
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 650,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 18,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 320,200

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 8,748,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

330,370

สํารองจ่าย 200,000

เบียยังชีพคนพิการ 1,977,600

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 741,800 387,200 1,344,300 149,300

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 24,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 108,000 180,000 24,000

เงินเดือนพนักงาน 2,161,000 354,000

เงินอืนๆ

เงินวิทยฐานะ

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหน่ง 60,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 650,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 18,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 320,200

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 8,748,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

330,370

สํารองจ่าย 200,000

เบียยังชีพคนพิการ 1,977,600

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 45,600 45,600

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,160,600 1,160,600

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

90,800 90,800

เงินเดือนนายก/รองนายก 532,100 532,100

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 45,600 45,600

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 572,800 2,487,800 5,683,200

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 54,000 78,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 84,000 324,000 720,000

เงินเดือนพนักงาน 3,640,900 4,414,330 10,570,230

เงินอืนๆ 84,000 84,000

เงินวิทยฐานะ 168,000 168,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 560,400 560,400

เงินประจําตําแหน่ง 60,000 228,000 348,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 15,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ค่าเช่าบ้าน 70,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 27,000 100,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 80,000 830,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 30,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 100,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง
โครงการการมีส่วน
ร่วมขององค์กรชุมชน
ในการป้องกันการ
ทุจริต

20,000

โครงการแข่งขันกีฬา 
อบต.เขาครามคัพ ต้าน
ภัยยาเสพติด

230,000

โครงการแข่งขันกีฬา
เด็กเล็กสัมพันธ์

โครงการคัดแยกขยะ 30,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันฟุตบอล อบจ.กระบี
คัพ ต้านภัยยาเสพติด 
ครังที 17 ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562 
(รอบคัดเลือกระดับ
อําเภอเมืองกระบี)

200,000

โครงการจัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาประเภทต่างๆ

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 57,000 100,000 172,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

50,000 400,000 450,000

ค่าเช่าบ้าน 30,000 117,000 217,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 10,000 120,000 257,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 30,000 30,000 350,000 1,320,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 100,000 130,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 100,000 260,000 460,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง 600,000 600,000

โครงการการมีส่วน
ร่วมขององค์กรชุมชน
ในการป้องกันการ
ทุจริต

20,000

โครงการแข่งขันกีฬา 
อบต.เขาครามคัพ ต้าน
ภัยยาเสพติด

230,000

โครงการแข่งขันกีฬา
เด็กเล็กสัมพันธ์ 30,000 30,000

โครงการคัดแยกขยะ 30,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันฟุตบอล อบจ.กระบี
คัพ ต้านภัยยาเสพติด 
ครังที 17 ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562 
(รอบคัดเลือกระดับ
อําเภอเมืองกระบี)

200,000

โครงการจัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาประเภทต่างๆ

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจ้างนักเรียน 
นักศึกษา ทํางานใน
ช่วงปิดภาคเรียน

100,000

โครงการปกป้อง
สถาบันชาติ 20,000

โครงการป้องการแพร่
ระบาดของโรคเอดส์

โครงการฝึกอบรม อป
พร.

โครงการฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
ศึกษาดูงานผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ พนักงาน
ส่วนท้องถิน
โครงการฝึกอบรม
ป้องกันไฟป่า

โครงการฝึกอบรม
มัคคุเทศน์น้อย 40,000

โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานเพือ
เพิมประสิทธิภาพให้
กับคณะผู้บริหาร 
สมาชิก และบุคลากร
ในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน

โครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน 
ศึกษาดูงานและแลก
เปลียนเรียนรู้
โครงการพัฒนาทักษะ
ด้านกีฬา 70,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูผู้ดูแล
เด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์การบริหารส่วน
ตําบลเขาคราม
โครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรี 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจ้างนักเรียน 
นักศึกษา ทํางานใน
ช่วงปิดภาคเรียน

100,000

โครงการปกป้อง
สถาบันชาติ 20,000

โครงการป้องการแพร่
ระบาดของโรคเอดส์ 20,000 20,000

โครงการฝึกอบรม อป
พร. 150,000 150,000

โครงการฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
ศึกษาดูงานผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ พนักงาน
ส่วนท้องถิน

100,000 100,000

โครงการฝึกอบรม
ป้องกันไฟป่า 30,000 30,000

โครงการฝึกอบรม
มัคคุเทศน์น้อย 40,000

โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานเพือ
เพิมประสิทธิภาพให้
กับคณะผู้บริหาร 
สมาชิก และบุคลากร
ในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน

300,000 300,000

โครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน 
ศึกษาดูงานและแลก
เปลียนเรียนรู้

90,000 90,000

โครงการพัฒนาทักษะ
ด้านกีฬา 70,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูผู้ดูแล
เด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์การบริหารส่วน
ตําบลเขาคราม

25,000 25,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรี 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนาสภา
เด็กและเยาวชนตําบล
เขาคราม

100,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการรณรงค์และ
ป้องกันอุบัติเหตุทาง
ถนน

โครงการเรียนรู้นอก
ห้องเรียนของเด็ก
ปฐมวัย

โครงการเรียนรู้วิถี
ธรรมตามรอยพระ
พุทธศาสนา

100,000

โครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพตําบลเขาคราม 50,000

โครงการส่งเสริมการ
จัดทําแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาท้องถิน

20,000

โครงการส่งเสริมการ
รักษาความสะอาด 
(Big Cleaning Day)

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้และการมีส่วน
ร่วม

300,000

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ศาสนาอิสลาม
ในตําบลเขาคราม

280,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมด้านพระพุทธ
ศาสนาในตําบลเขา
คราม

30,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมทางด้านการ
เกษตร

30,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมทางด้านการ
อนุรักษ์ ฟืนฟูแหล่งนํา
และป่าไม้

80,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนาสภา
เด็กและเยาวชนตําบล
เขาคราม

100,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 50,000 50,000

โครงการรณรงค์และ
ป้องกันอุบัติเหตุทาง
ถนน

50,000 50,000

โครงการเรียนรู้นอก
ห้องเรียนของเด็ก
ปฐมวัย

45,000 45,000

โครงการเรียนรู้วิถี
ธรรมตามรอยพระ
พุทธศาสนา

100,000

โครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพตําบลเขาคราม 50,000

โครงการส่งเสริมการ
จัดทําแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาท้องถิน

20,000

โครงการส่งเสริมการ
รักษาความสะอาด 
(Big Cleaning Day)

20,000 20,000

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้และการมีส่วน
ร่วม

300,000

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ศาสนาอิสลาม
ในตําบลเขาคราม

280,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมด้านพระพุทธ
ศาสนาในตําบลเขา
คราม

30,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมทางด้านการ
เกษตร

30,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมทางด้านการ
อนุรักษ์ ฟืนฟูแหล่งนํา
และป่าไม้

80,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีประจําตําบล

20,000

โครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
และแลกเปลียนเรียนรู้

150,000

โครงการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 
ประจําปีการศึกษา 
2561

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพตามหลัก
ปรัชญาพอเพียง

20,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ผู้พิการ 20,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่ง

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่ง
ต้นปีก
โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ไหนหนัง

โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม 
ประจําปี 2562

50,000

โครงการอบรมรณรงค์
และต่อต้านโรคติดต่อ
โดยแมลง

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานของคณะ
กรรมการมัสยิดและผู้ที
เกียวข้องในตําบลเขา
คราม

100,000

วันทีพิมพ์ : 25/9/2561  10:00:11 หน้า : 9/20



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีประจําตําบล

20,000

โครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
และแลกเปลียนเรียนรู้

150,000

โครงการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 
ประจําปีการศึกษา 
2561

35,000 35,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพตามหลัก
ปรัชญาพอเพียง

20,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ผู้พิการ 20,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่ง

773,000 773,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่ง
ต้นปีก

376,500 376,500

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ไหนหนัง

463,800 463,800

โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม 
ประจําปี 2562

50,000

โครงการอบรมรณรงค์
และต่อต้านโรคติดต่อ
โดยแมลง

20,000 20,000

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานของคณะ
กรรมการมัสยิดและผู้ที
เกียวข้องในตําบลเขา
คราม

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานของครู 
บุคลากรทางการศึกษา
และคณะกรรมการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลเขา
คราม

โครงการออกหนังสือ
สําคัญทีหลวง 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000 20,000 400,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 80,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 100,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 350,000

วัสดุกีฬา 50,000

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 5,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุก่อสร้าง 120,000 100,000 100,000

วัสดุสํานักงาน 30,000

วัสดุอืน 80,000 95,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 30,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล

ค่าไฟฟ้า 1,700,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานของครู 
บุคลากรทางการศึกษา
และคณะกรรมการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลเขา
คราม

100,000 100,000

โครงการออกหนังสือ
สําคัญทีหลวง 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 40,000 250,000 810,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 50,000 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 100,000 180,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 220,000 310,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000 40,000 155,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 250,000 600,000

วัสดุกีฬา 50,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 50,000 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 40,000 60,000 105,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 80,000 80,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 2,200,000 2,200,000

วัสดุการเกษตร 3,000 13,000

วัสดุก่อสร้าง 3,000 323,000

วัสดุสํานักงาน 40,000 300,000 370,000

วัสดุอืน 45,000 220,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 22,500 100,000 152,500

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 6,000 500 6,500

ค่าไฟฟ้า 100,000 250,000 2,050,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์ 10,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีแถว

ชุดรับแขก

ตู้รางเลือนเก็บเอกสาร

ตู้แร็ค(ตู้เก็บอุปกรณ์
เครืองเสียง)

โต๊ะเอนกประสงค์

พัดลมติดผนัง 10,000

พัดลมอุตสาหกรรม 10,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์สําหรับ
งานประมวลผล แบบที 
1
เครืองพิมพ์ 
Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือ ชนิด 
LED  สี

เครืองพิมพ์มัลติฟังชัน

เครืองสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 1 kVA 29,500

เครืองสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 1kva

ครุภัณฑ์อืน

โครงการจัดซือ
ครุภัณฑ์ประปา 150,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครืองเชือมโลหะ 15,000

เครืองตัดไฟเบอร์ 
ขนาด 450 มม. 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการไปรษณีย์ 60,000 60,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 3,000 40,000 53,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีแถว 9,000 9,000

ชุดรับแขก 20,000 20,000

ตู้รางเลือนเก็บเอกสาร 96,000 96,000

ตู้แร็ค(ตู้เก็บอุปกรณ์
เครืองเสียง) 22,000 22,000

โต๊ะเอนกประสงค์ 15,000 15,000

พัดลมติดผนัง 10,000

พัดลมอุตสาหกรรม 10,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์สําหรับ
งานประมวลผล แบบที 
1

22,000 22,000

เครืองพิมพ์ 
Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือ ชนิด 
LED  สี

17,000 17,000

เครืองพิมพ์มัลติฟังชัน 40,000 40,000

เครืองสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 1 kVA 29,500

เครืองสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 1kva 17,700 17,700

ครุภัณฑ์อืน

โครงการจัดซือ
ครุภัณฑ์ประปา 150,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครืองเชือมโลหะ 15,000

เครืองตัดไฟเบอร์ 
ขนาด 450 มม. 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครืองสว่านแท่นเจาะ
คอนกรีต 50,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

เครืองมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์

โทรทัศน์ แอล อี ดี 
(LED TV) 13,100

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเพชรเกษม - 
โรงเรียนบ้านเขาคราม

1,460,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายวังนําเขียว-บ้าน
หน้าวัว หมู่ที 1 บ้านทุ่ง

455,000

โครงการตีเส้นจราจร
ลานจอดรถพร้อมถนน
ทางเข้าท่าปอมคลอง
สองนํา(ท่าต้นปริง)และ
ถนนสายหนองจิก-ถํา
บุตร-เพชรเกษม

90,000

เงินชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคา (ค่า K) 100,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงและ
บํารุงซ่อมแซมทีดิน
และสิงก่อสร้าง

200,000

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างป้าย
ชือสนามกีฬากลาง
องค์การบริหารส่วน
ตําบลเขาคราม(บ้าน
เขาค้อม)

120,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครืองสว่านแท่นเจาะ
คอนกรีต 50,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

เครืองมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ 27,700 27,700

โทรทัศน์ แอล อี ดี 
(LED TV) 13,100

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเพชรเกษม - 
โรงเรียนบ้านเขาคราม

1,460,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายวังนําเขียว-บ้าน
หน้าวัว หมู่ที 1 บ้านทุ่ง

455,000

โครงการตีเส้นจราจร
ลานจอดรถพร้อมถนน
ทางเข้าท่าปอมคลอง
สองนํา(ท่าต้นปริง)และ
ถนนสายหนองจิก-ถํา
บุตร-เพชรเกษม

90,000

เงินชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคา (ค่า K) 100,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงและ
บํารุงซ่อมแซมทีดิน
และสิงก่อสร้าง

200,000

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างป้าย
ชือสนามกีฬากลาง
องค์การบริหารส่วน
ตําบลเขาคราม(บ้าน
เขาค้อม)

120,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างและ
ซ่อมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านทุ่ง

โครงการก่อสร้างและ
ซ่อมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านไหนหนัง
โครงการก่อสร้างห้อง
เก็บของและห้องควบ
คุมระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) ด้านหลัง
อาคารศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย อบ
ต.เขาคราม

400,000

โครงการจัดทําป้ายชือ
ถนนภายในตําบลเขา
คราม จํานวน 25 ป้าย

375,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

อุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด TO 
BE NUMBER ONE 
จังหวัดกระบี ประจําปี 
2562

20,000

เงินอุดหนุนโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขัน
พืนฐาน

วันทีพิมพ์ : 25/9/2561  10:00:11 หน้า : 17/20



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างและ
ซ่อมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านทุ่ง

360,000 360,000

โครงการก่อสร้างและ
ซ่อมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านไหนหนัง

1,235,000 1,235,000

โครงการก่อสร้างห้อง
เก็บของและห้องควบ
คุมระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) ด้านหลัง
อาคารศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย อบ
ต.เขาคราม

400,000

โครงการจัดทําป้ายชือ
ถนนภายในตําบลเขา
คราม จํานวน 25 ป้าย

375,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน 25,000 25,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

อุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 60,000 60,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด TO 
BE NUMBER ONE 
จังหวัดกระบี ประจําปี 
2562

20,000

เงินอุดหนุนโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขัน
พืนฐาน

3,600,000 3,600,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ไหนหนัง สังกัดสํานัก
งานคณะกรรมการการ
ศึกษาขันพืนฐาน

20,000

รวม 12,244,170 3,106,800 150,000 100,000 1,870,300 700,000 9,358,800 797,300
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ไหนหนัง สังกัดสํานัก
งานคณะกรรมการการ
ศึกษาขันพืนฐาน

20,000

รวม 370,000 14,373,500 380,000 14,416,130 57,867,000
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