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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง 

อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่ 
ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังสิ้น 38,000,000.00 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเป็น 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารทั่วไป รวม 10,375,260.- บาท 
 งบบุคลากร รวม 7,404,660.- บาท 
  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,965,240.- บาท 
  เงินเดือนนายก/รองนายก จำนวน 532,080.- บาท 
  แยกเป็น – นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 253,440 บาท 

– รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2 คน จำนวน 278,640 บาท 
   

  เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก จำนวน 45,600.- บาท 
  แยกเป็น – นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน  22,800 บาท 

– รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2 คน จำนวน 22,800 บาท  
   

  เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จำนวน 45,600.- บาท 
  แยกเป็น– นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน  22,800บาท 

– รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2 คน จำนวน  22,800 บาท 
   

  เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 90,720.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล     
  เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1,251,240.- บาท 
  แยกเป็น – ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน 139,320 บาท 

– รองประธานสภาองค์การบรหิารส่วนตำบล  จำนวน 114,000  บาท 
– สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตำบล  จำนวน 907,200  บาท 
– เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 90,720 บาท 
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  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 5,439,420.- บาท 
  เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 3,018,120.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี 

ให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 9 อัตรา  
   

  เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 126,000.- บาท 
  เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานส่วนตำบลท่ีได้รับเงินประจำตำแหน่ง  

ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง 
   

  เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานส่วนตำบล จำนวน 42,600.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชพีชั่วคราวรายเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล 

จำนวน 2อัตรา  
   

  เงินค่าตอบแทนรายเดือน (เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบล ) จำนวน 84,000.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล    
  ค่าจ้างพนักงานจ้าง  จำนวน 2,004,120.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล  

จำนวน 15 อัตรา  
   

  เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง จำนวน 164,580.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชพีชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างของ 

องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 13 อัตรา  
   

       
 งบดำเนินงาน รวม 2,775,600.- บาท 
  หมวดค่าตอบแทน รวม 452,600.- บาท 
  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. จำนวน 10,000.- บาท 
  ประกอบด้วย – ค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหนังสือท่ี มท.0809.2 /ว.233  
ลงวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2556 
– ค่าตอบแทนข้าราชการส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ 
แก่องค์การบริหารส่วนตำบล  

   

  ค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนตำบล จำนวน 330,000.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลตามท่ีระเบียบกำหนด    
  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 82,600.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล             

ตามท่ีระเบียบกำหนด  
   

  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 30,000.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ 

พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง  
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  หมวดค่าใช้สอย รวม 1,846,000.- บาท 
  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 1,100,000.- บาท 
  ประกอบด้วย – ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ และข้อบัญญัติต่าง ๆ 

– ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาพ่นสารเคมีป้องกันไข้เลือดออก 
– ค่าถ่ายเอกสาร และค่าถ่ายพมิพ์เขียว ค่าส่งแฟกซ์ ฯลฯ 
– ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ฯลฯ 
– ค่าติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้า ติดต้ังไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟฟ้าและติดต้ัง
อุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติมรวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ฯลฯ ภายในองค์การ
บริหารส่วนตำบล 
– ค่าเคลื่อนย้ายเครื่องปรับอากาศและติดต้ังโทรศัพท์ 
– ค่าเช่าทรัพย์สินหรือสิ่งของท่ีนำมาใช้ปฏิบัติงานทางราชการ เช่น  
เครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ 
– ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะและกำจัดขยะมูลฝอย  
– ค่าจ้างเหมารังวัดและสำรวจแนวเขตท่ีดิน 
– ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ / ค่าดูแลเว็บไซต์ ฯลฯ 
ค่ าใช้จ่ายดังกล่ าวสามารถถั่ ว เฉลี่ ยจ่ ายได้ ทุกรายกา รภายในวงเงิน                 
ท่ีต้ังงบประมาณการไว้ สำหรับรายจ่ายประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

   

  รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 30,000.- บาท 
  ประกอบด้วย – ค่ารับรอง และเล้ียงรับรอง ในการประชุมต่าง ๆ     

– ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นวันสำคัญ     จำนวน 15,000  บาททางราชการ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ   
– ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำสิ่งของในการรับเสด็จ            
เช่น ค่าจ้างวาดภาพพระบรมฉายาลักษณ์ สถานท่ี ค่าจ้างเหมาปักธง             
และค่าดำเนินการต่าง ๆท่ีเกี่ยวข้องกับการรับเสด็จ 

   

  รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รวม 656,000.- บาท 
  ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น จำนวน 500,000.- บาท 
  สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังท่ัวไปหรือเลือกต้ังซ่อมนายก อบต.           

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท.0808.2/ว.1705  
ลงวันท่ี 20 มีนาคม 2563 

   

  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 100,000.- บาท 
  สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก

และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของ
พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา ฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 4                
พ.ศ. 2561 
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  ค่าวารสาร จำนวน 1,000.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าขอรับวารสาร เช่น หนังสือพิมพ์รายวัน / รายปักษ์  

หนังสือกฎระเบียบ ฯลฯ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร  
ระหว่างรอติดต่อราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน 
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

   

  ค่าจัดทำพานพุ่มดอกไม้ พุ่มเงินพุ่มทอง พวงมาลา ฯลฯ จำนวน 5,000.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำพานพุ่มดอกไม้ พุ่มเงินพุ่มทอง พวงมาลาฯลฯ          

สำหรับวางอนุสาวรีย์หรือใช้ในงานการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ           
ในวโรกาสต่างๆ  ท่ีจำเป็นและเหมาะสม 
- เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

   

  โครงการจัด ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่ อ เพิ่ มประสิทธิภาพ                  
ในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล    
เขาทอง พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตำบลเขาทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จำนวน 50,000.- บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ ฯ เช่น ค่าอาหาร              
ค่าเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าวิทยากร ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 86 ลำดับท่ี 1 

   

  ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน 60,000.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นคา่บำรุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น รถยนต์ เจ็ตสกี 

รถจักรยานยนต์ เครื่องถ่ายเอกสารเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ 
อาคาร ฯลฯ ท่ีอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลเขาทอง 

   

  หมวดค่าวัสดุ รวม 285,000.- บาท 
  วัสดุสำนักงาน จำนวน 40,000.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้มปากกา ดินสอ 

ยางลบ น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ฯลฯ 
   

  วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10,000.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู ่

ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน ถุงดำ ฯลฯ 
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  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 200,000.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าแก๊ส ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่นน้ำมันดีเซล ,

น้ำมันเบนซิน,น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ สำหรับรถมอเตอร์ไซด์ รถยนต์ เครื่องพ่น
หมอกควัน และยานพาหนะอื่น ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลและกรณีขอ
สนับสนุนเครื่องจักรกล หรือรถจากส่วนราชการอื่นหรือเอกชนเพื่อประโยชน์
ทางราชการ 

   

  วัสดุคอมพิวเตอร์  จำนวน 20,000.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ ผ้าหมึก โปรแกรม

ฮาร์ดดิสก์ ไดนร์ ฯลฯ   
   

  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5,000.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปลั๊กไฟ หลอดไฟ สวิตช์ไฟ ฯลฯ     
  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 10,000.- บาท 
 
 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุของยานพาหนะ ค่าเครื่องมือในการซ่อมบำรุงและอะไหล่
ของยานพาหนะ เช่น แบตเตอร์รี่ ยางรถ สายไมล์ ตลับลูกปืน ฯลฯ  

   

  หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 192,000.- บาท 
  ค่าไฟฟ้า  จำนวน 150,000.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าท่ีทำการองค์การบริหารส่วนตำบล    
  ค่าโทรศัพท์ จำนวน 20,000.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ท่ีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลและ

โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  
   

  ค่าไปรษณีย์   จำนวน 2,000.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ดวงตราไปรษณีย์ฯลฯ    
  ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม จำนวน 20,000.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ตท่ีทำการองค์การบริหารส่วนตำบล    
       
 งบลงทุน รวม 195,000.- บาท 
  หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 195,000.- บาท 
  ครุภัณฑ์สำนักงาน รวม 59,400.- บาท 
  ค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน  16,000.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร สำหรับใช้ในองค์การบริหารส่วนตำบล         

เขาทอง จำนวน 2 ตัว 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด 
ท่ี มท. 0808.2/ ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 
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  ค่าจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ  จำนวน 43,400.- บาท 
  เพื่ อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ Inverter)         

ขนาด 24,000 บีทียู ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ สำหรับติดต้ังในสำนักปลัด 
จำนวน 1 เครื่อง 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด                      
ท่ี มท.0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 

   

  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม 35,600.- บาท 
  ค่าจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ All in one  จำนวน 17,000.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one ตามคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณ ฑ์คอมพิ วเตอร์ของกระทรวงดิจิ ทัล เพื่ อ เศรษฐกิจและสั งคม         
สำหรับใช้ในสำนักปลดัองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง จำนวน 1 เครื่อง  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด                        
ท่ี มท.0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 

   

  ค่าจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 16,000.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กตามคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณ ฑ์คอมพิ วเตอร์ของกระทรวงดิจิ ทัล เพื่ อ เศรษฐกิจและสั งคม               
สำหรับใช้ในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง จำนวน 1 เครื่อง 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด                      
ท่ี มท.0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 

   

  ค่าจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED จำนวน 2,600.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED (ขาว-ดำ)               

ตามคุณลักษณะพื้ นฐานครุภัณ ฑ์คอมพิ วเตอร์ของกระทรวงดิจิ ทัล                     
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำหรับใช้ในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล      
เขาทอง จำนวน 1 เครื่อง 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด                         
ท่ี มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 

   

  รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 100,000.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เช่น เครื่องปริ้น

เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ รถยนต์ รถเครื่อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด                            
ท่ี มท.0808.2/ ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 
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งานบริหารงานคลัง รวม 5,647,780.- บาท 
 งบบุคลากร รวม 3,251,680.- บาท 
  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 3,251,680.- บาท 
  เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 1,704,400.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงาน

ส่วนตำบล จำนวน 6 อัตรา 
   

  เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานส่วนตำบล จำนวน 63,900.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชพีชั่วคราวรายเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล

จำนวน 3 อัตรา 
   

  เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลท่ีได้รับ             

เงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง               
   

  ค่าจ้างพนักงานจ้าง จำนวน 1,346,640.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง 

จำนวน 9 อัตรา  
   

  เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง จำนวน 94,740.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชพีชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างของ 

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง จำนวน 8 อัตรา  
   

       
 งบดำเนินงาน รวม 2,304,500.- บาท 
  หมวดค่าตอบแทน   รวม 583,000.- บาท 
  ค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนตำบล จำนวน 108,000.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตามท่ีระเบียบกำหนด     
  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 100,000.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล 

ตามท่ีระเบียบกำหนด  
   

  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 25,000.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน

ตำบลและพนักงานจ้าง ตามท่ีระเบียบกำหนด  
   

  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อบต. จำนวน 350,000.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการฯ ฯลฯ 

ตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด ที่ กค 040252/ ว 156 ลงวันท่ี 19 กนัยายน 2560  
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  หมวดค่าใช้สอย รวม 1,420,000.- บาท 
  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 1,250,000.- บาท 
  ประกอบด้วย – ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ  

– ค่าถ่ายเอกสาร ค่าถ่ายพิมพ์เขียว และคา่จัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 
– ค่าจ้างเหมาคนเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ท่าเทียบเรืออ่าวท่าเลน 
– ค่าจ้างเหมาคนเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ท่าเทียบเรือประมงเดิม 
– ค่าจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยท่าเทียบเรืออ่าวท่าเลน 
– ค่าจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยท่าเทียบเรือประมงเดิม 
– ค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดท่าเทียบเรือ 
– ฯลฯ 
ค่ าใช้จ่ายดังกล่ าวสามารถถั่ ว เฉลี่ ยจ่ ายได้ ทุกรายการภายในวงเงิน            
ท่ี ต้ังงบประมาณการไว้ สำหรับรายจ่ายประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มา           
ซึ่งบริการ 

   

  รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รวม 150,000.- บาท 
  ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 100,000.- บาท 
  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาจัดทำแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  

เช่น ค่าคัดสำเนาระวางท่ีดิน ค่าถ่ายเอกสาร ค่ากำหนดแบ่งบล็อกและ           
การสำรวจภาคสนาม ฯลฯ  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน         
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ท่ี มท 0808.3/ ว 462 ลงวันท่ี 29 
กุมภาพันธ์ 2551 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 87 ลำดับท่ี 4 

   

  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 50,000.- บาท 
  สำหรับเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก และค่าใช้จ่าย

อื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล 
พนักงานจ้าง  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง           
ไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่นพ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 4  
พ.ศ. 2561 

   

  ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน 20,000.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นคา่บำรุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น เครื่องพิมพ์ดีด  

เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ 
ของกองคลัง องค์การบริหารสว่นตำบลเขาทอง 
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  หมวดค่าวัสด ุ รวม 111,500.- บาท 
  วัสดุสำนักงาน จำนวน 30,000.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ 

ยางลบ ผงหมึกถ่ายเอกสาร ฯลฯ  
   

  วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5,000.- บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น ไม้กวาด ถุงดำ  

 น้ำยาล้างจาน น้ำยาขัดห้องน้ำฯลฯ 
   

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10,000.- บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ ผ้าหมึกโปรแกรม 

 ฮาร์ดดิสก์ ไดนร์ ฯลฯ  
   

  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1,500.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปลั๊กไฟ หลอดไฟ สวิตช์ไฟ ฯลฯ     
  วัสดุก่อสร้าง จำนวน 30,000.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ในงานก่อสร้างท่ีสามารถ

ดำเนินการก่อสร้างได้เอง เช่น จอบ เสียม ค้อน ตะปู ฯลฯ  
   

  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 10,000.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องมือในการซ่อมบำรุงและอะไหล่        

ของยานพาหนะ เช่น แบตเตอร์รี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ ฯลฯ   
   

  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 25,000.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าแก๊ส ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่นน้ำมันดีเซล ,

น้ำมันเบนซิน ,น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯสำหรับรถมอเตอร์ไซด์ รถยนต์และ
ยานพาหนะอื่น ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทองท่ีอยู่ในความดูแล
รับผิดชอบของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง 

   

  หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 190,000.- บาท 
  ค่าไปรษณีย์ จำนวน 30,000.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ดวงตราไปรษณีย์ฯลฯ     
  ค่าไฟฟ้าท่าเทียบเรือ จำนวน 120,000.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าท่าเทียบเรืออ่าวท่าเลนและท่าเทียบเรือประมงเดิม           
  ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม จำนวน 40,000.- บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ตท่าเทียบเรืออ่าวท่าเลนและท่าเทียบ 

 เรือประมงเดิม  
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 งบลงทุน รวม 91,600.- บาท 
  หมวดครุภัณฑ์ รวม 39,600.- บาท 
  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม 19,600.- บาท 
  ค่าจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ All in one  จำนวน 17,000.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one ตามคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำหรับใช้
ในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง  จำนวน 1 เครื่อง 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด                         
ท่ี มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 

   

  ค่าจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED จำนวน 2,600.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED (ขาว-ดำ)                

ตามคุณลักษณะพื้ นฐานครุภัณ ฑ์คอมพิ วเตอร์ของกระทรวงดิจิ ทัล                
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำหรับใช้ในกองคลังองค์การบริหารส่วน 
ตำบลเขาทอง จำนวน 1 เครื่อง 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด                         
ท่ี มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 

   

  ประเภทรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 20,000.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์ เช่น ปริ๊นเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ท่ีอยู่ในความดูแลรับผิดชอบ          
ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด                    
ท่ี มท.0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 

   

  หมวดค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง รวม 52,000.- บาท 
  ประเภทรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง หรือปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 50,000.- บาท 
  เพื่ อจ่ายเป็นค่าประกอบ ดัดแปลง หรือปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง               

เช่น ซ่อมแซมกันสาด ประตู หน้าต่าง ฯลฯ อาคาร ท่ีอยู่ในความดูแล
รับผิดชอบของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด 
ท่ี มท.0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 

   

  เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)  จำนวน 2,000.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 

- เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 110           
ลงวันท่ี 5 มีนาคม 2561 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 20,000.- บาท 
 งบดำเนินงาน รวม 20,000.- บาท 
  หมวดค่าใช้สอย   รวม 20,000.- บาท 
  รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รวม 20,000.- บาท 
  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ จำนวน 10,000.- บาท 
  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 

ในเขตพื้นท่ีตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด  
ท่ี มท.0810.4/ว 1123 ลงวันท่ี 9 เมษายน 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 57 ลำดับท่ี 2 

   

  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ จำนวน 10,000.- บาท 
  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์

ในเขตพื้นท่ีตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด                              
ท่ี มท. 0810.4/ว 1123 ลงวันท่ี 9 เมษายน 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 57 ลำดับท่ี 3 
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 150,000.- บาท 
งบดำเนินงาน รวม 150,000.- บาท 
 หมวดค่าใช้สอย   รวม 100,000.- บาท 
 รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รวม 100,000.- บาท 
 โครงการค่าใช้จ่ายเพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชน 

เมื่อเกิดสาธารณภัย 
จำนวน 50,000.- บาท 

 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการค่าใช้จ่ายเพื่อป้องกันและบรรเทาความ            
เดือนร้อนของประชาชน เมื่อ เกิดสาธารณภัย  เช่น การป้องกันและ               
แก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย 
และไฟป่า ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอำนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒)     
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 58 ลำดับท่ี 6 

   

 โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ  
ประจำ อบต.เขาทอง 

จำนวน 50,000.- บาท 

 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 
ประจำ อบต.เขาทอง โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องด่ืม             
ค่าวัสดุ/เอกสาร และอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง สำหรับใช้ประกอบในการฝึกอบรม 
ตามโครงการฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด                              
ท่ี มท. 0808.2/ว 440 ลงวันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2/2563
หน้า 6 ลำดับท่ี 2 

   

 หมวดค่าวัสดุ รวม 50,000.- บาท 
 วัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 50,000.- บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น สายดับเพลิง ฯลฯ     
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แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,132,560.- บาท 
 งบบุคลากร รวม 1,871,660.- บาท 
  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,871,660.- บาท 
  เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 1,541,660.- บาท 
  แยกเป็น - เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 898,940.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี               

ให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 อัตรา 
   

  - เงินเดือนพนักงานครูส่วนตำบล จำนวน 642,720.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี 

ให้แก่พนักงานครูส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา 
   

  เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานส่วนตำบล จำนวน 24,000.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชพีชั่วคราวรายเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล 

จำนวน 1 อัตรา  
   

  เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลท่ีได้รับเงิน 

ประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง 
   

  เงินวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 84,000.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชำนาญการให้แก่พนักงานครูส่วนตำบล 

จำนวน 2 อัตรา  
   

  ค่าจ้างพนักงานจ้าง จำนวน 180,000.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง  

จำนวน 1 อัตรา   
   

      
 งบดำเนินงาน รวม 596,000.- บาท 
  หมวดค่าตอบแทน รวม 182,000.- บาท 
  ค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนตำบล จำนวน 120,000.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตามท่ีระเบียบกำหนด     
  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 60,000.- บาท 
  แยกเป็น - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วนตำบล จำนวน 30,000.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล 

ตามท่ีระเบียบกำหนด  
   

  - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานครูส่วนตำบล จำนวน 30,000.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานครูส่วนตำบล  

ตามท่ีระเบียบกำหนด  
   

      
  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 2,000.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน 

ส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 
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  หมวดค่าใช้สอย รวม 317,000.- บาท 
  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 150,000.- บาท 
  ประกอบด้วย–ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ และข้อบัญญัติต่าง ๆ 

–ค่าธรรมเนียม  ค่าลงทะเบียนต่างๆ และเบี้ยประกนั 
–ค่าถ่ายเอกสาร ค่าถ่ายพิมพ์เขียว และค่าส่งแฟกซ์  
–ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความสะอาด  
–ค่าติดตั้งโทรศัพท์ – ฯลฯ 
ค่าใช้จ่ายดงักล่าวสามารถถั่วเฉลี่ยจ่ายได้ทุกรายการภายในวงเงินที่ตั้ง 
งบประมาณการไว้ สำหรับรายจา่ยประเภทรายจา่ยเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

   

  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 2,000.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองและเลี้ยงรับรองในการประชุมตา่ง ๆ 

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

   

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รวม 160,000.- บาท 
  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 40,000.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ            

ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบลพนักงาน
ครูส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง           
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่  4            
พ.ศ. 2561 

   

  โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 120,000.- บาท 
  เพื่อใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ           

พ.ศ. 2564 ในการส่งเสริมให้เด็กรู้จักรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง ตระหนักถึง
ความสำคัญของเด็กและสนใจในการอบรมเลี้ ยงดูอยู่ ในระเบียบวินั ย            
โดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ โดยจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล              
และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องในการจัดโครงการฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน              
การจัดการแข่ งขันกีฬ า และการส่ งนั กกีฬ าเข้ าร่วมการแข่ งขันกีฬ า                       
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 73 ลำดับท่ี 27 

   

  ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน 5,000.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ทีวี เครื่องเสียง ลำโพง 

เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ที่อยู่ ในความดูแลรับผิดชอบของกองการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม  
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  หมวดค่าวัสดุ รวม 52,000.- บาท 
  วัสดุสำนักงาน จำนวน 20,000.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา  

ดินสอ ยางลบ ฯลฯ  
   

  วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10,000.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

บ้านเขาเทียมป่า เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน  
น้ำยาขัดห้องน้ำ ถุงดำ ฯลฯ  

   

  วัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 3,000.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำดื่มสะอาด สำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                     

บ้านเขาเทียมป่า 
   

  วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10,000.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม ฯลฯ    
  วัสดุกีฬา จำนวน 5,000.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาสำหรับเด็กเล็ก เช่น ตะกร้อ  

ฟุตบอลเด็กเล็ก ลูกบาสเก็ตบอล ห่วงโยน ลูกปิงปอง ลูกเทนนิส ฯลฯ  
   

  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2,000.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปลั๊กไฟ หลอดไฟ สวิตช์ไฟ ฯลฯ    
  วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2,000.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ฯลฯ    
  หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 45,000.- บาท 
  ค่าไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่า จำนวน 30,000.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่า     
  ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จำนวน 15,000.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ตของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่า                     
      
 งบลงทุน รวม 664,900.- บาท 
  หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 389,500.- บาท 
  ครุภัณฑ์สำนักงาน รวม 141,000.- บาท 
  ค่าจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ จำนวน 141,000.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 36,000 บีทียู 

ตามมาตรฐานครุภัณ ฑ์  สำหรับ ติด ต้ังในอาคารศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็ก                
บ้านเขาเทียมป่า จำนวน 3 เครื่อง 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด  
ท่ี มท.0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2/2563 
หน้า 10 ลำดับท่ี 2 
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  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รวม 238,500.- บาท 
  ค่าจัดซื้อโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 238,500.- บาท 
  เพื่ อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ อกล้องโทรทัศน์ วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ ง               

ตามคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม         
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่า หมู่ที่ 1 บ้านในสระ ตำบลเขาทอง 
อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สดุ                   
ที่ มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 
หน้า 10 ลำดบัที่ 1 

   

  ประเภทรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรบัปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 10,000.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เช่น คอมพิวเตอร์ 

ปริ๊นเตอร์ ฯลฯ ที่อยู่ ในความดูแลรับผิดชอบของกองการศึกษา ศาสนา              
และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สดุ 
ที่ มท. 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 

   

  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 275,400.- บาท 
  โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่า (รหัสพัสดุ 007-62-

0007) หมู่ที่ 1 ตำบลเขาทอง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 
จำนวน 214,800.- บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่า (รหัสพัสดุ 007-62-
0007) หมู่ที่ 1 ตำบลเขาทอง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยติดตั้งรางระบายน้ำ
สเตนเลส ขนาดความยาว 126 เมตร และจัดทำประตูสเตนเลส ขนาด              
0.90 X 1.00 เมตร จำนวน 1 บาน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ตามแบบมาตรฐาน รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทองกำหนด  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล   
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 2/2563       
หน้า 8 ลำดบัที่ 1 

   

  ประเภทรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง หรือปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 50,000.- บาท 
  เพื่ อจ่ายเป็นค่าประกอบ ดัดแปลง หรือปรับปรุงที่ ดิ นและสิ่ งก่อสร้าง                

ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การ
บริหารส่วนตำบลเขาทอง 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สดุ 
ที่ มท. 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 

   

  เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน 10,600.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินชดเชยคา่งานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได(้ค่า K) 

- เป็นไปตามหนงัสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สดุ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 110  
ลงวันที่ 5 มนีาคม 2561 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                รวม 2,169,270.- บาท 
 งบดำเนินงาน รวม 1,069,270.- บาท 
  หมวดค่าใช้สอย รวม 446,500.- บาท 
  รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รวม 446,500.- บาท 
  โครงการรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 10,000.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับเด็กเล็ก

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                  
โดยจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากรท้องถิ่น ค่าพาหนะนำเด็กเข้าร่วมกิจกรรม                  
คา่ของขวัญ ของรางวัล และอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการจัดโครงการฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล              
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 66 ลำดับท่ี 4 

   

  โครงการส่งเสริมพัฒนาการนอกสถานที่ “ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้” จำนวน 30,000.- บาท 
  เพื่ อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการนอกสถานท่ี                   

“ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่าโดยจ่ายเป็นค่าบำรุงสระว่ายน้ำ ค่าประชาสัมพันธ์           
ค่าพาหนะนำเด็กเข้าร่วมกิจกรรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดโครงการฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล            
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 66 ลำดับท่ี 5 

   

  โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ “ท่องไปในโลกกว้าง” จำนวน 15,000.- บาท 
  เพื่ อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี                

“ท่องไปในโลกกว้าง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับเด็กเล็ก            
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่า โดยจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าอาหาร            
และเครื่องดื่มและอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการจัดโครงการฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล               
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 67 ลำดับท่ี 6 
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  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน “ประชุมผู้ปกครอง” จำนวน 5,000.- บาท 
  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน “ประชุม

ผู้ปกครอง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 2 ครั้ง สำหรับ             
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่า โดยจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องด่ืม                
ค่าเอกสารงานพิมพ์ ค่าประชาสัมพันธ์และอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการจัด
โครงการฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล         
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 67 ลำดับท่ี 7 

   

  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา รวม 386,500.- บาท 
  ค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่า จำนวน 245,000.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก              

บ้านเขาเทียมป่า ในอัตรามื้อละ 20.-บาท/คน  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท .0816.2/ว.4110         
ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 68 ลำดับท่ี 11 

   

  ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่า จำนวน 85,000.- บาท 
  เพื่ อ จ่ าย เป็ นค่ าจั ดห าสื่ อ ก าร เรียนการสอน จั ดห าวัส ดุก ารศึ กษ า                 

และจัดหาเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก สำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านเขาเทียมป่า ในอัตราคนละ 1,700.-บาท/ปี  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท .0816.2/ว.4110         
ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 70 ลำดับท่ี 17 

   

  ค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 10,000.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่า ในอัตราคนละ 200.-บาท/ปี  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท .0816.2/ว.4110         
ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 70 ลำดับท่ี 18 

   

  ค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 10,000.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ของ           

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่า ในอัตราคนละ 200.-บาท/ปี  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท .0816.2/ว.4110         
ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 70 ลำดับท่ี 19 
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  ค่าเคร่ืองแบบนักเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 15,000.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5ปี) ของ  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่า ในอัตราคนละ 300.-บาท/ปี  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท .0816.2/ว.4110         
ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 71 ลำดับท่ี 20 

   

  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 21,500.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5) ของ            

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่า ในอัตราคนละ 430.-บาท/ปี  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท .0816.2/ว.4110         
ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 71 ลำดับท่ี 20 

   

  หมวดค่าวัสดุ รวม 622,770.- บาท 
  วัสดุประเภทค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่า จำนวน 95,810.- บาท 
  เพื่ อจ่ ายเป็นค่ าจัดซื้ ออาหารเสริม  (นม ) ให้ กับศูนย์พัฒ นาเด็ก เล็ ก                  

บ้านเขาเทียมป่า  
   

  วัสดุประเภทอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนในตำบลเขาทอง จำนวน 526,960.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนในตำบลเขาทอง 

จำนวน 3 โรง (ระดับอนุบาล-ป.6) ได้แก่ 
– โรงเรียนบ้านเขาเทียมป่า                     จำนวน  157,129.- บาท 
– โรงเรียนบ้านเขาทอง                         จำนวน  266,356.- บาท   
– โรงเรียนบ้านคลองทราย “ประชาอุทิศ”   จำนวน  103,475.- บาท   

   

     
 งบเงินอุดหนุน รวม 1,100,000.- บาท 
  หมวดเงินอุดหนุน รวม 1,100,000.- บาท 
  อุดหนุนส่วนราชการ รวม 1,100,000.- บาท 
  อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านเขาเทียมป่า จำนวน 328,000.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาเทียมป่า

อัตรามื้อละ 20 บาท/คน จำนวน 200 วัน 
   

  อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านคลองทราย “ประชาอุทิศ” จำนวน 216,000.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองทราย 

“ประชาอุทิศ”อัตรามื้อละ 20 บาท/คน จำนวน 200 วัน 
   

  อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านเขาทอง จำนวน 556,000.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาทอง            

อัตรามื้อละ 20 บาท/คน จำนวน 200 วัน 
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แผนงานสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 181,000.- บาท 
 งบดำเนินการ รวม 181,000.- บาท 
  หมวดค่าใช้สอย รวม 180,000.- บาท 
  รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รวม 180,000.- บาท 
  โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชรารี 

จำนวน 20,000.- บาท 

  เพื่อใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า            
ต าม พ ระปณิ ธาน  ศ าสตราจ ารย์  ด ร .สม เด็ จพ ระ เจ้ าน้ อ งน างเธอ                     
เจ้าฟ้ าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒ น               
วรขัติยราชรารี โดยจ่ายเป็นค่าวัคซีนและอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการจัดโครงการฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด                            
ท่ี มท 0810.5/1042 ลงวันท่ี 10 เมษายน 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 88 ลำดับท่ี 2 

   

  โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชรารี 

จำนวน 10,000.- บาท 

  เพื่อใช้จ่ายตามโครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์               
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์        
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชรารี โดยจ่ายเป็นค่าจัดเก็บ
ข้อมูลและอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการจัดโครงการฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด                            
ท่ี มท 0810.5/1042 ลงวันท่ี 10 เมษายน 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 88 ลำดับท่ี 3 

   

  โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ “โรคพิษสุนัขบ้า” จำนวน 60,000.- บาท 
  เพื่ อ ใช้ จ่ ายตาม โค รงก ารอบรม ให้ ค วาม รู้ เกี่ ย วกั บ โรคพิ ษ สุ นั ขบ้ า                

ต าม พ ระปณิ ธาน  ศ าสตราจ ารย์  ด ร .สม เด็ จพ ระ เจ้ าน้ อ งน างเธอ                 
เจ้าฟ้ าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒ น                
วรขั ติ ยราชรารี  โดยจ่ าย เป็ นค่ าวิท ยากร และอื่ น ๆ  ท่ี เกี่ ย วข้ อ งใน                  
การจัดโครงการฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด                            
ท่ี มท 0810.5/ ว 2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 59 ลำดับท่ี 2 
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  โครงการอบรมให้ความรู้ “ต้านภัยมะเร็งเต้านม” จำนวน 60,000.- บาท 
  เพื่อใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ“ต้านภัยมะเร็งเต้านม”          

ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร            
และอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการจัดโครงการฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด                            
ท่ี มท 0810.5/ ว 2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 59 ลำดับท่ี 1 

   

  โครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวน 30,000.- บาท 
  เพื่อใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019            

(โควิด-19) โดยจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ และอื่น ๆ ในการป้องกัน           
และระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามโครงการฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด                            
ท่ี มท 0808.2/ ว 2120 ลงวันท่ี 9 เมษายน 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2/2563
หน้า 9 ลำดับท่ี 1 

   

  หมวดค่าวัสดุ รวม 1,000.- บาท 
  วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ จำนวน 1,000.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยาสามัญประจำบ้าน ฯลฯ สำหรับใช้ในองค์การบริหาร

ส่วนตำบลเขาทอง 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 204,000.- บาท 
 งบดำเนินงาน รวม 204,000.- บาท 
  หมวดค่าตอบแทน รวม 144,000.- บาท 
  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. จำนวน 144,000.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์

วิธีการ เงื่อนไข อัตราค่าตอบแทน และการจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่ นขององค์ กรปกครองส่ วน ท้องถิ่ น  (ส่ งพ ร้อมหนั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท.0819.2/ว 6290 ลงวันท่ี 18 ตุลาคม 2562) 

   

  หมวดค่าใช้สอย รวม 60,000.- บาท 
  รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รวม 60,000.- บาท 
  โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการ  จำนวน 10,000.- บาท 
   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผูพ้ิการ    

 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยจ่ายเป็นค่าเครื่องดื่ม เต็นท์  เก้าอี้ เวที    
 และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการจัดงานตามโครงการฯ  
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
 และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 62 ลำดับท่ี 2 

   

  โครงการจัดส่งอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเข้าร่วมการฝึกอบรม 
หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ  

จำนวน 50,000.- บาท 

   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดส่งอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเข้าร่วม                        
การฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ให้มาดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพึง                 
ในเขตพื้นท่ีตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยจ่ายเป็นค่าท่ีพัก   
ค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการฯ 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น   
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0819.2/ว 6290     
 ลงวันท่ี 18 ตุลาคม  2562 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2/2563   
 หน้า 6 ลำดับท่ี 1 
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แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,000,680.- บาท 
 งบบุคลากร รวม 2,512,680.- บาท 
  หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) รวม 2,512,680.- บาท 
  เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 1,717,080.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำป ี

ให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 5 อัตรา 
   

  เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานส่วนตำบล จำนวน 42,600.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล

จำนวน 2 อัตรา 
   

  เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลท่ีได้รับเงิน 

ประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง 
   

  ค่าจ้างพนักงานจ้าง  จำนวน 669,600.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง 

จำนวน 4 อัตรา  
   

  เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง จำนวน 41,400.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง จำนวน 3 อัตรา  
   

       
 งบดำเนินการ รวม 388,000.- บาท 
  หมวดค่าตอบแทน รวม 155,000.- บาท 
  ค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนตำบล จำนวน 100,000.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตามท่ีระเบียบกำหนด     
  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 50,000.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล 

ตามท่ีระเบียบกำหนด  
   

  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000.- บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน    

 ตำบลและพนักงานจ้าง ตามท่ีระเบียบกำหนด  
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  หมวดค่าใช้สอย   รวม 140,000.- บาท 
  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 100,000.- บาท 
  ประกอบด้วย – ค่าจ้างเหมากำจัดวัชพืชในท่ีสาธารณะหรือสองข้างทางถนน 

– ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดต้ังอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติมรวมถึง            
การปรับปรุงระบบประปาการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาอุปกรณ์ 
– ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติมรวมถึงการปรับปรุง
ระบบไฟฟ้าการเพิ่มกำลังไฟฟ้าการขยายเขตไฟฟ้า การบำรุงรักษา หรือ
ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์  
– ค่าจ้างเหมาเพื่อการสำรวจออกแบบประมาณการงานก่อสร้างงานเทคนิค 
– ค่าจ้างเหมาพนักงานซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะและอื่น ๆ 
– ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  
– ฯลฯ 
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถั่วจ่ายได้ทุกรายการภายในวงเงินท่ีต้ังงบประมาณ
การไว้ สำหรับรายจ่ายประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

   

  รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รวม 30,000.- บาท 
  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 30,000.- บาท 
  เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง             

ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง         
ไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่นพ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 4           
พ.ศ. 2561 

   

  ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน 10,000.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น คอมพิวเตอร์ ปริ๊นเตอร์           

ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง 
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  หมวดค่าวัสดุ รวม 92,000.- บาท 
  วัสดุสำนักงาน จำนวน 20,000.- บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ  เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา 

ดินสอ ฯลฯ  
   

  วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 40,000.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ โปรแกรม ฮาร์ดดิสก์

ไดนร์ ฯลฯ  
   

  วัสดุก่อสร้าง จำนวน 5,000.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ในงานก่อสร้าง เช่น จอบ เสียม 

ฯลฯ เพื่อใช้ในงานก่อสร้างท่ี อบต.สามารถดำเนินการได้เอง 
   

  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 20,000.- บาท 
  เพื่ อจ่ายเป็นค่าวัสดุของยานพาหนะ ค่าเครื่องมือในการซ่อมบำรุง             

และอะไหล่ของยานพาหนะ เช่น แบตเตอร์รี่  ยางนอก ยางใน สายไมล์          
ตลับลูกปืน หม้อน้ำรถยนต์ ฯลฯ  

   

  วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2,000.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก 

น้ำยาขัดห้องน้ำ ถุงดำ ฯลฯ  
   

  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5,000.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ ไฟฟ้า  เช่น ฟิวส์ สายไฟ             

หลอดไฟฯลฯ  
   

  หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 1,000.- บาท 
  ค่าไปรษณีย์ จำนวน 1,000.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์ ฯลฯ    
      
 งบลงทุน รวม 100,000.- บาท 
  หมวดครุภัณฑ์ รวม 100,000.- บาท 
  ประเภทรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 100,000.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์ เช่น เครื่อง

คอมพิวเตอร์ ปริ๊นเตอร์ รถยนต์ ฯลฯ ท่ีอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ      
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง  
- เป็น ไปตามหนั งสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วน ท่ีสุด ท่ี             
มท.0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 
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งานไฟฟ้าถนน รวม 1,248,300.- บาท 
 งบดำเนินการ รวม 220,000.- บาท 
  หมวดค่าวัสดุ รวม 220,000.- บาท 
  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 200,000.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ชุดโคมไฟ ฯลฯ    
  วัสดุก่อสร้าง  จำนวน 20,000.- บาท 
  เพื่ อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ อเครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ ในงานก่อสร้าง เช่น จอบ              

ยางมะตอย ฯลฯ เพื่อใช้ในงานก่อสร้างที่ อบต.สามารถดำเนินการได้เอง  
   

      
 งบลงทุน รวม 1,028,300.- บาท 
  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,028,300.- บาท 
  โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านกลาง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาทอง  

อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 
จำนวน 468,800.- บาท 

  เพื่ อจ่ าย เป็ นค่ าป รับป รุงถนนสายบ้ านกลาง  หมู่ ที่  1 .ตำบล เขาทอง           
อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัววี (TYPE A) 
ความยาวรวม 505 เมตร พร้อมติ ดตั้ งป้ ายประชาสัมพั นธ์ โครงการ             
ตามแบบมาตรฐาน รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง กำหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล              
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ            
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563
หน้า 7 ลำดับที่ 2 

   

  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่าพรุ ซอยวงเวียน       
(ตอนที่ 2) หมู่ที่ 5 ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 

จำนวน 219,900.- บาท 

  เพื่ อ จ่ าย เป็ น ค่ าก่ อ ส ร้ า งถน น ค อน ก รีต เส ริ ม เห ล็ ก ส ายบ้ าน ท่ าพ รุ                 
ซอยวงเวียน (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 5 ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 
โดยการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาว 77.50 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 235.50 ตารางเมตร งานรองพื้นทาง
ลูกรังหนาเฉลี่ ย  0.15 เมตร พร้อมติดตั้ งป้ ายประชาสัมพันธ์ โครงการ                  
ตามแบบมาตรฐาน รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง กำหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล              
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ          
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 8 ลำดับที่ 6 
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  รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง หรือปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง จำนวน 300,000.- บาท 
  เพื่ อจ่ายเป็นค่าประกอบ ดัดแปลง หรือปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง            

เช่น ซ่อมแซมอาคาร ค่าถมดิน ค่าจัดสวน ฯลฯ  
- เป็ น ไป ตามหนั งสื อ กรม ส่ ง เสริ ม การปกครอ งท้ อ งถิ่ น  ด่ วนมาก                   
ท่ี มท.0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 

   

  เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน 39,600.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 

- เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 110 
ลงวันท่ี 5 มีนาคม 2561 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 40,000.- บาท 
 งบดำเนินงาน รวม 40,000.- บาท 
  หมวดค่าใช้สอย รวม 40,000.- บาท 
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รวม 40,000.- บาท 
  โครงการ อบต. เขาทอง พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 10,000.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมประจำหมู่บ้านและตำบล 

รวมถึงกระบวนการจัดทำ ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน ฯลฯ เพื่อสร้าง
ความความปรองดองสมานฉันท์และสร้างความเข้าใจระหว่างองค์การ
บริหารส่วนตำบลกับประชาชนในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท.0891.4/ว 856       
ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2553 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 60 ลำดับท่ี 1 

   

  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 10,000.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมตามหมู่บ้าน ส่งเสริม สนับสนุน          

หน่วยเฉพาะกิจระดับตำบลในการต้ังด่านตรวจตราและเฝ้าระวังในพื้นท่ี
ร่วมถึงจัดกิจกรรมอบรมบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดท่ีสมัครใจหรือ          
กึ่งสมัครใจในเขตตำบลเขาทอง 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก  
ท่ี มท. 0816.5/ว 2726 ลงวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 60 ลำดับท่ี 2 

   

  โครงการกระบี่เมืองสะอาด จำนวน 20,000.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรักษาความสะอาดของชุมชน

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง กำหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2560  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ท่ี มท.0891.4/ว 407 
ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 60 ลำดับท่ี 3 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 564,000.- บาท 
 งบดำเนินงาน รวม 460,000.- บาท 
  หมวดค่าใช้สอย  รวม 450,000.- บาท 
  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 50,000.- บาท 
  ประกอบด้วย – ค่าจ้างเหมาคนตัดหญ้าสนามกีฬา 

– ค่าจ้างเหมาคนดูแลรักษาทำความสะอาดสนามกีฬา – ฯลฯ 
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถั่วจ่ายได้ทุกรายการภายในวงเงินท่ีต้ังงบประมาณ
การไว้ สำหรับรายจ่ายประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

   

  รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รวม 400,000.- บาท 
  โครงการจัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล อบจ..กระบี ่คัพ จำนวน 250,000.- บาท 
  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล        

อบจ.กระบี่ คัพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และจัดส่งทีมนักกีฬาตำบล
เข้าร่วมแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน                    
ให้เด็ก เยาวชนและประชาชน มีความตระหนักเห็นความสำคัญและรัก          
การออกกำลังกาย ด้วยการเล่นกีฬา โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องด่ืม                
ค่าเบี้ยเลี้ยง ครูฝึกสอนนักกีฬา ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าจ้างเหมารถและอื่นๆ  
ท่ีเกี่ยวข้อง ในการจัดโครงการฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน           
การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 74 ลำดับท่ี 1 

   

  โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบลเขาทองต้านภัยยาเสพติด จำนวน 150,000.- บาท 
  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานแข่งขันกีฬาประจำตำบลเขาทอง               

ต้านภัยยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีความตระหนัก เห็นความสำคัญและรัก              
การออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา ห่างไกลยาเสพติด โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร
และเครื่องด่ืม ค่าเครื่องเสียง ค่ากรรมการตัดสินกีฬา ค่าจ้างจัดเตรียม
สนามแข่งขันและอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ในการจัดโครงการฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน              
การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 75 ลำดับท่ี 3 

   

  หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000.- บาท 
  ค่าไฟฟ้าสนามกีฬากลาง หมู่ที่ 3 บ้านท่าเลน จำนวน 10,000.- บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า สำหรับสนามกีฬากลาง หมู่ท่ี 3 บ้านท่าเลน     
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 งบลงทุน รวม 104,000.- บาท 
  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 104,000.- บาท 
  รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง หรือปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 100,000.- บาท 
  เพื่ อจ่ายเป็นค่าประกอบ ดัดแปลง หรือปรับปรุงท่ี ดินและสิ่งก่อสร้าง                     

เช่น ซ่อมแซมอาคารสนามกีฬา ค่าถมดิน จัดสวน ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก  
ท่ี มท.0808.2/ ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 

   

  เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน 4,000.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 

- เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กจว) 0405.2/ว 110    
ลงวันท่ี 5 มีนาคม 2561 
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 230,000.- บาท 
 งบดำเนินการ รวม 230,000.- บาท 
  หมวดค่าใช้สอย รวม 230,000.- บาท 
  รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รวม 230,000.- บาท 
  โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จำนวน 80,000.- บาท 
  เพื่ อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม       

เพื่อให้ความรู้เรื่องคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์ ความอดทน การให้อภัย
ความรัก ต่อ เพื่ อมนุษย์ ในสั งคม  การอ่ อนน้อมถ่อมตน ความสมถะ           
ความเสียสละ ความรักชาติผืนแผ่นดินของตนเอง สร้างความรักสมานสามัคคี
และความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน         
ได้อย่างเหมาะสมโดยจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องด่ืม 
ค่าวัสดุ/เอกสาร สำหรับใช้ในการฝึกอบรม ค่าประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ           
ท่ีเกี่ยวข้อง ในการจัดโครงการฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญั ติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล              
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ   
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 76 ลำดับท่ี 6 

   

  โครงการวันสำคัญทางศาสนาอิสลาม (ประเพณีวันเมาว์ลิด) จำนวน 150,000.- บาท 
  เพื่ อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาอิสลาม            

“งานประเพณีวันเมาว์ลิด ประจำตำบลเขาทอง” ประจำปีงบประมาณ           
พ .ศ . 2564 เพื่ อส่ งเสริมอนุ รักษ์ จารีตประเพณี ทางศาสนาอิ สลาม                 
ให้ได้รับการสืบสานและอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไป พี่น้องมุสลิมรู้จักฝึกฝนตัวเอง              
ในด้านความอดทน ท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจได้ปฏิบั ติศาสนกิจ            
ตามบทบัญ ญั ติของศาสนาท่ีถูก ต้องและร่วมกันประกอบศาสนกิ จ                 
เป็นหมู่คณะ (ญามาอะฮ์) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญั ติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล              
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ   
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน             
การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 76 ลำดับท่ี 8 
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 30,000.- บาท 
 งบดำเนินงาน รวม 30,000.- บาท 
  หมวดค่าใช้สอย รวม 30,000.- บาท 
  รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รวม 30,000.- บาท 
  โครงการจัดการแข่งขันกีฬาซีคยัค จำนวน 30,000.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาซีคยัคเพื่อส่งเสริม            

การท่องเท่ียวและประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวในพื้นท่ีตำบลเขาทอง                
รวมท้ังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในพื้นท่ีและนอกพื้นท่ี            
ตำบลเขาทอง เล่นกีฬาพายเรือคายัค โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร และเครื่องด่ืม           
ค่าเครื่องเสียง ค่าเวที ค่าจัดสถานท่ีบริเวณการแข่งขัน และอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
ในการจัดงานตามโครงการฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน             
การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 78 ลำดับท่ี 14 
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แผนงานการเกษตร 
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 3,000.- บาท 
 งบดำเนินงาน รวม 3,000.- บาท 
  หมวดค่าวัสดุ รวม 3,000.- บาท 
  วัสดุการเกษตร จำนวน 3,000.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมี, ปุ๋ย, วัสดุเพาะชำ               

และพันธุ์พืช ฯลฯ 
   

       
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ รวม 20,000.- บาท 
 งบดำเนินงาน  รวม 20,000.- บาท 
  หมวดค่าใช้สอย รวม 20,000.- บาท 
  รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รวม 20,000.- บาท 
  โครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน จำนวน 20,000.- บาท 
  เพื่ อจ่ายเป็ นค่ าจัดซื้ อพั นธุ์กล้ าไม้  ค่ าบำรุงรักษาดูแล ต้นไม้  รวมถึ ง              

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ในการดำเนินโครงการปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาส
มหามงคล ท่ีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวงทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนท่ีสุดท่ี มท.0801.2/
ว 1060 ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 63 ลำดับท่ี 1 
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แผนงานการพาณิชย์ 
งานกิจการประปา รวม 2,640,000.- บาท 
 งบดำเนินงาน รวม 2,040,000.- บาท 
  หมวดค่าใช้สอย รวม 120,000.- บาท 
  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 100,000.- บาท 
  – ค่าจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 

–ฯลฯ 
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถั่วเฉลี่ยจ่ายได้ทุกรายการภายในวงเงินท่ีต้ัง
งบประมาณการไว้ สำหรับรายจ่ายประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

   

  ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน 20,000.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นคา่บำรุงรักษาซ่อมแซม และปรับปรุง ระบบประปาที่อยู่ใน 

ความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง  
   

  หมวดค่าวัสดุ รวม 270,000.- บาท 
  วัสดุก่อสร้าง จำนวน 250,000.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อท่อน้ำบาดาลและอุปกรณ์ประปา เช่น หัววาล์วเปิด-ปิด 

น้ำยาเคมี คลอรีน ปูนขาว สารส้ม กาวฯลฯ  
   

  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20,000.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อฟิวส์ สายไฟ เทปพันสายไฟ ฯลฯ     
  หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 1,650,000.- บาท 
  ค่าไฟฟ้าสำหรับกิจการประปา จำนวน 1,650,000.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับกิจการประปาที่อยู่ในความดูแล

รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง 
   

       
 งบลงทุน รวม 600,000.- บาท 
  หมวดครุภัณฑ์ รวม 600,000.- บาท 
  ครุภัณฑ์การเกษตร รวม 595,000.- บาท 
  ค่าจัดซื้อเคร่ืองสูบน้ำแบบจมน้ำระบบไฟฟ้า(ซัมเมอร์ส) ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 25,000.- บาท 
  เพื่ อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำระบบไฟฟ้า (ซัมเมอร์ส)             

ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 1 ชุด สำหรับใช้ในงานระบบประปาขององค์การ
บริหารส่วนตำบลเขาทอง  
- เป็ น ไปตามหนั งสื อก รมส่ ง เส ริม ก ารปกครอ งท้ องถิ่ น  ด่ วน ท่ี สุ ด                    
ท่ี มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 102 ลำดับท่ี 56 
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  ค่าจัดซื้อเคร่ืองสูบน้ำแบบจมน้ำระบบไฟฟ้า (ซัมเมอร์ส) ขนาด 2 แรงม้า จำนวน 60,000.- บาท 
  เพื่ อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำระบบไฟฟ้า (ซัมเมอร์ส)                

ขนาด 2 แรงม้ า จำนวน 2 ชุด สำหรับ ใช้ ในงานระบบประปาของ            
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง  
- เป็ น ไปตามหนั งสื อก รมส่ ง เส ริม ก ารปกครอ งท้ องถิ่ น  ด่ วน ท่ี สุ ด                    
ท่ี มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2/2563
หน้า 10 ลำดับท่ี 3 

   

  ค่าจัดซื้อเคร่ืองสูบน้ำแบบจมน้ำระบบไฟฟ้า (ซัมเมอร์ส) ขนาด 3 แรงม้า จำนวน 100,000.- บาท 
  เพื่ อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำระบบไฟฟ้า (ซัมเมอร์ส)               

ขนาด 3 แรงม้ า จำนวน 2 ชุด สำหรับ ใช้ ในงานระบบประปาของ             
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง  
- เป็ น ไปตามหนั งสื อก รมส่ ง เส ริม ก ารปกครอ งท้ องถิ่ น  ด่ วน ท่ี สุ ด                    
ท่ี มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 102 ลำดับท่ี 57 

   

  ค่าจัดซื้อเคร่ืองสูบน้ำแบบจมน้ำระบบไฟฟ้า (ซัมเมอร์ส) ขนาด 5 แรงม้า จำนวน 210,000.- บาท 
  เพื่ อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำระบบไฟฟ้า (ซัมเมอร์ส)                  

ขนาด 5 แรงม้ า  จำนวน 3 ชุด  สำหรับ ใช้ ใน งานระบบประปาของ              
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง  
- เป็ น ไปตามหนั งสื อก รมส่ ง เส ริม ก ารปกครอ งท้ องถิ่ น  ด่ วน ท่ี สุ ด                    
ท่ี มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 103 ลำดับท่ี 58 

   

  ค่าจัดซื้อตู้คอยส์ซัมเมอร์ส ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 7,000.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้คอยส์ซัมเมอร์สขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 1 ชุด           

สำหรับใช้ในงานระบบประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง  
- เป็ น ไปตามหนั งสื อก รมส่ ง เส ริม ก ารปกครอ งท้ องถิ่ น  ด่ วน ท่ี สุ ด                    
ท่ี มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 103 ลำดับท่ี 59 

   

  ค่าจัดซื้อตู้คอยส์ซัมเมอร์ส ขนาด 2 แรงม้า จำนวน 12,000.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้คอยส์ซัมเมอร์สขนาด 2 แรงม้า จำนวน 2 ชุด           

สำหรับใช้ในงานระบบประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง  
- เป็ น ไปตามหนั งสื อก รม ส่ ง เส ริม ก ารปกครอ งท้ องถิ่ น  ด่ วน ท่ี สุ ด                    
ท่ี มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2/2563
หน้า 10 ลำดับท่ี 4 
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  ค่าจัดซื้อตู้คอยส์ซัมเมอร์ส ขนาด 3 แรงม้า จำนวน 20,000.- บาท 
  เพื่ อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ตู้คอยส์ซัมเมอร์ส  ขนาด 3แรงม้า จำนวน 2ชุด              

สำหรับใช้ในงานระบบประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง  
- เป็ น ไปตามหนั งสื อก รมส่ ง เส ริม ก ารปกครอ งท้ องถิ่ น  ด่ วน ท่ี สุ ด                    
ท่ี มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 103 ลำดับท่ี 60 

   

  ค่าจัดซื้อตู้คอยส์ซัมเมอร์ส ขนาด 5 แรงม้า จำนวน 36,000.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้คอยส์ซัมเมอร์ส ขนาด 5.แรงม้า จำนวน 3.ชุด               

สำหรับใช้ในงานระบบประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง  
- เป็ น ไปตามหนั งสื อก รมส่ ง เส ริม ก ารปกครอ งท้ องถิ่ น  ด่ วน ท่ี สุ ด                    
ท่ี มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 103 ลำดับท่ี 61 

   

  ค่าจัดซื้อตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าซัมเมอร์ส ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 10,000.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าซัมเมอร์  ขนาด 1.5 แรงม้า         

จำนวน 1ชุด สำหรับใช้ในงานระบบประปาขององค์การบริหารส่วนตำบล          
เขาทอง  
- เป็ น ไปตามหนั งสื อก รมส่ ง เส ริม ก ารปกครอ งท้ องถิ่ น  ด่ วน ท่ี สุ ด                    
ท่ี มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 103 ลำดับท่ี 62 

   

  ค่าจัดซื้อตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าซัมเมอร์ส ขนาด 2 แรงม้า จำนวน 20,000.- บาท 
  เพื่ อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้ าซัมเมอร์  ขนาด 2 แรงม้า              

จำนวน 2 ชุด สำหรับใช้ในงานระบบประปาขององค์การบริหารส่วนตำบล          
เขาทอง  
- เป็ น ไปตามหนั งสื อก รมส่ ง เส ริม ก ารปกครอ งท้ องถิ่ น  ด่ วน ท่ี สุ ด                    
ท่ี มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2/2563
หน้า 10 ลำดับท่ี 5 

   

  ค่าจัดซื้อตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าซัมเมอร์ส ขนาด 3 แรงม้า จำนวน 30,000.- บาท 
  เพื่ อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้ าซัมเมอร์  ขนาด 3 แรงม้า                 

จำนวน 2 ชุด สำหรับใช้ในงานระบบประปาขององค์การบริหารส่วนตำบล           
เขาทอง  
- เป็ น ไปตามหนั งสื อก รมส่ ง เส ริม ก ารปกครอ งท้ องถิ่ น  ด่ วน ท่ี สุ ด                    
ท่ี มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 103 ลำดับท่ี 63 
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  ค่าจัดซื้อตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าซัมเมอร์ส ขนาด 5 แรงม้า จำนวน 45,000.- บาท 
  เพื่ อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้ าซัมเมอร์  ขนาด 5 แรงม้า              

จำนวน 3 ชุด สำหรับใช้ในงานระบบประปาขององค์การบริหารส่วนตำบล            
เขาทอง  
- เป็ น ไปตามหนั งสื อก รมส่ ง เส ริม ก ารปกครอ งท้ องถิ่ น  ด่ วน ท่ี สุ ด                    
ท่ี มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 104 ลำดับท่ี 64 

   

  ค่าจัดซื้อเคร่ืองสูบน้ำแบบจมน้ำ (ป๊ัมแช่, ไดโว่) ขนาด 2 แรงม้า จำนวน 20,000.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ (ปั๊มแช่,ไดโว่) ขนาด 2 แรงม้า 

จำนวน.2.ชุด สำหรับใช้งานระบบประปาขององค์การบริหารส่วนตำบล      
เขาทอง  
- เป็ น ไปตามหนั งสื อก รมส่ ง เส ริม ก ารปกครอ งท้ องถิ่ น  ด่ วน ท่ี สุ ด                    
ท่ี มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 104 ลำดับท่ี 65 

   

  รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 5,000.- บาท 
  เพื่ อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษา และปรับปรุงครุภัณ ฑ์ประปา                  

ท่ีอยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง    
- เป็ น ไปตามหนั งสื อก รมส่ ง เส ริม ก ารปกครอ งท้ องถิ่ น  ด่ วน ท่ี สุ ด                        
ท่ี มท.0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 
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งบกลาง 
งบกลาง รวม 8,344,150 บาท 
 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 225,060.- บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานจ้างพนักงาน 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง 
   

 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จำนวน 9,010.- บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานจ้างพนักงาน 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง 
   

 ค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 12,000.- บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ ในเขตตำบลเขาทอง     
 ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ จำนวน 5,800,000.- บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ในเขตตำบลเขาทอง    
 ค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 1,600,000.- บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการ ในเขตตำบลเขาทอง                     
 รายจ่ายตามข้อผูกพัน รวม 149,080.- บาท 
 - เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง จำนวน 149,080.- บาท 
   เพ เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพให้กับประชาชน        
    ในเขตตำบลเขาทอง 

   

 บำเหน็จ/บำนาญ รวม 249,000.- บาท 
 - เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น จำนวน 249,000.- บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น                  

ในอัตราร้อยละ 1 จากงบประมาณรายได้ที่นำมาคำนวณไม่รวมรายได้ประเภท 
พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้หรือเงินอุดหนุนตามหนังสืออำเภอเมืองกระบี่ 
ด่วนที่สุดที่ กบ 0118/ว742  ลงวันที่ 4 กันยายน2544  

   

 ประเภทเงินสำรองจ่าย รวม 300,000.- บาท 
 - เงินสำรองจ่ายในภาวะฉุกเฉิน จำเป็นเร่งด่วน   จำนวน 300,000.- บาท 
 เพ่ือป้องกันบรรเทาสาธารณภัยปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วมเงินสบทบโครงการต่างๆ 

ที่อาจเกิดข้ึนไดใ้นตำบลเขาทอง โดยไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได ้
   

 


