
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาคราม
อําเภอ เมืองกระบี   จังหวัดกระบี

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 57,867,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 10,655,830 บาท
งบบุคลากร รวม 7,220,630 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,874,700 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 532,100 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล  เลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. 2554 ตังจ่ายจากเงินรายรับ สังกัด สํานักงานปลัด

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล   ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล  สมาชิกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554  ตังจ่ายจากเงินรายรับ สังกัด สํานัก
งานปลัด

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล  สมาชิกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554 ตังจ่ายจากเงินรายรับ สังกัด สํานัก
งานปลัด

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 90,800 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล   ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล  เลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. 2554 
ตังจ่ายจากเงินรายรับ สังกัด สํานักงานปลัด
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,160,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  รอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  เลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล   รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล   ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล    สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล    เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล   และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2554 ตังจ่ายจากเงินรายรับ สังกัด สํานักงานปลัด

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,345,930 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,972,330 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลตําแหน่งต่าง ๆ ของพนักงาน ทัง
นีให้จ่ายตามคําสังการเลือนขันเงินเดือนเลือนระดับของพนักงานส่วน
ตําบล  ปรับเงินเดือนขันตามคุณวุฒิการศึกษา  การปรับเงินเดือนตามมติ
คณะรัฐมนตรี ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายรับ สังกัด สํานักงานปลัด

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 54,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว  เงินเพิมตามคุณวุฒิ เงินเพิม
อืน ๆ  และค่าตอบแทนอืน ๆ ให้แก่พนักงานส่วนตําบล  ตังจ่ายจากเงิน
รายรับ สังกัดสํานักงานปลัด

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 186,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนตําบล ทีได้รับเงิน
ประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง  ตัง
จ่ายจากเงินรายรับ สังกัดสํานักงานปลัด

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 275,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา ของสํานักงานปลัด  ตังจ่ายจากเงินราย
รับ สังกัด  สํานักงานปลัด

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,593,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทังเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง ตังจ่ายจากเงินรายรับ สังกัด สํานักงานปลัด

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว และเงินเพิมอืน ๆ ของพนักงาน
จ้าง ตังจ่ายจากเงินรายรับ สังกัดสํานักงานปลัด

เงินอืนๆ จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอืน ๆ ทีนอกเหนือจากเงินเดือน ตังจ่ายจากเงิน
รายรับ สังกัดสํานักงานปลัด

วันทีพิมพ์ : 25/9/2561  09:59:40 หน้า : 2/36



งบดําเนินงาน รวม 3,316,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 506,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 350,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนท้องถิน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตําบล  โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การกําหนดเงินประโอยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557  
ตังไว้ 300,000 บาท ตังจ่ายจากเงินรายรับ  สังกัด สํานักปลัด
2. เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต
.ทีเกียวข้องในการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีในการ
เลือกตัง เงินตอบแทนเจ้าหน้าทีในการสอบ และค่าใช้จ่ายอืนทีเข้าข่าย
ประเภทนี และองค์การบริหารส่วนตําบลเขาครามมีคําสังแต่งตังเพือปฏิบัติ
งานอันเป็นประโยชน์แก่พนักงานส่วนตําบลเขาคราม ตังไว้ 50,000
  บาท ตังจ่ายจากเงินรายรับ สังกัด สํานักงานปลัด

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้าง  เกียวกับงานบริหารทัว
ไป  ซึงจําเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดเมือมีภารกิจเร่ง
ด่วน  ไม่สามารถปฏิบัติงานในเวลาราชการได้ทัน  
ตังจ่ายจากเงินรายรับ สังกัด สํานักงานปลัด

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบล  ทีมีสิทธิเบิกได้ตาม
กฎหมาย  ระเบียบ  หนังสือ  หรือคําสังทีทางราชการกําหนด  ตังจ่ายจาก
เงินรายรับ  สังกัด  สํานักงานปลัด

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินบํารุงการศึกษา  และเงินค่าเล่าเรียนของบุตรพนักงานส่วน
ตําบล และผู้บริหารท้องถิน  ตังจ่ายจากเงินรายรับ  สังกัด  สํานักงานปลัด

ค่าใช้สอย รวม 1,780,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก 
ค่าระวางรถบรรทุก   ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่า
ทรัพย์สิน (ยกเว้นบ้านเช่า) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายจ่ายเกียวกับ
การจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสือสิงต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ   ค่าเบีย
ประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงานในการทําของ ค่าจ้างตัดหญ้า  หรือค่า
บริการอืน ๆ  ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาเดินสายติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้า  ค่า
ติดตังประปา  ค่าติดตังโทรศัพท์  ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ
  ตังจ่ายจากเงินรายรับ สังกัด สํานักงานปลัด
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรอง(รายจ่ายในการรับรองและพิธีการหรือเสียงรับรอง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน)  ได้แก่  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคล   เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร   เครืองดืม  ของขวัญ  ค่าใช้จ่ายที
เกียวเนืองในการเลียงรับรอง และค่าใช้จ่ายอืนในการต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคลทีมานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยียมชมทัศนศึกษาดูงานและเจ้า
หน้าทีทีเกียวข้อง  ค่ารับรองในการประชุม เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร เครือง
ดืม เครืองใช้ในการเลียงรับรองและบริการอืน ๆ ในการประชุมสภาท้อง
ถิน  หรือคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการทีได้รับการแต่งตังตาม
กฎหมาย  ระเบียบ หรือหนังสือสังการ ของกระทรวงมหาดไทย หรือการ
ประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ฯลฯ  พิธี
เปิดอาคาร ต่าง ๆ
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาและรัฐพิธีสําหรับกิจกรรมในวันสําคัญต่าง ๆ
 ขององค์การบริหารส่วนตําบลในวันสําคัญของชาติ ได้แก่วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 12 สิงหาคม ,วันเฉลิมพระชนพรรษา 5 ธันวาคม วันปิยมหา
ราช ,28 กรกฎาคม , 2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ   และวันสําคัญต่าง ๆ ทางศาสนา ซึงจะเบิกจ่ายเป็น ค่า
ตกแต่งสถานที ค่าดอกไม้ธูปเทียน และรายจ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในพิธี
ศาสนาหรือพิธีการและวันสําคัญต่าง ๆ ตังจ่ายจากเงินรายรับ สังกัดสํานัก
งานปลัด

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร  เช่นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ   และค่าใช้จ่ายอืนในการเดินทางไป
ราชการ  ประชมสัมมนา  อบรมผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  พนักงานส่วน
ตําบล  พนักงานจ้างหรือผู้ช่วยปฏิบัติราชการของ อบต.และเจ้าหน้าทีท้อง
ถินทีเกียวข้อง  ตังจ่ายจากเงินรายรับ  สังกัด สํานักงานปลัด
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 600,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังทัวไป หรือเลือกตังซ่อม ของนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล และ
กรณีอืน ๆ และให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ หรือการให้
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิหน้าทีในการมีส่วนร่วมทาง
การเมืองในการเลือกตัง สภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ตาม
กฎหมายกําหนด เช่น ค่าตอบแทนกรรมการ วัสดุในการเลือกตัง ฯลฯ ตัง
จ่ายจากเงินรายรับ สังกัดสํานักงานปลัด
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมศึกษาดูงานผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วนท้องถิน

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และ
เครืองดืม ค่าเช่าเหมายานพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินราย
รับ สังกัด สํานักงานปลัด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561-2564) ข้อ 3 หน้า 116
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โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพือเพิมประสิทธิภาพให้กับคณะผู้
บริหาร สมาชิก และบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน

จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพือเพิม
ประสิทธิภาพให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และบุคคลในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าเช่าเหมายานพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ฯลฯ ตังจ่าย
จากเงินรายรับ สังกัด สํานักงานปลัด  ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี ( พ
.ศ.2561-2564) ข้อ 2 หน้า 116

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินครุภัณฑ์และวัสดุต่าง ๆ เพือ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ตังจ่ายจากเงินรายรับ สังกัดสํานักงานปลัด

ค่าวัสดุ รวม 640,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ  หมึก ดินสอ  ปากกา  ยางลบ
นํายาลบคําผิด  ไม้บรรทัด   คลิป เป็ก  เข็มหมุด  เทปพีชี  แบบ
ใส  กระดาษคาร์บอน แบบพิมพ์ กาว แฟ้ม ตรายาง  ซอง สมุด ซอง
เอกสาร   ธงชาติ  พระบรมฉายาลักษณ์  พระบรมสาทิศลักษ์  สิงพิมพ์ทีได้
จากการซือหรือการจ้างพิมพ์  ทีถูพืน ตะแกรงวางเอกสาร นําดืมสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน  แผงปิดประกาศ โต๊ะ เก้าอี เก้าอี
พลาสติก เครืองคิดเลขขนาดเล็ก  ตู้ต่าง ๆ ฯลฯ ตามบัญชีรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  ตังจ่ายจากเงินรายรับ สังกัด สํานักงานปลัด

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตซ์
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร์ ลําโพง ไมโครโพน ขาตังไมโคร
โพน เครืองวัดกระแสไฟฟ้า  เครืองประจุไฟฟ้า  ดอกลําโพง รีซี
สเตอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ,เครืองรับโทรทัศน์ ,จานรับ
สัณณาณดาวเทียม ไมโครโฟน ขาตังไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า  ฯลฯ  และ
อุปกรณ์ไฟฟ้าอืน ๆ เพือใช้ในสํานักงานและใช้ในกิจกรรมขององค์การ
บริหารส่วนตําบล ตังจ่ายจากเงินรายรับ สังกัดสํานักงานปลัด

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ได้แก่ จัดซือแปรง ไม้กวาด ถ้วย
ชาม หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วนํา จาน
รอง ผงซักฟอก สบู่ นํายาดับกลิน ผ้าปูทีนอน หมอน ปลอกหมอน เตา
ไฟฟ้า เตานํามัน กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าว กระติกนํา
ร้อน กระติกนําแข็ง ถังแก๊ส เตา ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายรับ สังกัด สํานัก
งานปลัด

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ได้แก่ ยางรถยนต์  หม้อ
นํา  เครืองยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์  เบาะรถยนต์  เบรก  ครัช  ฟิลม์
กรองแสง สัญญาณไฟกระพริบ  สัญญาณไฟฉุกเฉิน กระจกโค้งมน แม่
แรง   กรวยจราจร  หัวเทียน  นํามันเบรก เพลา แบตเตอรี ล้อ ฯลฯ  ตัง
จ่ายจากเงินรายรับ สังกัด สํานักงานปลัด

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน นํามันเชือเพลิง แก๊สหุงต้ม นํามัน
ดีเซล นํามันก๊าด นํามันเบนซิน นํามันเครือง ถ่าน สําหรับรถยนต์ส่วน
กลาง รถจักรยานยนต์  เครืองตัดหญ้า  รถบรรทุกนํา และรถอืน ๆ  ของ
หน่วยงานอืนในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของ อบต. ตังจ่ายจาก
เงินรายรับ สังกัด สํานักงานปลัด
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ได้แก่ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ สายเคเบิลเมาส์  คีบอร์
ด  หมึกพิมพ์โปรแกรม  หน่วยความจําแบบพกพา โปรแกรมเครืองอ่าน
และบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ ตังจ่ายจากเงินรายรับ สังกัดสํานักงานปลัด

ค่าสาธารณูปโภค รวม 390,500 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสํานักงานและอาคารอืนๆ  และกล้องวงจรปิด cctv ที
อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล 
ตังจ่ายจากเงินรายรับ สังกัด สํานักปลัด

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปา ค่าบาดาล ในสํานักงาน ทีทําการองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเขาคราม 
ตังจ่ายจากเงินรายรับ สังกัด สํานักปลัด

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์  ค่าโทรศัพท์พืนฐาน  ค่าโทรศัพท์เคลือน
ที ฯลฯ  และให้ความหมายรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ใช้บริการ และค่าใช้จ่าย
ทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ  เช่น  ค่าเช่าเครือง  ค่าเช่าเลขหมาย
โทรศัพท์  ค่าบํารุงรักษาสาย ฯลฯ  
ตังจ่ายจากเงินรายรับ สังกัด สํานักปลัด

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้
ระบบอินเทอร์เน็ต  ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม  และให้หมายความรวม
ถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับ
การใช้บริการ
ตังจ่ายจากเงินรายรับ สังกัดสํานักงานปลัด

งบลงทุน รวม 93,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 93,700 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีแถว จํานวน 9,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีแถว ขนาด 4 ทีนัง จํานวน 3 ชุด (จัดซือตาม
ราคาท้องตลาด เนืองจากเป็นรายการทีไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที 1
   ตังจ่ายจากเงินรายรับ สังกัด สํานักงานปลัด 

ชุดรับแขก จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์สํานักงานชุดรับแขก จํานวน 1 ชุด (จัดซือ
ตามราคาท้องตลาด เนืองจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) ปราก
ฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที1  ตังจ่ายจากเงิน
รายรับ สังกัด สํานักงานปลัด
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ตู้แร็ค(ตู้เก็บอุปกรณ์เครืองเสียง) จํานวน 22,000 บาท
เพือจ่ายเป็ค่าจัดซือครุภัณฑ์สํานักงาน ตู้แร็ค(ตู้เก็บอุปกรณ์เครือง
เสียง)  จํานวน  1 ตู้
โดยมีรายละเอียดขนาดไม่น้อยกว่า  36u  ความกว้างไม่น้อยกว่า  60
 ซม. ความสูงไม่น้อยกว่า  179  ซม.  (จัดซือตามราคาท้องตลาด เนือง
จากเป็นรายการทีไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) ปรากฎในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที 1 หน้า 28 ข้อ 3  ตังจ่าย
จากเงินรายรับ สังกัด สํานักงานปลัด

โต๊ะเอนกประสงค์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์สํานักงานโต๊ะพับเอนกประสงค์ จํานวน 5
 ตัว  
(จัดซือตามราคาท้องตลาด เนืองจากเป็นรายการทีไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์) ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564
) ฉบับที 1   ตังจ่ายจากเงินรายรับ สังกัด สํานักงานปลัด 

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน 27,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน 1
 เครือง ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens
มีคุณลักษณะเฉพาะดังนี
1.เป็นเครืองฉาพภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพือฉายภาพจาก
คอมพิวเตอร์และวีดีโอ
2.ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP 
3.ระดับ SVGA และ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที True 
4.ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขันตํา
(ตังตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ มกราคม 2561
) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับที 1
 หน้า  29  ข้อ 5 ตังจ่ายจากเงินรายรับ สังกัดสํานักงานปลัด 

งบรายจ่ายอืน รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอืน
รายจ่ายอืน จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษาวิธีประเมินผลหรือพัฒนาระบบ
ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาหน่วยงานภายนอกเพือสํารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการ ซึงมิใช้เพือการจัดหาหรือปรับปรุง
ครุภัณฑ์ ทีดินหรือสิงก่อสร้าง พัฒนาระบบต่าง ๆ  ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายรับ สังกัด สํานักงานปลัด

งานบริหารงานคลัง รวม 3,760,300 บาท
งบบุคลากร รวม 2,806,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,806,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,442,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนตําแหน่งต่างๆ และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ทังนีให้จ่ายตามคําสังการเลือนขันเงินเดือน  การเลือน
ระดับ  การปรับเงินเดือนขันตามคุณวุฒิ  การปรับเงินเดือนตามมติคณะ
รัฐมนตรี ฯลฯ  ของพนักงานส่วนตําบลสังกัดกองคลัง โดยตังจ่ายจากเงิน
รายรับ
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนตําบลสังกัดกอง
คลัง   ทีได้รับเงินประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงิน
ประจําตําแหน่ง  โดยตังจ่ายจากเงินรายรับ

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 284,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่ลูกจ้าง
ประจําสังกัดกองคลัง โดยตังจ่ายจากเงินรายรับ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 894,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนรายเดือน
ของพนักงานจ้างสังกัดกองคลัง โดยตังจ่ายจากเงินรายรับ

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 144,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ  ของพนักงานจ้างสังกัดกองคลัง โดยตังจ่ายจาก
เงินรายรับ

งบดําเนินงาน รวม 801,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 231,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการซือหรือจ้าง คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน ของงานก่อสร้างโครงการต่าง ๆของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาคราม โดยตังจ่ายจากเงินรายรับ สังกัดกอง
คลัง

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้าง ตังจ่ายจากเงินรายรับ สังกัด กองคลัง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 81,000 บาท
เพือจ่ายเป็นสวัสดิการค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบล สังกัด กอง
คลัง ตังจ่ายจากเงินรายรับ สังกัดกองคลัง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าบํารุงการศึกษาและเงินค่าเล่าเรียนบุตรของ
พนักงานส่วนตําบล  ตังจ่ายจากเงินรายรับ สังกัด กองคลัง

ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึงอย่างใด ซึงมิใช่
เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้างอย่างใดและอยู่
ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานจัดทําของ  ค่า
บริการอินๆทีจําเป็น    ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์เช่นการจัดทํา
หนังสือ วารสาร แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์  การเผยแพร่ผลงาน การ
สร้างความรู้ความเข้าใจเกียวกับกิจกรรมต่างๆ ของ อบต.ตลอดจน
กิจกรรมต่างๆ ตามนโยบาย  คําสัง หรือหนังสือสังการอืนๆทีเกียว
ข้อง     ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่มเอกสารต่างๆ ในการจัดทําแผนทีภาษี  แบบ
แปลน  เอกสารสอบราคาตลอดจนเอกสารอืนๆทีเกียวข้องในการปฏิบัติ
งานอืนๆ  ตังจ่ายจากเงินรายรับ สังกัด กองคลัง

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพัก ค่า
พาหนะ ในการเข้าร่วมประชุม อบรมสัมนาต่างๆของพนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้างสังกัดกองคลัง โดยตังจ่ายจากเงินรายรับ สังกัด กองคลัง

วันทีพิมพ์ : 25/9/2561  09:59:40 หน้า : 8/36



ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ของกองคลังทีชํารุดเสีย
หายให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตังจ่ายจากเงินรายรับ สังกัด กองคลัง

ค่าวัสดุ รวม 330,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น ตรายาง  กระดาษ  เครือง
เขียน  แบบพิมพ์ต่างๆ   ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมท่าปอม  ใบเสร็จรับ
เงินค่านําประปา ใบเสร็จรับเงินประเภทต่างๆ ฯลฯ โดยตังจ่ายจากเงินราย
รับ สังกัดกองคลัง 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตซ์
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร์ ลําโพง ไมโครโพน ขาตังไมโครโพน  ดอก
ลําโพง  ฯลฯ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอืน ๆ เพือใช้ในสํานักงานและใช้ใน
กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ตังจ่ายจากเงินรายรับ สังกัดกอง
คลัง

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ได้แก่ จัดซือแปรง ไม้
กวาด ถ้วย ชาม หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้ว
นํา ผงซักฟอก สบู่ นํายาดับกลิน เตาไฟฟ้า เตานํามัน กระทะไฟฟ้า หม้อ
ไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าว กระติกนําร้อน กระติกนําแข็ง ถังแก๊ส เตา ฯลฯ
 ตังจ่ายจากเงินรายรับ สังกัดกองคลัง

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เมาส์ แป้นพิมพ์ หมึก
พิมพ์ โปรแกรมต่างๆ เครืองอ่านและเครืองบันทึกข้อมูลต่างๆ ฯลฯ โดยตัง
จ่ายจากเงินรายรับ สังกัดกองคลัง

ค่าสาธารณูปโภค รวม 60,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์ และอืนๆ
ทีเกียวข้องในรายจ่ายประเภทนี โดยตังจ่ายจากเงินรายรับ สังกัดกองคลัง

งบลงทุน รวม 152,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 152,700 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้รางเลือนเก็บเอกสาร จํานวน 96,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์สํานักงาน ตู้รางเลือนเก็บเอกสาร แบบมือ
ผลัก 10 ตู้ (จัดซือตามราคาท้องตลาด เนืองจากเป็นรายการทีไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-
2564) ฉบับที 1   ตังจ่ายจากเงินรายรับ สังกัด กองคลัง
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที 1 จํานวน 22,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที1
*(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 1 เครือง โดยมีคุณลักษณะพืน
ฐานดังต่อไปนี
  - มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก(4 core) 
จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB มีความเร็จสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz
  - มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
       1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความ
จํา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
       2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวล
ผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
       3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการใช้
หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
  - มีหน่วยความจําหลัก(RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4GB
  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard  Drive) ชนิด  SATA หรือดีกว่า  ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1  TB หรือชนิด  Solid State Disk  ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 120 GB  จํานวน 1 หน่วย 
  - มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
  - มีช่อมเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
(ตังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561) ปราก
ฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที 1 หน้า 28 ข้อ 6
 ตังจ่ายจากเงินรายรับ สังกัดกองคลัง
เครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED  สี จํานวน 17,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครืองพิมพ์ Multifunction 
ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED สี) จํานวน 1 เครือง
มีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
- เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner 
และ Fax ภายในเครืองเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา และ สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดา
- สามารถทาสาเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สาเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
(ตังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561) ปราก
ฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) )ฉบับที 1 หน้า 28  ข้อ 6
  ตังจ่ายจากเงินรายรับ สังกัดกองคลัง
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เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 1kva จํานวน 17,700 บาท
เพือจ่ายเป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 
จํานวน  3 เครือง มีคุณลักษณะพืนฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
(ตังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561) ปราก
ฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที 1  หน้า 26 ข้อ 6
  ตังจ่ายจากเงินรายรับ สังกัดกองคลัง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่สมาชิก อปพร. ตลอดจนบุคคลผู้มีสิทธิและ
ได้รับการแต่งตังให้ปฏิบัติหน้าทีตามระเบียบหนังสือสังการ ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายรับ สังกัดสํานักงานปลัด

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 330,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 330,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกอบรม อปพร. จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม อปพร. ฝึกทบทวนหลักสูตร
ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ อป
พร.ในส่วนทีเกียวข้อง  ตลอดจนการศึกษาดูงานอกสถานที ฯลฯ  
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 88 ข้อ 3
ตังจ่ายจากเงินรายรับ สังกัด สํานักงานปลัด 

โครงการฝึกอบรมป้องกันไฟป่า จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมป้องกันไฟป่า ค่าดําเนินตาม
ภารกิจถ่ายโอนควบคุมไฟป่า เช่น ฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกัน
ไฟป่า การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านการควบคุมไฟป่า ดับไฟป่าใน
พืนที (ภารกิจถ่ายโอน)   ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 -
 2564) หน้า  88  ข้อ 2  ตังจ่ายจากเงินรายรับ สังกัด สํานักงานปลัด  

โครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ เช่น ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี เครืองเสียง ป้าย ฯลฯ
 ถือปฏิบัติตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0804.5/ว ลง วันที 22
 กันยายน 2557 และหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0810.4/ว 661 ลงวันที 9
 มีนาคม 2561
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า  88  ข้อ 1
ตังจ่ายจากเงินรายรับ สังกัด สํานักงานปลัด 
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าชุดเครืองแต่งกาย  เช่น ชุดวอร์มปฏิบัติการ เสือกัน
ฝน เครืองแบบ เสือ กางเกง ผ้า ถุงเท้า รองเท้า หมวก ผ้าผูกคอ ฯลฯ  ตัง
จ่ายจากเงินรายรับ สังกัด สํานักปลัด

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือถังดับเพลิง ชนิดเคมีแห้ง   ขนาด 15 ปอนด์ 
จํานวน 20 ถัง  ผงเคมีแห้ง   ตังจ่ายจากเงินรายรับ สังกัด สํานักงานปลัด

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,703,600 บาท
งบบุคลากร รวม 1,403,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,403,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,170,300 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลตําแหน่งต่าง ๆ ของพนักงาน ทัง
นี ให้จ่ายตามคําสังการเลือนขันเงินเดือน เลือนระดับของพนักงานส่วน
ตําบล ปรับเงินเดือนขันตามคุณวุฒิการศึกษา การปรับเงินเดือนตามมติ
คณะรัฐมนตรี ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายรับ สังกัดกองการศึกษา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนตําบลทีได้รับเงิน
ประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง ตัง
จ่ายจากเงินรายรับ สังกัด กองการศึกษา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 149,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทังเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง ตังจ่ายจากเงินรายรับ สังกัด กองการศึกษา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว และเงินเพิมอืน ๆ  ของพนักงาน
จ้าง ตังจ่ายจากเงินรายรับ สังกัด กองการศึกษา

งบดําเนินงาน รวม 260,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ซึงจําเป็นต้องปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เมือมีภารกิจเร่งด่วน ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานในเวลาราชการได้ทัน ตังจ่ายจากเงินรายรับ สังกัดกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกตาม
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือหรือคําสังทีทางราชการกําหนด ตังจ่ายจากเงิน
รายรับ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานส่วน
ตําบล สังกัดกองการศึกษา ตังจ่ายจากเงินรายรับ สังกัดกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการให้แก่ผู้รับจ้างทําการอย่างใด
อย่างหนึง ซึงไม่ใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิงก่อ
สร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาแบก
หามสัมภาระ กําจัดปลวก ถางป่า ตัดแต่งต้นไม้ ตัดหญ้า ฯลฯ ตังจ่ายจาก
เงินรายรับ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียนของ
พนักงานส่วนตําบล พนักงานครู ลูกจ้างและพนักงานจ้าง สังกัดกองการ
ศึกษาฯ ซึงเป็นผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายเดินทางไปราชการของข้าราชการท้องถิน ตังจ่ายจากเงินรายรับ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุง รักษาและซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ทีดิน
และสิงก่อสร้างของกองการศึกษา ตังจ่ายจากเงินรายรับ สังกัดกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานประเภทต่างๆ เช่น กระดาษ เครือง
เขียน ซองจดหมาย แฟ้ม สิงพิมพ์ต่างๆ เก้าอีพลาสติก ฯลฯ ตังจ่ายจากเงิน
รายรับ สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทต่างๆ เช่น หมึกพิมพ์ เมน
บอร์ด เมาท์ คีย์บอร์ด แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินราย
รับ สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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งบลงทุน รวม 40,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 40,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์มัลติฟังชัน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์มัลติฟังก์ชัน ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED จํานวน 2 เครือง สําหรับใช้งานกองการศึกษาและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านไหนหนัง โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
    - เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็นปรินเตอร์, ก็อปปี, สแกนเนอร์และ
แฟกซ์ ภายในเครืองเดียวกัน 
    - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
    - มีความเร็วนในการพิมพ์ร่างขาวดํา ไม่น้อยกว่า 22
 หน้า/นาที (ppm)
    - มีความเร็วนในการพิมพ์ร่างขาสี ไม่น้อยกว่า 22 หน้า/นาที (ppm)
    - มีหน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB
    - สามารถสแกนเอกสารขนาด A4 (ขาวดําและสี) ได้ 
    - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
    - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
    - สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
    - สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
    - สามารถย่อและขยายได้ 25 - 400 เปอร์เซ็นต์
    - มีช่องเชือมต่อแบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
    - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่ายแบบ 10/100 Base - T หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
    - มีถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
    - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
(ตังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561) ปราก
ฎในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564 )    ฉบับที 1  หน้า 27 ข้อ 1 ตัง
จ่ายจากเงินรายรับ สังกัดกองการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 12,669,900 บาท
งบบุคลากร รวม 3,122,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,122,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,470,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูส่วนตําบล ทังนีให้จ่ายตามคําสังการ
เลือนขันเงินเดือน เลือนระดับ ปรับเงินเดือนขันตามคุณวุฒิการศึกษา การ
ปรับเงินเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายรับ

เงินวิทยฐานะ จํานวน 168,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานครูส่วนตําบลทีได้รับเงิน
วิทยฐานะตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงิน
วิทยฐานะ จํานวน 4 ราย ตังจ่ายจากเงินรายรับ สังกัดกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 423,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล ตังจ่ายจากเงินราย
รับ
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพของพนักงานจ้าง ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลเขาคราม ตังจ่ายจากเงินรายรับ

งบดําเนินงาน รวม 4,352,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 47,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 47,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศกษาบุตร ค่าบํารุงการศึกษาและเงินค่าเล่า
เรียนบุตรของพนักงานครูส่วนตําบล ตังจ่ายจากเงินรายรับ กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ค่าใช้สอย รวม 1,878,300 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กสัมพันธ์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กสัมพันธ์ ประจําปี
การศึกษา 2561 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล
เขาคราม ตังจ่ายจากเงินรายรับ ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้า 105 ข้อ 35
โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาคราม

จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล
เด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลเขาคราม
โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียนของเด็กปฐมวัย จํานวน 45,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนรู้นอกห้องเรียนของเด็ก
ปฐมวัย ประจําปีการศึกษา 2561 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลเขาคราม ตังจ่ายจากเงินรายรับ ปรากฎในแผนพัฒนาสี
ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 92 ข้อ 11
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจําปีการศึกษา 2561 จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจําปี
การศึกษา 2561 ตังจ่ายจากเงินรายรับ ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้า 91 ข้อ 3
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ทุ่ง

จํานวน 773,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่ง ตังจ่ายจาก
เงินรายรับ ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม ฉบับ
ที 1 หน้า 19 ข้อ 1  แบ่งเป็น
1. ตังไว้ 490,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็ก
ปฐมวัย จํานวน 245 วันๆ ละ 20 บาทต่อคน
2. ตังไว้ 170,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 2-5 ปี) อัตราคนละ 1,700 บาทต่อปี
3. ตังไว้ 20,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนสําหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) อัตราคนละ 200 บาทต่อปี
4. ตังไว้ 20,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนสําหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) อัตราคนละ 200 บาทต่อปี
5. ตังไว้ 30,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าเครืองแบบนักเรียนสําหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) อัตราคนละ 300 บาทต่อปี
6. ตังไว้ 43,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสําหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) อัตราคนละ 430 บาทต่อปี)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ทุ่งต้นปีก

จํานวน 376,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งต้นปีก ตัง
จ่ายจากเงินรายรับ ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับ
ที 1 หน้า 19 ข้อ 1  แบ่งเป็น
1. ตังไว้ 245,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็ก
เล็ก จํานวน 245 วันๆ ละ 20 บาท
2. ตังไว้ 85,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็ก
ปฐมวัย (2-5 ปี) อัตราคนละ 1,700 บาทต่อปี
3. ตังไว้ 10,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนสําหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) อัตราคนละ 200 บาทต่อปี
4. ตังไว้ 10,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนสําหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) อัตราคนละ 200 บาทต่อปี
5. ตังไว้ 15,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าเครืองแบบนักเรียนสําหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) อัตราคนละ 300 บาทต่อปี
6. ตังไว้ 21,500 บาท เพือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสําหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) อัตราคนละ 430 บาทต่อปี
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ไหนหนัง

จํานวน 463,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไหนหนัง ตัง
จ่ายจากเงินรายรับ ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิม
เติม ฉบับที 1 หน้า  19 ข้อ  1 แบ่งเป็น
1. ตังไว้ 294,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็ก
ปฐมวัย จํานวน 245 วันๆ ละ 20 บาทต่อคน
2. ตังไว้ 102,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 2-5 ปี) อัตราคนละ 1,700 บาทต่อปี
3. ตังไว้ 12,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนสําหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) อัตราคนละ 200 บาทต่อปี
4. ตังไว้ 12,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนสําหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) อัตราคนละ 200 บาทต่อปี
5. ตังไว้ 18,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าเครืองแบบนักเรียนสําหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) อัตราคนละ 300 บาทต่อปี
6. ตังไว้ 25,800 บาท เพือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสําหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) อัตราคนละ 430 บาทต่อปี
โครงการอบรมและศึกษาดูงานของครู บุคลากรทางการศึกษาและคณะ
กรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลเขา
คราม

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานของครู บุคลากร
ทางการศึกษาและคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลเขาคราม ตังจ่ายจากรายรับ ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี (พ
.ศ. 2561-2564) หน้า 93 ข้อ 12

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุง รักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้างหรือทรัพย์สินอืนทีอยู่ในความรับ
ผิดชอบของกองการศึกษาให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตังจ่ายจากเงิน
รายรับ

ค่าวัสดุ รวม 2,296,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ ปลักไฟ บาลาส
 สตาร์ทเตอร์หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายรับ
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ไม้ถูพืน นํายาทํา
ความสะอาดห้องนํา ถังนํา แปรงขัดพืน ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายรับ

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลเขาคราม และโรงเรียนประถม
ศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืน
ฐาน จํานวน 260 วันๆ ละ 7.37 บาทต่อคน ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี (พ
.ศ. 2561-2564) หน้า 94 ข้อ 22

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ท่อนําพีวีซี ข้อต่อแบบต่างๆ สาย
ชําระ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายรับ

วัสดุการเกษตร จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร เช่น จอบ เสียม คราด ฯลฯ ตังจ่าย
จากเงินรายรับ

วัสดุอืน จํานวน 45,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือถังขยะพลาสติก ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 60 ลิตร จํานวน 1 ชุดๆ ละ 4 ใบ จํานวน 3 ชุด สําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลเขาคราม ตังจ่ายจากเงินราย
รับ สังกัดกองการศึกษา

ค่าสาธารณูปโภค รวม 131,500 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเขาคราม ตังจ่ายจากเงินรายรับ

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเขาคราม ตังจ่ายจากเงินรายรับ

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์พืนฐานและให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่าย
เพือให้ได้ใช้บริการและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ เช่น ค่า
เช่าเครือง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาสาย ฯลฯ ตังจ่ายจากเงิน
รายรับ

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 22,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้
ระบบอินเตอร์เน็ต ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมและให้หมายความรวมถึง
ค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการ
ใช้บริการ ตังจ่ายจากเงินรายรับ
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งบลงทุน รวม 1,595,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,595,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านทุ่ง

จํานวน 360,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่ง โดยทําการปรับปรุงห้อง
นํา-ห้องส้วม ภายในอาคารเรียน ขนาด 4.00 x 6.00 เมตร หรือมีพืนที
ในการปรับปรุงไม่น้อยกว่า 24.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.เขาคราม พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฎในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที 1  หน้า 20 ข้อ  4 ตังจ่าย
จากเงินรายรับ สังกัด กองการศึกษา
โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านไหนหนัง

จํานวน 1,235,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไหนหนัง โดยทําการ
1.ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาด 12.00 x 20.00 เมตร หรือมีพืนที
อาคาร ไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร จํานวน 1  หลัง
2.ปรับปรุงห้องนํา - ห้องส้วม ภายในอาคารเรียนขนาด 4.00 x 4.40
 เมตร หรือมีพืนทีในการปรับปรุงไม่น้อยกว่า 17.60 ตารางเมตร
3. ปรับปรุงผนังกันระหว่างห้องเรียนโดยทําการรือผนัง คสล. พร้อมติดตัง
ช่องแสงกระจก วงกบอลูมิเนียม จํานวน 2 ชุด รายละเอียดตามแบบ
เปลียน อบต.เขาคราม ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561 -2564) ฉบับที1    หน้า   20  ข้อ  5  ตังจ่ายจากเงินราย
รับ สังกัด กองการศึกษา

งบเงินอุดหนุน รวม 3,600,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,600,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพืนฐาน

จํานวน 3,600,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนประถม
ศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานในเขตพืนทีรับ
ผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลเขา
คราม จํานวน 200 วันๆ ละ 20 บาทต่อคน ตังจ่ายจากเงินรายรับ ปราก
ฎในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 94 ข้อ 21

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 370,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 310,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้าง ทําการอย่างใดอย่าง
หนึง เช่น จ้างเหมาพ่นหมอกควัน แจกทรายอะเบส ดูแลต้นไม้ ถางป่า ตัด
หญ้า จ้างเหมาแรงงานและการจ้างเหมาอืน ๆ ฯลฯ ค่าโฆษณาและเผย
แพร่ สําหรับประชาสัมพันธ์ หนังสือ วารสาร แผ่นพับ แผ่นป้าย
ประกาศ ทางด้านสาธารณสุขตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ 
ตังจ่ายจากเงินรายรับ สังกัดสํานักงานปลัด
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
เอดส์ ได้แก่ ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าวิทยากร  ค่าอุปกรณ์ ฯลฯ
 ปรากฎในแผนงานพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)หน้า 95 ข้อ 1
ตังจ่ายจากเงินรายรับ สังกัด สํานักงานปลัด 

โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ศึกษาดูงานและแลกเปลียนเรียนรู้ จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ศึกษาดู
งานและแลกเปลียนเรียนรู้ ได้แก่ ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าวิทยากร ค่าเช่าเหมายานพาหนะ ค่าทีพัก ฯลฯ  ตังจ่ายจาก
เงินรายรับ สังกัด สํานักงานปลัด ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
โครงกาสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0810.5/ว0120 ลงวันที 12 มกราคม 2560 ได้แก่ ค่าจัดซือวัคซีน ยา
คุมกําเนิด ยาถ่ายพยาธิ กระบอกและเข็มฉีดยา ฯลฯ  รวมทังค่าจ้างเจ่า
หน้าทีในการฉีดวัคซีน  ตังจ่ายจากเงินรายรับ สังกัด สํานักงานปลัด
โครงการส่งเสริมการรักษาความสะอาด (Big Cleaning Day) จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการรักษาความ
สะอาด (Big Cleaning Day) ตังจากเงินราบรับ สังกัด สํานักงานปลัด 
โครงการอบรมรณรงค์และต่อต้านโรคติดต่อโดยแมลง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์และต่อต้านโรคติดต่อโดย
แมลง ได้แก่โรคไข้เลือดออก โรคชิกุนกุญา โรคอหิวา โรคท้องร่วง ฯลฯ
 ตังจ่ายจากเงินรายรับ สังกัดสํานักงานปลัด

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  นํายาพ่นหมอกควัน  
ทรายอะเบส และวัสดุอืนทีเกียวข้องในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ต่าง ๆ  ยารักษาโรค ฯลฯ   ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 -
 2564) หน้า 95 ข้อ 3
ตังจ่ายจากเงินรายรับ สังกัด สํานักงานปลัด

งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
อุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานใน
เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ให้แก่ หมู่บ้าน ทัง 6 หมู่บ้าน 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 527,300 บาท
งบบุคลากร รวม 527,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 527,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 354,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลตําแหน่งต่าง ๆ ของพนักงาน ทัง
นีให้จ่ายตามคําสังการเลือนขันเงินเดือนเลือนระดับของพนักงานส่วน
ตําบล  ปรับเงินเดือนขันตามคุณวุฒิการศึกษา  การปรับเงินเดือนตามมติ
คณะรัฐมนตรี ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายรับ สังกัด สํานักงานปลัด

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 149,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างรายเดือน พร้อมทังเงินปรับปรุงค่า
ตอบแทนพนักงานจ้าง ตังจ่ายจากเงิน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิม ๆ ของพนักงานจ้าง  เงินเพิมการครองชีพชัว
คราว เงินเพิมตามคุณวุฒิ  และเงินเพิมอืน ๆ ของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ พนักงานจ้างทัวไป ตังจ่ายจากเงินรายรับ สังกัด สํานักงานปลัด

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 270,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 270,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและแลกเปลียนเรียนรู้ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้
ด้อยโอกาศ ฯลฯ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัดสุด ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม ค่าเช่าเหมายานพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าเวที  เครืองเสียง 
เต็นต์โต๊ะ  เก้าอี  นําดืม  วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ทีเกียวกับกิจกรรม  
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 100 ข้อ 1
ตังจ่ายจากเงินรายรับ สังกัดสํานักงานปลัด

โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการ เช่นค่าอาหาร ค่า
อาหารว่าง และเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้
จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง และจําเป็นในการดําเนินงาน  ตังจ่ายจากเงินราย
รับ สังกัด สํานักงานปลัด

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เพือนํามาสร้างบ้านให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยาก
ไร้ ผู้ยากจน ตามหนังสือด่วนทีสุด มท 0891.5/ว2206 ลว 13
 กรกฎาคม 2552 ฯลฯ  ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 -
 2564) หน้า  97 ข้อ 1
ตังจ่ายจากเงินรายรับ  สังกัดสํานักงานปลัด
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 4,293,800 บาท
งบบุคลากร รวม 3,224,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,224,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,161,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนตําบล เงินปรับปรุงเงินเดือนและ
เงินเพิมต่างๆของพนักงานส่วนตําบล ตังจ่ายจากเงินรายรับ สังกัดกองช่าง

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงาน เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว เงิน
เพิมอืนๆ ให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตามระเบียบของทางราชการและมติ ค
รม. ตังจ่ายจากเงินรายรับ สังกัดกองช่าง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วน
ตําบลทีได้รับเงินประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงิน
ประจําตําแหน่ง ตังจ่ายจากเงินรายรับ สังกัดกองช่าง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 859,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เป็นค่าตอบแทนรายเดือน พร้อมทัง
เงินปรับปรุงค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง ตังจ่ายจากเงินรายรับ สังกัดกอง
ช่าง

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้าง เป็นเงินค่าครองชีพชัว
คราว และค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง ตังจ่ายจากเงินรายรับ สังกัดกอง
ช่าง

งบดําเนินงาน รวม 965,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 135,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพรักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทัวไป ตังจ่ายจากเงินราย
รับ สังกัดกองช่าง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน ของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2548 และทีแก้ไขเพิมเติม ตังจ่ายจากเงินรายรับ สังกัดกองช่าง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เงินบํารุงการศึกษา เงินค่าเล่า
เรียนของบุตรของพนักงานส่วนตําบลถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเกียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ
.2541 และทีแก้ไขเพิมเติม หรือหนังสือสังการกระทรวงมหาดไทย ตัง
จ่ายจากเงินรายรับ สังกัดกองช่าง
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ค่าใช้สอย รวม 530,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง
โทรทัศน์ หรือสิงพิมพ์ต่างๆ ค่าติดตังไฟฟ้า เช่น ค่าปักเสาพาดสายภาย
นอกสถานทีราชการเพือให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตัง
หม้อแปลง เครืองวัด และอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึงเป็นกรรมสิทธิของการ
ไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิมเติม ค่า
ธรรมเนียม รวมถึงค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิมกําลังไฟฟ้า การขยาย
เขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณือืนๆ ฯลฯ
 ตังจากเงินรายรับ สังกัดกองช่าง

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการในพิธีทางศาสนาและ
รัฐพิธี ค่าใช้จ่ายสําหรับกิจกรรมในวันสําคัญต่างๆขององค์การบริหารส่วน
ตําบลเขาครามในวันสําคัญของชาติ ได้แก่ วันเฉลิมพระชนมพรรษา วัน
ปิยมหาราช และวันสําคัญทางศาสนา ซึงจะเบิกจ่ายเป็นค่าอาหารและ
เครืองดืมสําหรับเลียงพระภิกษุสงฆ์และผู้มาร่วมงานพิธีศาสนา ค่าตกแต่ง
สถานที จัดขบวนแห่กลองยาว ค่าดอกไม้ ธูปเทียน และรายจ่ายอืนๆทีจํา
เป็นในพิธีศาสนาและวันสําคัญต่างๆ ตังจากเงินรายรับ สังกัดกองช่าง

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าใช้จ่ายอืน
ในการเดินทางไปราชการ ประชุมสัมมนา ของรางวัล ของขวัญ เงินรางวัล
ในการจัดกิจกรรมต่างๆทีมีความจําเป็นและความเหมาะสม ค่าพวง
มาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลัยสําหรับพิธีการ วันสําคัญ
ต่างๆ ตามวาระและโอกาสทีจําเป็น ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายรับ สังกัดกอง
ช่าง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ยานพาหนะ ทีดินและสิง
ก่อสร้าง หรือทรัพย์สินอืน ทีอยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง ฯลฯ ให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตังจ่ายจากเงินรายรับ สังกัดกองช่าง

ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แบบ
พิมพ์ ดินสอ พระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมสาทิศลักษณ์ ตู้รับฟังความคิด
เห็น โต๊ะ เก้าอี ตู้เก็บเอกสาร ฯลฯ (ราคาต่อชิน/ชุด ไม่
เกิน 5,000 บาท) ตังจ่ายจากเงินรายรับ สังกัดกองช่าง

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ เทปสาย
ไฟ สวิสต์ ปลักไฟ และวัสดุอุปกรณ์ทีเกียวข้อง ตังจ่ายจากเงินราย
รับ สังกัดกองช่าง

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยางใน นํา
มัน เบรค หม้อนํารถยนต์ หัวเทียน หลอดไฟ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินราย
รับ สังกัดกองช่าง
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันเชือเพลิงและหล่อลืน สําหรับรถยนต์ส่วน
กลาง และครุภัณฑ์อืนทีอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. ตังจ่ายจากเงิน
รายรับ สังกัดกองช่าง

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หมึก
พิมพ์ โปรแกรม เมาส์ คีย์บอร์ด หน่วยความจําพกพา เครืองอ่านและ
เครืองบันทึกต่างๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายรับ สังกัดกองช่าง

งบลงทุน รวม 104,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 104,500 บาท
ครุภัณฑ์โรงงาน
เครืองเชือมโลหะ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองเชือมโลหะไฟฟ้า จํานวน 1 เครือง โดยมีรายละเอียด
ดังนี
1.มีสวิทซ์ ปิด – เปิด  [ ON / OFF  ] ทีตัวเครือง 
2.แรงดันไฟฟ้าทีใช้  220 โวล์ท [ Volt ]   ความถี 50/60 เฮิร์ท [ Hz] 
3. มีความสามารถในการทํางาน (Duty Cycle)  60 % 
4. ประสิทธิภาพ เครืองเชือม ไม่น้อยกว่า 80  %
5. มีระบบป้องกันสิงแปลกปลอมไม่น้อยกว่า  ระดับ IP 23
6. มีพัดลมระบายความร้อนภายในตัวเครืองทํางานแบบอัตโนมัติ
7.  มีมาตรฐานอย่างใดอย่างหนึง รับรอง   [  มอก
. / JIS  /   DIN /   ISO /  IEC  /  CE  ]
มีอุปกรณ์ประกอบ ประกอบด้วย
1. สายเชือมพร้อมคีมจับ ยาวไม่น้อย 5 เมตร ทนกระกระแสไฟไม่น้อย
กว่า  200 แอมป์    จํานวน  1  ชุด
2.  สายดิน พร้อมคีมจับ ยาว ไม่น้อยกว่า  5 เมตร  จํานวน  1  ชุด
3.  หน้ากากเชือม แบบสวมศีรษะ ชนิดปรับกรองแสงอัตโนมัติ จํานวน  1
  อัน
4.  ถุงมือหนัง อย่างดี จํานวน 1 คู่
5.  ลวดเชือมไฟฟ้าขนาด 3.2 มม. จํานวน  2  กิโลกรัม
รายละเอียดอืนๆ ประกอบด้วย
1. มีคู่มือการใช้งาน ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ   จํานวน  1 ชุด
2. รับประกันการใช้งาน ไม่น้อยกว่า  1 ปี
3.  ผู้ขายต้องเป็นผู้จัดส่ง พร้อมสาธิตการใช้งาน
(จัดซือตามราคาท้องตลาด เนืองจากไม่มีใบบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
 ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที 1 หน้า  29
    ข้อ 10 ตังจ่ายจากเงินรายรับ สังกัด กองช่าง    
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เครืองตัดไฟเบอร์ ขนาด 450 มม. จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองตัดไฟเบอร์ ขนาด 450 มม. รายละเอียด ดังนี
1. ขับเคลือนกําลังไฟฟ้าด้วยมอเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 W แรง
เคลือนไฟฟ้า 220 V
2. ความเร็วรอบขณะเดินเครืองเปล่า ไม่น้อยกว่า 3,500 รอบ/นาที
3. แผ่นตัดไฟเบอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิว
4. ปรับระดับความลึกและปรับองศาได้
5. ความยาวของสายไฟ(มาตรฐาน) ยาวไม่น้อยกว่า 2.5 เมตร
6. มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากสะเก็ดไฟ
7. มีมือจับ ทีจับใช้งานได้สะดวก
8. มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย
9. มีใบรับประกันคุณภาพ
(จัดซือตามราคาท้องตลาด เนืองจากไม่มีราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)
ตังจ่ายจากเงินรายรับ สังกัดกองช่าง ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ
.ศ.2561-2564) ฉบับที 1 หน้า  29    ข้อ  4   ตังจ่ายจากเงินราย
รับ สังกัด กองช่าง
เครืองสว่านแท่นเจาะคอนกรีต จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองสว่านแท่นเจาะคอนกรีต 
 1. เครืองสว่านแท่นเจาะคอนกรีต จํานวน 1 เครือง มีรายละเอียดดังนี
- ขับเคลือนการทํางานด้วยเครืองยนต์เบนซินขนาดกําลังไม่น้อยกว่า 5.0
 แรงม้า
-มีอัตราความเร็วในการหมุนเจาะได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 700 รอบต่อนาที
-มีระบบระบายความร้อนด้วยนําสําหรับหล่อเย็นในขณะทํางานหมุน
เจาะ ติดตังมาพร้อมกับตัวเครือง
-ความจุของถังนําหล่อเย็นไม่น้อยกว่า 40 ลิตร
-สามารถเจาะเก็บตัวอย่างขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางได้ตังแต่ 1 ถึง 8 นิว หรือ
มากกว่า
-สามารถทําการเจาะตัวอย่างได้ทังผิวคอนกรีตเสริมเหล็กและแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต
  2. กระบอกเจาะ (Diamond Bit) สําหรับเจาะเก็บตัวอย่างขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 4 นิว จํานวน 1 อัน มีรายละเอียดดังนี
-ฟันของกระบอกเจาะทําจากโลหะผสมเพชรสําหรับงานเจาะหรือดีกว่า
-โครงสร้างของกระบอกเจาะทําจากวัสดุหรือเหล็กทีดีกว่า
-สามารถเจาะได้ลึกไม่น้อยกว่า 350 มิลลิเมตร
-สามารถเจาะคอนกรีตทีมีกําลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 400 ksc
(จัดซือตามราคาท้องตลาด เนืองจากไม่มีใบบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
ตังจ่ายจากเงินรายรับ สังกัด กองช่าง    ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที 1 หน้า  29  ข้อ 10  

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จํานวน 29,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จํานวน 5 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
(ตังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานคอมพิวเตอร์ ประจําปี พ
.ศ.2561  ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561) ปรากฎในแผนพัฒนาท่องถินสี
ปี (พ.ศ. 2561 - 2564 ) ฉบับที 1 หน้า 28 ข้อ 8 ตังจ่ายจากเงินราย
รับ สังกัดกองช่าง
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งานไฟฟ้าถนน รวม 3,760,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 660,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสํารวจและสอบแนวเขตทีดินสาธารณะประโยชน์ในตําบล
เขาคราม ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานทีราชการเพือ
ให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตังหม้อแปลง เครืองวัด และ
อุปกรณ์ไฟฟ้า ซึงเป็นกรรมสิทธิของการไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาเดินสายและ
ติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิมเติม ค่าธรรมเนียม รวมถึงค่าปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้า การเพิมกําลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซ่อม
แซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ การติดตังไฟฟ้าสาธารณะ ซ่อมแซมระบบ
ไฟฟ้าส่องทางสาธารณะ และเสียงตามสายในพืนที ตังจากเงินราย
รับ สังกัดกองช่าง

ค่าวัสดุ รวม 260,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ค่าดิน ดินลูกรัง หินคลุก ท่อระบาย
นํา คอนกรีตผสมเสร็จ ยางเอสฟันส์ผสม
เสร็จ อิฐ หิน ปูน ทราย เหล็ก ไม้ ฯลฯ ในการซ่อมแซมสิงก่อสร้าง ถนน
ภายในตําบลเขาคราม ตังจ่ายจากเงินรายรับ สังกัดกองช่าง

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยาง
ใน ไขควง หัวเทียน น็อตสกรู แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลือน คีม
ล็อก ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายรับ สังกัดกองช่าง

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืนต่างๆ สําหรับเครืองจักรกลงาน
ไฟฟ้าถนน และเครืองจักรกลทีขอรับการสนันสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน ตังจ่ายจากเงินรายรับ สังกัดกองช่าง

งบลงทุน รวม 3,100,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 3,100,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
โครงการก่อสร้างป้ายชือสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนตําบลเขา
คราม(บ้านเขาค้อม)

จํานวน 120,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างป้ายชือสนามกีฬากลางองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเขาคราม (บ้านเขาค้อม) โดยทําการก่อสร้างป้ายชือ คสล. สนาม
กีฬากลางองค์การบริหารส่วนตําบลเขาคราม ขนาดป้าย 2.00 * 5.00
 เมตร หรือมีพืนทีป้ายไม่น้อยกว่า 10.00 ตารางเมตร จํานวน 1 ป้าย ราย
ละเอียดตามแบบแปลน อบต.เขาคราม ตังจ่ายจากเงินรายรับ สังกัดกอง
ช่าง ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที 1
 หน้า 26 ข้อ 6
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โครงการก่อสร้างห้องเก็บของและห้องควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) ด้านหลังอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.เขาคราม

จํานวน 400,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างห้องเก็บของและห้องควบคุมระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และรัวคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านหลังอาคาร
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.เขาคราม โดยทําการก่อ
สร้าง กันผนังห้องเก็บของ และห้องควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด(CCTV) ด้านหลังอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต
. เขาคราม ซึงมีพืนทีสําหรับกันห้องไม่น้อยกว่า 67.50 ตาราง
เมตร พร้อมติดตังระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และปรับปรุงก่อสร้างรัวคอนกรีต
เสริมเหล็กขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 44.50 ม. ความสูงไม่น้อย
กว่า 1.80 ม. (วัดจากระดับหลังคานเดิม) รายละเอียดตามแบบแปลน อบ
ต.เขาคราม ตังจ่ายจากเงินรายรับ สังกัดกองช่าง ปรากฎในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที 1 หน้า 27 ข้อ 3
โครงการจัดทําป้ายชือถนนภายในตําบลเขาคราม จํานวน 25 ป้าย จํานวน 375,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโครงการจัดทําป้ายชือถนนภายในตําบลเขา
คราม จํานวน 25 ป้าย โดยทําการ จัดทําป้ายชือถนน กรอบป้ายขนาดไม่
น้อยกว่า 0.30 * 0.75 เมตร หรือมีพืนทีกรอบป้ายไม่น้อย
กว่า 0.23 ตารางเมตร พร้อมเสาท่อเหล็กชุบสังกะสี ขนาดเส้นผ่านศูนย์
กลางไม่น้อยกว่า 3.5 นิว สูงจากพืนดินไม่น้อย
ว่า 3.50 เมตร จํานวน 25 ป้าย พร้อมติดตัง รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.เขาคราม ตังจ่ายจากเงินรายรับ สังกัดกองช่าง  ปรากฎใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที 1 หน้า 26 ข้อ 7

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพชรเกษม - โรงเรียนบ้านเขา
คราม

จํานวน 1,460,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนเพชร
เกษม - โรงเรียนบ้านเขาคราม โดยทําการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 477.00 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 2,385.00 ตารางเมตร พร้อม
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพืนทีไหล่ทางไม่น้อย
กว่า 477.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เขาคราม ตัง
จ่ายจากเงินรายรับ สังกัดกองช่าง ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) ฉบับที 1 หน้า 6 ข้อ 22

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังนําเขียว-บ้านหน้าวัว หมู่ที 
1 บ้านทุ่ง

จํานวน 455,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังนํา
เขียว-บ้านหน้าวัว หมู่ที 1 บ้านทุ่ง โดยทําการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 150.00 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร พร้อมไหล่
ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพืนทีไหล่ทางไม่น้อย
กว่า 150.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที อบต.เขา
คราม กําหนด ตังจ่ายจากเงินรายรับ สังกัดกองช่าง 
 ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที 1 หน้า 2
 ข้อ 7
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โครงการตีเส้นจราจรลานจอดรถพร้อมถนนทางเข้าท่าปอมคลองสองนํา(ท่า
ต้นปริง)และถนนสายหนองจิก-ถําบุตร-เพชรเกษม

จํานวน 90,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโครงการตีเส้นจราจรลานจอดรถพร้อมถนนทางเข้าท่าปอม
คลองสองนํา(ท่าต้นปริง)และถนนสายหนองจิก – ถําบุตร – เพชรเกษม 
โดยทําการ
1.งานตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ลานจอดรถพร้อมถนนทางเข้า
ท่าปอมคลองสองนํา(ท่าต้นปริง) พืนทีตีเส้นไม่น้อยกว่า 95.00 ตาราง
เมตร 
2.งานตีเส้นแบ่งช่องทางจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ถนนสายหนองจิก –
 ถําบุตร – เพชรเกษม พืนทีตีเส้นไม่น้อยกว่า 130.00 ตารางเมตร 
ตังจ่ายจากเงินรายรับ สังกัดกองช่าง  ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ
.ศ.2561-2564) ฉบับที 1 หน้า 19  ข้อ  6

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงและบํารุงซ่อมแซมทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง อาคาร คู
ระบายนํา สะพาน ฯลฯ ทีอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.เขาคราม ตังจ่าย
จากเงินรายรับ สังกัดกองช่าง

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 1,305,000 บาท
งบบุคลากร รวม 545,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 545,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 485,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ค่าตอบแทนรายเดือน พร้อมทังเงิน
ปรับปรุงค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง ตังจ่ายจากเงินรายรับ สังกัดกอง
ช่าง

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้าง เงินเพิมค่าครองชีพ และค่า
ตอบแทนของพนักงานจ้าง ตังจ่ายจากเงินรายรับ สังกัดกองช่าง

งบดําเนินงาน รวม 760,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน ตัง
จ่ายจากเงินรายรับ สังกัดกองช่าง

ค่าใช้สอย รวม 460,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 330,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการพืนทีทิงขยะให้แก่เทศบาลเมืองกระบี ตังจ่ายจากเงิน
รายรับ สังกัดกองช่าง

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการคัดแยกขยะ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการคัดแยกขยะ ได้แก่ ค่าตอบ
แทน วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
อืนๆ ฯลฯ ทีเกียวข้องและจําเป็นในการดําเนินงาน ตังจ่ายจากเงินราย
รับ สังกัดกองช่าง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ของกองช่าง ทีชํารุดเสีย
หายทําให้ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตังจ่ายจากเงินรายรับ สังกัดกอง
ช่าง
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ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองใช้ต่างๆทีเกียวข้องกับงานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิงปฏิกูล เช่น ถุงมือ ผ้าปิดจมูก ผ้ากันเปือน ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินราย
รับ สังกัดกองช่าง

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืนต่างๆ สําหรับรถบรรทุกขยะ ตัง
จ่ายจากเงินรายรับ สังกัดกองช่าง

วัสดุอืน จํานวน 95,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือถังขยะพลาสติกขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 200 ลิตร พร้อมพ่นชือหน่วยงาน เจาะหู 2 ข้างร้อยด้วยเชือก ร้อย
สายยาง เจาะรูก้นถัง ตังจ่ายจากเงินรายรับ สังกัดกองช่าง

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 700,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 680,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 680,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนในการป้องกันการทุจริต จํานวน 20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนในการป้องกันการทุจริต  ใน
การฝึกอบรมสัมมนา  และค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอมรมสัมมนาของผู้
บริหาร  สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตําบล และผู้นําองค์กรชุมชน  ตาม
โครงการประชาศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ของสํานักงาน ปปช. ตังจ่ายจาก
เงินรายรับ สังกัด สํานักงานปลัด
โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทํางานในช่วงปิดภาคเรียน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทํางานในช่วงปิด
ภาคเรียน หรือวันหยุดราชการ เพือป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม   ปราก
ฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 91 ข้อ 1  ตังจ่าย
จากเงินรายรับ สังกัด สํานักงานปลัด 

โครงการปกป้องสถาบันชาติ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปกป้องสถาบันชาติ  ในการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ จัดทําสือ   ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง  และเครือง
ดืม  โต๊ะ เก้าอี เต็นท์ ฯลฯ ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-
2564) หน้า 117 ข้อ 9 
ตังจ่ายจากเงินรายรับ สังกัด สํานักงานปลัดตังจ่ายจากเงินราย
รับ  สังกัด สํานักงานปลัด

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี  เช่นค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสถานที ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  และอืน ๆ  ทีเกียวข้องและจําเป็นในการดําเนินงาน  
ตังจ่ายจากเงินรายรับ สังกัด สํานักงานปลัด  
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โครงการพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนตําบลเขาคราม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนตําบลเขา
คราม   เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม 
ค่าสถานที  ค่าวัสดุอุปกรณ์และอืน ๆ  ทีเกียวข้องและจําเป็นในการดําเนิน
งาน  ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 100
 ข้อ 2  ตังจ่ายจากเงินรายรับ สังกัด สํานักงานปลัด 

โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพตําบลเขาคราม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่มต่าง ๆ ในตําบล
เขาคราม  เช่นค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายรับ สังกัด สํานักงานปลัด

โครงการส่งเสริมการจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้อง
ถิน และการจัด อบต.เคลือนทีพบประชาชน การประชุมสัญจร  เช่น  ค่า
อาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์  ป้าย ป้ายประชาสัมพันธ์ การจ้างเหมาจัดเก็บ
และบันทึกข้อมูลเพือประกอบการจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้อง
ถิน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.4/ว 856 ลงวัน
ที 12 มีนาคม 2553  ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564 ) หน้า 117 ข้อ 8 ตังจ่ายจากเงินรายรับ สังกัด สํานักงาน
ปลัด ตังจ่ายจากเงินรายรับ สังกัด สํานักงานปลัด 
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม 
ในการรณรงค์ อบรมเรียนรู้ การมีส่วนร่วมของประชาชนทางการเมือง  
การอนุรักษ์ทรัพยากร  การประชุม  การจัดสัมมนา  และการศึกษาดูงาน
ของกลุ่มต่าง ๆ   และผู้นําชุมชนทีก่อสร้าง  ตังจ่ายจากเงินราย
รับ  สังกัด สํานักงานปลัด

โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจําตําบล จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจํา
ตําบล เช่นค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม เครือง
เสียง และการจัดทําข้อมูลด้านการเกษตร ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินราย
รับ สังกัด สํานักงานปลัด
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาพอเพียง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลัก
ปรัชญาพอเพียง เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายรับ สังกัด สํานักงานปลัด

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER 
ONE จังหวัดกระบี ประจําปี 2562

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด T0 BE NUMBER ONE จังหวัดกระบี ประจําปี 2562 

วันทีพิมพ์ : 25/9/2561  09:59:41 หน้า : 29/36



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 790,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 790,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 740,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬา อบต.เขาครามคัพ ต้านภัยยาเสพติด จํานวน 230,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬา อบต.เขาครามคัพ ต้านภัย
ยาเสพติด ประจําปี 2562 ตังจ่ายจากเงินรายรับ ปรากฎในแผนพัฒนาสี
ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 106 ข้อ 36
โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล อบจ.กระบีคัพ ต้านภัยยาเสพติด ครังที 17 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบคัดเลือกระดับอําเภอเมืองกระบี)

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล อบจ.กระบี
คัพ ต้านภัยยาเสพติด ครังที 17 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ
คัดเลือกระดับอําเภอเมืองกระบี) ตังจ่ายจากเงินรายรับ ปรากฎในแผน
พัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับที 1 หน้า  22 ข้อ 1
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ประเภทและระดับต่างๆ ตังจ่ายจากเงินรายรับ ปรากฎในแผนพัฒนาสี
ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 101 ข้อ 6
โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศน์น้อย จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศน์น้อย ตังจ่ายจาก
เงินรายรับ สังกัด กองการศึกษา ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้า 100 ข้อ 3
โครงการพัฒนาทักษะด้านกีฬา จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและ
เยาวชนในตําบลเขาคราม ตังจ่ายจากเงินรายรับ ปรากฎในแผนพัฒนาสี
ปี     (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 108 ข้อ 50

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุกีฬา เช่น ฟุตบอล ตะกร้อ วอลเลย์บอล สําหรับ
บริการประชาชนในตําบลเขาคราม ตังจ่ายจากเงินรายรับ ปรากฎในแผน
พัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 100 ข้อ 5

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 580,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 560,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 560,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการเรียนรู้วิถีธรรมตามรอยพระพุทธศาสนา จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนรู้วิถีธรรมตามรอยพระพุทธ
ศาสนา ตังจ่ายจากเงินรายรับ ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้า 105 ข้อ 34
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โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ศาสนาอิสลามในตําบลเขาคราม จํานวน 280,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ศาสนาอิสลามใน
ตําบลเขาคราม ประกอบด้วย
1. การจ้างวิทยากรสอนศาสนาอิสลามวันเสาร์ตามมัสยิดในตําบลเขาคราม
2. การแข่งขันทักษะทางวิชาการภาคฟัรดูอีนระดับตําบลเขาคราม
3. การจัดส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการภาคฟัรดูอี
นระดับประเทศ
ตังจ่ายจากเงินรายรับ ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564
) หน้า 106 ข้อ 36
โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนาในตําบลเขาคราม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาในตําบลเขา
คราม เช่น ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประเพณีสารทเดือนสิบ ฯลฯ ตังจ่าย
จากเงินรายรับ ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้า 106 ข้อ 36
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจําปี 2562 จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม ประจําปี 2562 ตังจ่ายจากเงินรายรับ ปรากฎในแผนพัฒนาสี
ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 106 ข้อ 40
โครงการอบรมและศึกษาดูงานของคณะกรรมการมัสยิดและผู้ทีเกียวข้องใน
ตําบลเขาคราม

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานของคณะ
กรรมการมัสยิดและผู้ทีเกียวข้องในตําบลเขาคราม ตังจ่ายจากเงินราย
รับ ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 106 ข้อ 39

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโรงเรียนบ้านไหนหนัง สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน
พืนฐาน

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจ้างบุคคลภายนอกสอนศาสนาอิส
ลามวันเสาร์และวันอาทิตย์ห้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านไหนหนัง สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ตังจ่ายจากเงินรายรับ ปราก
ฎในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 123 ข้อ 1

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว รวม 500,300 บาท
งบบุคลากร รวม 387,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 387,200 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 387,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างรายเดือน พร้อมทังเงินปรับปรุงค่า
ตอบแทนของพนักงานจ้าง ตังจ่ายจากเงินรายรับ สังกัด สํานักงานปลัด

งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงและซ่อมแซมรักษาทรัพย์สิน ครุภัณฑ์  และวัสดุ
ต่าง ๆ  ตังจ่ายจากเงินรายรับ สังกัด สํานักงานปลัด
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตัง
ไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครืองวัดกระแสไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตส์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ สายอากาศหรือ เสาอากาศ
วิทยุ เครืองรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม ดอกลําโพง แผง
วงจร ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายรับ สังกัด สํานักงานปลัด

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ได้แก่ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ สายเคเบิลเมาส์  คีบอร์
ด  หมึกพิมพ์โปรแกรม  หน่วยความจําแบบพกพา โปรแกรมเครืองอ่าน
และบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ ตังจ่ายจากเงินรายรับ สังกัด สํานักงานปลัด

ค่าสาธารณูปโภค รวม 40,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์  ค่าโทรศัพท์พืนฐาน  ค่าโทรศัพท์เคลือน
ที ฯลฯ  และให้ความหมายรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ใช้บริการ และค่าใช้จ่าย
ทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ  เช่น  ค่าเช่าเครือง  ค่าเช่าเลขหมาย
โทรศัพท์  ค่าบํารุงรักษาสาย ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายรับ สังกัด สํานักปลัด

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้
ระบบอินเทอร์เน็ต  ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม  และให้หมายความรวม
ถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับ
การใช้บริการ
ตังจ่ายจากเงินรายรับ สังกัดสํานักงานปลัด

งบลงทุน รวม 33,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 33,100 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
พัดลมติดผนัง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์สํานักงานพัดลมติดผนังพร้อมติด
ตัง จํานวน  5 ตัว  
-มีขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิว สามารถเลือกปรับแรงลมได้ 3 ระดับ
- มีการปรับส่าย ซ้าย-ขวา และหยุดส่ายได้ตามต้องการ
(จัดซือตามราคาท้องตลาด เนืองจากเป็นรายการทีไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์) ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564
) ฉบับที 1  หน้า 28 ข้อ 3  ตังจ่ายจากเงินรายรับ สังกัด สํานักงานปลัด 

พัดลมอุตสาหกรรม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์สํานักงาน พัดลมอุตสาหกรรม จํานวน 2 ตัว
-มีขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิว
-สามารถเลือกปรับระดับแรงลมได้ 3 ระดับ และปรับระดับสูงตําได้
 (จัดซือตามราคาท้องตลาด เนืองจากเป็นรายการทีไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์) ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564
) ฉบับที 1 หน้า 28 ข้อ 3  ตังจ่ายจากเงินรายรับ สังกัด สํานักงานปลัด 
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จํานวน 13,100 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโทรทัศน์ แอล อี ดี  (LED TV) ระดับความ
ละเอียด 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 40 นิว  จํานวน 1 เครือง มี
คุณลักษณะดังนี
1.ระดับความละเอียดของภาพ (resolution) 1920x1080 พิกเซล
2.ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดจอภาพขันตํา 40 นิว
3.แสดงภาด้วยหลอดภาพ แบบ LED 
4. ช่องต่อ hdmi ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพือการเชือมต่อสัญญาณ
ภาพและเสียง
5. ช่องต่อ usb ไม่น้อยกว่า1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ภาพ เพลง และ
ภาพยนต์
6.มีตัวรับสัญญาณ digital ในตัว ตังจ่ายจากเงินรายรับ สังกัด สํานักงาน
ปลัด(จัดซือตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ มกราคม 2561) ปรากฎในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที 1  หน้า 29 ข้อ 5

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 100,000 บาท
งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K) จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับค่าได้ ตามหนังสือ กค (กวจ
) 0405.2/ว 110 ลงวันที 5 มีนาคม 2561 เรืองซ้อมแนวทางปฏิบัติใน
การกําหนดเงือนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางด้านการเกษตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางด้านการ
เกษตร เช่น โครงการเรียนรู้เกษตรพอเพียง โครงการคลีนิกเกษตรเคลือน
ที โครงการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือโครงการอืน  ๆ   ที
เกียวข้อง ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายรับ สังกัด สํานักงานปลัด

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางด้านการอนุรักษ์ ฟืนฟูแหล่งนําและป่าไม้ จํานวน 80,000 บาท
โครงการออกหนังสือสําคัญทีหลวง จํานวน 30,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาพันธุ์พืช  ปุ๋ย  ยากําจัดศัตรูพืชและ
สัตว์ อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ ยากําจัดแมลง เคียว สปริงเก
ลอร์ ( Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน เครืองดักแมลงวัน อวน (สําเร็จ
รูป) กระชัง  ฯลฯ หรืออืน ๆ ทีเกียวข้อง ตังจ่ายจากเงินรายรับ สังกัด สํานัก
งานปลัด
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 3,106,800 บาท
งบบุคลากร รวม 849,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 849,800 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 741,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน พร้อมทังเงินปรับปรุงค่าตอบแทนของ
พนักงานจ้าง ตังจ่ายจากเงินรายรับ สังกัดกองช่าง

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพและค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง ตังจ่าย
จากเงินรายรับ สังกัดกองช่าง

งบดําเนินงาน รวม 2,107,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 27,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 27,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน ตัง
จ่ายจากเงินรายรับ สังกัดกองช่าง

ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพือให้ผู้รับเหมาทําการอย่างหนึงอย่าง
ใด ซึงมิใช่การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้างอย่าง
ใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบนํา ค่าจ้าง
เหมาเปลียนทรายกรองนําประปา และวัสดุอืนๆทีเกียวข้องกับกิจการ
ประปา ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที
ราชการ เพือให้ อปท.ได้ใช้บริการนําประปา รวมถึงค่าติดตังมาตรวัดนํา
และอุปกรณ์ประปา ซึงเป็นกรรมสิทธิของประปา ค่าจ้างเหมาเดินแบบ ท่อ
ประปาและติดตังอุปกรณ์ประปาเพิมเติม รวมถึง การปรับปรุงระบบ
ประปา การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์ ตังจ่ายจาก
เงินรายรับ สังกัดกองช่าง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ของประปาทีชํารุดเสีย
หายทําให้ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตังจ่ายจากเงินรายรับ สังกัดกอง
ช่าง

ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ ท่อนําและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆและ
วัสดุอืนๆทีเกียวข้อง ตังจ่ายจากเงินรายรับ สังกัดกองช่าง

วัสดุอืน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือมิเตอร์นํา มิเตอร์ไฟฟ้า หรือวัสดุอืนๆที
เกียวข้อง ตังจ่ายจากเงินรายรับ สังกัดกองช่าง

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,700,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 1,700,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับกิจการประปา ตังจ่ายจากเงินรายรับ สังกัด
กองช่าง
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งบลงทุน รวม 150,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 150,000 บาท
ครุภัณฑ์อืน
โครงการจัดซือครุภัณฑ์ประปา จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือครุภัณฑ์ประปา ได้แก่ เครืองปัม
นํา เครืองสูบนํา มาตรวัดนํา และครุภัณฑ์อืนๆทีเกียวข้อง ตังจ่ายจากเงิน
รายรับ สังกัดกองช่าง

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 12,244,170 บาท
งบกลาง รวม 12,244,170 บาท
งบกลาง รวม 12,244,170 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 320,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างทัว
ไป พนักงานจ้าง ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที
สุด ที มท 0809.5/ว ลงวันที 22 มกราคม 2557 พรบ.ประกันสังคม พ.ศ
.2533 และ หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท
 0809.5/ว 81 ลงวันที 10 กรกฎาคม 2557  ตังจ่ายจากเงินรายรับ งบ
กลาง  

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 8,748,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพผู้สูงอายุ  อุดหนุนค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนการ
สร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ตามหนังสือ ที มท 0810.6/ว
 2076 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561 ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561 - 2564) หน้า 98 ข้อ 11  ตังจ่ายจากเงินรายรับ งบกลาง

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,977,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพคนพิการ  อุดหนุนค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนการ
เสริมสร้างสวัสดิการหรือทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ  ตาม
หนังสือ ตามหนังสือ ที มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 99 ข้อ 13
  ตังจ่ายจากเงินรายรับ งบกลาง

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ทีแพทย์รับรองและทํา
การวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอดทิงขาดผู้อุปการะ
ดูแล  ไม่สามารถประกอบอาชีพเลียงตนเองได้  ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2548 ตามหนังสือ ที มท 0810.6/ว
 2076 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561 ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561 - 2564) หน้า 98 ข้อ 12   ตังจ่ายจากเงินรายรับ งบกลาง

สํารองจ่าย จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสํารองจ่ายในกรณีจําเป็นไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า
ในกรณีจําเป็นเร่งด่วนหรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตังจ่าย
จากเงินรายรับ งบกลาง
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน
รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 650,000 บาท
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ      จํานวน  600,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือ
พืนทีตําบลเขาคราม 
กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลเขาคราม   จํานวน   50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดสรรสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการชุมชนในพืนทีตําบลเขา
คราม ถือปฏิบัติตามหนังสือด่วนทีสุด มท 0891.4/ว2502 ลว 20
 สิงหาคม 2553
ตังจ่ายจากเงินรายรับ งบกลาง

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 330,370 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน 
(กบท.) ตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน ที มท 0808.5/ว 29 ลงวันที 12 กรกฎาคม 2560 ที มท 0808.5/ว
 30 ลงวันที 12 กรกฎาคม 2560  ที มท 0808.5/ว 2305 ลงวันที 26
 กรกฎาคม 2561 ตังจ่ายจากเงินรายรับ งบกลาง

วันทีพิมพ์ : 25/9/2561  09:59:41 หน้า : 36/36


