 หมู่ที 12 บ้าน
หนองโรงล่าง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 231 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 139 ลูกบาศก์เมตร และมีพืนทีเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 924 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ อบต.เขา
กระปุก ที 12/61 พร้อมติดตังป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ.2552 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) (เพิมเติม ฉบับ
ที 1) หน้าที 9 ลําดับที 40
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 15 หมู่ที 6 บ้านหนองเอือง จํานวน 494,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 15 หมู่ที 6 บ้าน
หนองเอือง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 126 ลูกบาศก์เมตร และมีพืนทีเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.30 เมตร จํานวน 1 แห่ง ตามแบบแปลนของ อบต.เขา
กระปุก ที 6/61 พร้อมติดตังป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ.2552 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) (เพิมเติม ฉบับ
ที 1) หน้าที 8 ลําดับที 35
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 2 หมู่ที 11 บ้านโป่งเกตุบน จํานวน 577,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 2 หมู่ที 11
 บ้านโป่งเกตุบน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 248 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 148 ลูกบาศก์เมตร และมี
พืนทีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 992 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ อบต
.เขากระปุก ที 11/61 พร้อมติดตังป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ.2552 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) (เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 2) หน้าที 1 ลําดับที 2
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 5 (ซอยข้างโรงเรียนบ้านเขากระปุก) 
หมู่ที 3 บ้านเขากระปุก

จํานวน 491,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 5 (ซอยข้าง
โรงเรียนบ้านเขากระปุก) หมู่ที 3 บ้านเขากระปุก ขนาดกว้าง 4
 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 126 ลูกบาศก์เมตร และมีพืนทีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนของ อบต.เขากระปุก ที 3/61 พร้อมติดตังป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ.2552 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 69 ลําดับ
ที 30
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 5 หมู่ที 8 บ้านหุบเฉลา จํานวน 491,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 5 หมู่ที 8 บ้านหุบ
เฉลา ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 126 ลูกบาศก์เมตร และมีพืนทีเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ อบต.เขา
กระปุก ที 8/61 พร้อมติดตังป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ.2552 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) (เพิมเติม ฉบับ
ที 1) หน้าที 8 ลําดับที 36
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 7 หมู่ที 9 บ้านโป่งเกตุ จํานวน 491,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 7 หมู่ที 9 บ้านโป่ง
เกตุ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 126 ลูกบาศก์เมตร และมีพืนทีเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 840 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ อบต.เขากระปุก ที 9/61
 พร้อมติดตังป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ.2552 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) (เพิมเติม ฉบับ
ที 1) หน้าที 8 ลําดับที 37
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโคกเจริญ  (ซอย 4) หมู่ที 13 บ้านเขา
อ่างแก้ว

จํานวน 521,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโคกเจริญ (ซอย 4
) หมู่ที 13 บ้านเขาอ่างแก้ว ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 180
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 135
 ลูกบาศก์เมตร และมีพืนทีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนของ อบต.เขากระปุก ที 13/61 พร้อมติดตังป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ.2552 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) (เพิมเติม ฉบับ
ที 1) หน้าที 9 ลําดับที 42
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที 7 บ้านหนองซอ เชือม
ต่อหมู่ที 3  บ้านเขากระปุก

จํานวน 523,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที 7
 บ้านหนองซอ เชือมต่อหมู่ที 3 บ้านเขากระปุก ขนาดกว้าง 6
 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 135 ลูกบาศก์เมตร และมีพืนทีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนของ อบต.เขากระปุก ที 7/61 พร้อมติดตังป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ.2552 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) (เพิมเติม ฉบับ
ที 1) หน้าที 4 ลําดับที 14
ก่อสร้างถนนลูกรังซอย 4 หมู่ที 2 บ้านหนองตาฉาว จํานวน 492,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังซอย 4 หมู่ที 2 บ้านหนองตา
ฉาว ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร โดยลงวัสดุคัดเลือกปริมาตรไม่
น้อยกว่า 480 ลูกบาศก์เมตร และลงพืนทางลูกรังปริมาตรไม่น้อย
กว่า 480 ลูกบาศก์เมตร หรือมีปริมาตรลงลูกรังไม่น้อยกว่า 2,400 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนของ อบต.เขากระปุก ที 2/61 พร้อมติดตังป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ.2552 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) (เพิมเติม ฉบับ
ที 1) หน้าที 7 ลําดับที 30
จัดทําซุ้มเฉลิมพระเกียรติ (บริเวณบ้านนายใช้ แก้วน้อย) หมู่ที 5 บ้านหนอง
คอไก่

จํานวน 594,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําซุ้มเฉลิมพระเกียรติ (บริเวณบ้านนายใช้ แก้ว
น้อย) หมู่ที 5 บ้านหนองคอไก่ ขนาดกว้าง 12 เมตร สูง 5.50 เมตร ตาม
แบบแปลนของ อบต.เขากระปุก ที 5/61 พร้อมติดตังป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ.2552 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) (เพิมเติม ฉบับ
ที 1) หน้าที 16 ลําดับที 3
ปรับปรุงถนนลูกรังซอย 4 หมู่ที 14 บ้านผานําหยด จํานวน 498,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังซอย 4 หมู่ที 14 บ้านผานําหยด ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 770 เมตร โดยลงหินคลุกปริมาตรไม่น้อยกว่า 808
 ลูกบาศก์เมตร หรือมีพืนทีลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 3,850 ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนของ อบต.เขากระปุก ที 14/61 พร้อมติดตังป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ.2552 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) (เพิมเติม ฉบับ
ที 1) หน้าที 9 ลําดับที 43
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ปรับปรุงถนนลูกรังซอย 7 หมู่ที 1 บ้านหนองโรง จํานวน 496,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังซอย 7 หมู่ที 1 บ้านหนองโรง ขนาด
กว้าง 4.50 เมตร ยาว 770 เมตร โดยลงหินคลุกปริมาตรไม่น้อยกว่า 519
 ลูกบาศก์เมตร หรือมีพืนทีลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 3,465 ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนของ อบต.เขากระปุก ที 1/61 พร้อมติดตังป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ.2552 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 68 ลําดับ
ที 27

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ปรับปรุงหอถังประปา (บริเวณบ้านนายอรุณ จีนพ่วง) หมู่ที 4 บ้านบ่อประหัง จํานวน 621,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงหอถังประปา (บริเวณบ้านนายอรุณ จีน
พ่วง) โดยมีรายละเอียด ดังนี
1. งานหอถังแชมเปญความจุไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 1 ชุด
2. งานฐานรากหอถัง จํานวน 1 งาน
3. งานถังกรองสนิมเหล็ก จํานวน 1 ชุด
4. ซัมเมอร์ส ขนาด 1.5 แรงม้า จํานวน 1 ชุด
5. ตู้ควบคุมไฟฟ้า จํานวน 1 ชุด
ตามแบบแปลนของ อบต.เขากระปุก ที 4/61 พร้อมติดตังป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ.2552 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 69 ลําดับ
ที 32

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 174,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 174,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 174,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดการขยะชุมชน ประจําปี พ.ศ.2562 จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการขยะ
ชุมชน ประจําปี พ.ศ.2562 เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิลโครงการ ค่า
อาหารพร้อมนําดืม ค่าอาหารว่างพร้อมเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
สมนาคุณวิทยากร และรายจ่ายอืน ๆ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537  แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ.2552 ,พระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ.2542,พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที 2) พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที
ท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 126
 ลําดับที 1
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โครงการจัดการขยะในโรงเรียน จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการขยะใน
โรงเรียน เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิลโครงการ ค่าอาหารพร้อมนํา
ดืม ค่าอาหารว่างพร้อมเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร และรายจ่ายอืน ๆ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537  แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ.2552 ,พระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ.2542,พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที 2) พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที
ท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 126
 ลําดับที 2
โครงการป้องกันการติดเชือ HIV ในกลุ่มเด็กและเยาวชน จํานวน 12,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันการติดเชือ HIV ใน
กลุ่มเด็กและเยาวชน เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิลโครงการ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารพร้อมนําดืม ค่าอาหารว่างพร้อมเครืองดืม ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร และรายจ่ายอืน ๆ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 115
 ลําดับที 4
โครงการเพิมศักยภาพและพัฒนาศักยภาพให้แก่ อสม. จํานวน 25,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเพิมศักยภาพและพัฒนา
ศักยภาพให้แก่ อสม.  เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิลโครงการ ค่าอาหาร
พร้อมนําดืม ค่าอาหารว่างพร้อมเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร และรายจ่ายอืน ๆ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 116
 ลําดับที 6
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะอย่างถูกวิธี จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์คัดแยกขยะอย่างถูก
วิธี เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิลโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดซือ
ถังขยะสําหรับคัดแยกขยะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และรายจ่ายอืน ๆ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.๒๕๓๗  แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ.2552 ,พระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ.2542,พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที 2) พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที
ท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 126
 ลําดับที 4
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โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจําปี พ.ศ.2562 จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ประจําปี พ.ศ.2562 เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิล
โครงการ ค่าอาหารพร้อมนําดืม ค่าอาหารว่างพร้อมเครืองดืม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร และรายจ่ายอืน ๆ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537  แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ.2552 และหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที 4
 ธันวาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 115
 ลําดับที 1
โครงการให้ความรู้เพือป้องกันการตังครรภ์ในวัยเรียน จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการให้ความรู้เพือป้องกันการ
ตังครรภ์ในวัยเรียน เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิลโครงการ ค่าอาหาร
พร้อมนําดืม ค่าอาหารว่างพร้อมเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร และรายจ่ายอืน ๆ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 115
 ลําดับที 3
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มแม่บ้าน จํานวน 17,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่
กลุ่มแม่บ้าน  เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิลโครงการ ค่าอาหารพร้อม
นําดืม ค่าอาหารว่างพร้อมเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.๒๕๓๗  แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ.2552 ,พระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 116
 ลําดับที 9
โครงการอบรมให้ความรู้การก่อสร้างเตาเผาขยะ และการจัดการขยะอย่างถูก
วิธี

จํานวน 30,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้การก่อ
สร้างเตาเผขยะ และการจัดการขยะอย่างถูกวิธี เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทําป้าย
ไวนิลโครงการ ค่าอาหารพร้อมนําดืม ค่าอาหารว่างพร้อมเครืองดืม ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร และรายจ่ายอืน ๆ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.๒๕๓๗  แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ.2552 ,พระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ.2542,พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที 2) พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที
ท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 126
 ลําดับที 3
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต่อต้านยาเสพติดตําบลเขา
กระปุก

จํานวน 80,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาและประชาชน
ต่อต้านยาเสพติดตําบลเขากระปุก เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิล
โครงการ ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายพิธีเปิดโครงการฯ ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงิน
รางวัล ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าโต๊ะ ค่าเช่าเก้าอี ค่าเช่าเครืองขยายเสียง ค่าตอบ
แทนกรรมการ ค่าชุดนักกีฬา ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่านําดืม ค่านํา
แข็ง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ต่าง ๆ ค่าชุดกีฬา ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 118
 ลําดับที 1

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการเมาลิด ประจําปี พ.ศ.2562 จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเมาลิด ประจําปี พ.ศ.2562
 เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิลโครงการ ค่าเช่าเต็นท์ เก้าอี โต๊ะ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าเช่าเวที ค่าเช่าเครืองเสียง และรายจ่ายอืน ๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 119
 ลําดับที 6
โครงการสืบสานประเพณีสีสันแห่งสายนํา ลอยกระทงตําบลเขากระปุก 
ประจําปี พ.ศ.2562

จํานวน 70,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสืบสานประเพณีสีสันแห่ง
สายนํา ลอยกระทงตําบลเขากระปุก ประจําปี พ.ศ.2562 เช่น ค่าจ้างเหมา
จัดทําป้ายไวนิลโครงการ การจัดกิจกรรมประกวดกระทง การจัดกิจกรรม
บนเวที ค่าของรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่า
เวที ค่าเช่าเครืองเสียง และรายจ่ายอืน ๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 118
 ลําดับที 4
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอท่ายาง เพือดําเนินโครงการเผยแพร่กิจกรรม 
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถินอําเภอท่ายางในงาน "พระนครคีรี-เมืองเพชร" 
ประจําปี พ.ศ.2562

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอท่ายาง เพือดําเนิน
โครงการเผยแพร่กิจกรรม วัฒนธรรม ประเพณีท้องถินอําเภอท่ายางใน
งาน "พระนครคีรี-เมืองเพชร" ประจําปี พ.ศ.2562 

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดกิจกรรมงานเกษตรและของดีท่ายาง จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมงานเกษตรและ
ของดีท่ายาง เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิล  ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่านํา
ดืม ค่าจัดประดับตกแต่งขบวนแห่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าจัดประดับตก
แต่งบูธ ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ ค่าตกแต่งสถานที ค่าต้นไม้ ค่าจ้าง
เหมาบริการ และรายจ่ายอืน ๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 128
 ลําดับที 1

แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 110,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการก่อสร้างฝายชะลอนํา จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการก่อสร้างฝายชะลอ
นํา  เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิลโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัด
ซือปูน หิน ทราย ไม้ อิฐ ถุงปุ๋ย ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  ค่านําดืมและนํา
แข็ง ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมารถปรับสถานที ค่าเช่าเครืองเครือง
เสียง ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี ค่าจัดซือต้นไม้ และรายจ่ายอืน ๆ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537  แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ.2552 และพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 125
 ลําดับที 5
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โครงการท้องถินไทย รวมใจภักดิ รักษ์พืนทีสีเขียว ประจําปี พ.ศ.2562 จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการท้องถินไทย รวมใจ
ภักดิ รักษ์พืนทีสีเขียว ประจําปี พ.ศ.2562  เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายไว
นิลโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่านําดืมและนําแข็ง ค่าจ้างเหมาล้อม
ต้นไม้และขนย้ายต้นไม้ ค่าจ้างเหมารถปรับสถานที ค่าเช่า
เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี เครืองขยายเสียง ค่าจัดซือต้นไม้ ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ และรายจ่ายอืน ๆ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.๒๕๓๗  แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ.2552 และพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 124
 ลําดับที 1
โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก ประจําปี พ.ศ.2562 จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ปลูกหญ้า
แฝก ประจําปี พ.ศ.2562  เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิลโครงการ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่านําดืมและนําแข็ง ค่าจ้างเหมารถปรับสถานที ค่าเช่า
เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี เครืองขยายเสียง ค่าจัดซือหญ้าแฝก ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ และรายจ่ายอืน ๆ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.๒๕๓๗  แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ.2552 และพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 124
 ลําดับที 2
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.เขากระปุก) จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ
.สธ.เขากระปุก)  เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิลโครงการ ป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าจัดทําแปลงสมุนไพร ค่าจัดทําป้ายสรรพคุณสมุนไพร  ค่านํา
ดืมและนําแข็ง ค่าจ้างเหมารถปรับสถานที ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี เครือง
ขยายเสียง  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และรายจ่ายอืน ๆ
- เป็นไปตามหน้งสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0891.4/ว 164 ลงวันที 26 มกราคม 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 124
 ลําดับที 4

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 11,073,250 บาท
งบกลาง รวม 11,073,250 บาท
งบกลาง รวม 11,073,250 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 160,620 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง
เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 8,711,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเขา
กระปุก

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,430,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพให้แก่คนพิการในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเขา
กระปุก

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 54,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพให้แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ในเขตองค์การบริหารส่วน
ตําบลเขากระปุก
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สํารองจ่าย จํานวน 352,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินกรณีฉุกเฉินหรือบรรเทาสาธารณภัย เช่น ภัย
แล้ง อุทกภัย วาตภัย ภัยหนาว หรือทีจําเป็นในกรณีทีมิได้ตังงบประมาณ
รายจ่ายไว้ หรือมีความจําเป็นต้องจ่าย หรือ ตังงบประมาณรายจ่ายไว้
แล้ว แต่ไม่พอจ่ายตามความเหมาะสมให้เป็นอํานาจหน้าทีของคณะผู้
บริหารท้องถิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 ข้อ 19

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือพืนที จํานวน 140,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือ
พืนที

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 224,030 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบ
ท.) โดยคํานวณตังจ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของงบประมาณรายได้
ประจําปี (ไม่รวมรายได้ประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินทีมีผู้อุทิศให้หรือเงิน
อุดหนุน) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0318/ว 1928 ลงวัน
ที 25 สิงหาคม 2543
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