


รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย  
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๕6644  

องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลานองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน  
อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูลอ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล  

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น   29,500,000  บาท   

จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 
 

ด้านบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐) 
แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐) 

 

แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐)       รวม    9,235,496   บาท 
งานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๑)           รวม    6,960,996   บาท 
งบบุคลากร  (520000)                  รวม    4,517,700   บาท   
 

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (521000) 
        ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก (210100) 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่ นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  ๒  อัตรา   
        ประเภทเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก(210200)       
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินตอบแทนประจ าต าแหน่งรายเดือน ให้แก่ นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน ๒ 
อัตรา   
        ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก (210300) 
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ให้แก่ นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน ๒  อัตรา 
       ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ นายก อบต. (210400) 
       เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่ เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล จ านวน 1 อัตรา 
      ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(210600) 
      เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่ ประธานสภาจ านวน ๑ 
อัตรา  รองประธานสภา  จ านวน ๑ อัตรา สมาชิกสภา  จ านวน  6 อัตรา 
เลขานุการสภา อบต. จ านวน  ๑  อัตรา 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (522000)  
        ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100)   
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือน และเงินปรับปรุงประจ าปี ให้แก่ ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล จ านวน ๑  อัตรา รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
จ านวน ๑ อัตรา หัวหน้าส านกัปลัดฯ จ านวน ๑ อัตรา นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ/ช านาญการ  จ านวน ๑ อัตรา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/

รวม    1,534,500   บาท    
จ านวน   514,100  บาท 

   
     

จ านวน    42,200  บาท 
 
  
 

จ านวน   42,200  บาท 
 
 
จ านวน   86,400  บาท 
 
 
จ านวน  849,600  บาท  
 
 
 
 
รวม     2,983,200  บาท   
จ านวน   1,817,200 บาท 
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ช านาญการ จ านวน 1 อัตรา นิติกรปฏิบัติการ/ช านาญการ จ านวน 1 อัตรา
และเจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  จ านวน ๑ อัตรา 
       ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน (๒๒๐๒๐๐)     
          เพ่ือจ่ายเป็นค่า เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวและเงินที่ปรับเพิ่มตาม
คุณวุฒิ แก่พนักงานส่วนต าบล  ต าแหน่งนิติกรปฏิบัติการ/ช านาญการ จ านวน 
1 อัตรา  
      ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง (220300)   
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งแก่พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่งปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลและหัวหน้า
ส านักปลัดฯ 
        ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง (220700)  
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจ าปี ให้แก่                 
        - ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่งต่างๆ ดังนี้  ผู้ช่วย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จ านวน ๑ อัตรา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
จ านวน 2 อัตรา พนักงานขับรถยนต์  จ านวน ๑ อัตรา และพนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาดเบา จ านวน ๑ อัตรา                               
       - ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป  ต าแหน่ง ภารโรง จ านวน ๑ อัตรา   
        ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220800)  
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับรถยนต์, พนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาดเบา และพนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง ภารโรง  
งบด าเนินการ (530000) 
หมวดค่าตอบแทน (531000) 
        ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. 
        (310100) 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนส าหรับเจ้าหน้าทีแ่ละผู้ปฏิบัติงานในการ
จัดการเลือกตั้ง ได้แก่ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน  เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 
2562 ทั้งนี้อัตราค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 
       ประเภทค่าเช่าบ้าน (310400)   
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่งปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล , รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล, หัวหน้าส านักปลัดฯ , 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ช านาญการ , นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/
ช านาญการ นิติกรปฏิบัติการ/ช านาญการ และเจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
 

 
 
จ านวน         0         บาท 
 
 
 
จ านวน    132,000  บาท  
 
 
 
จ านวน   992,000   บาท 
 
 
 
 
 
 
จ านวน     42,000   บาท  
 
 
 
รวม     2,243,416   บาท 
รวม        378,800   บาท 
จ านวน    150,000  บาท 
 
 
 
 
 
 
จ านวน    206,000  บาท  
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       ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)   
       เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบลและ
ผู้บริหาร เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522  
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับ
การศึกษาบุตร พ.ศ. 2562 
หมวดค่าใช้สอย (532000) 
       ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) 
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าเย็บปกหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ  ค่าจ้างเหมาท าป้ายโฆษณา รณรงค์และประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่าติดตั้ง
ระบบไฟฟ้า ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่ารับวารสาร ค่า
เหมาแบกหามสัมภาระ ค่าบริการก าจัดปลวก ค่าจ้างเหมาก าจัดขยะ ค่าจ้าง
เหมาในการจัดเก็บข้อมูลส าหรับจัดท าแผนชุมชน ข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไป ข้อมูล
ส าหรับการท่องเที่ยว ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดอาคารส านักงาน  อาคาร
ศูนย์บริการการท่องเที่ยวค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยส านักงาน ค่าจ้าง
เหมาดูแลสวนสาธารณะ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 
0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 
        ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200) 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองในการเลี้ยงต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ค่าเลี้ยง
รับรองคณะกรรมการด าเนินงานด้านต่างๆ ฯลฯ 
        ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ   
        รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (320300)    
        เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
        -โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น       
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร
ท้องถิ่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา และกรณี
แทนต าแหน่งที่ว่าง) อีกท้ังให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์
หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการ
เลือกตั้ง  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 3675  
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) แบบ ผ.02 หน้าที่ 41 ข้อ 2.1 ล าดับที่ 4         
         -ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา   
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา  
ส าหรับพิธีการวันส าคัญต่างๆ  ตามวาระและโอกาสที่จ าเป็นและมีความส าคัญ  
        -โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมงานรัฐพิธีต่างๆ 
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เนื่องในวันส าคัญ งานรัฐ
พิธีต่างๆ  เช่น วันที่ 6 เมษายน,วันที่ 3 มิถุนายน,วันที่ 28 กรกฎาคม,วันที่ 

 
จ านวน    22,800    บาท  
 
 
 
 
รวม   1,026,616  บาท 
จ านวน  661,616  บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จ านวน     10,000  บาท 
 
 
จ านวน    275,000   บาท 
 
  
จ านวน    150,000  บาท 
 
 
 
 
 
 
  
จ านวน     5,000    บาท 
 
  
จ านวน      20,000   บาท 
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๑๒ สิงหาคม, วันที่ 13 ตุลาคม ,วันที่ 23 ตุลาคม,วันที่ ๕ ธันวาคม,วันที่ 10 
ธันวาคม ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) แบบ  
ผ.02 หน้าที่ 68 ข้อ 6.1 ล าดับที่ 1    
             -โครงการ อบต.ขอนคลาน พบประชาชน 
           เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการ อบต.ขอนคลานพบ
ประชาชน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖5) แบบ ผ.02 
หน้าที่ 70  ข้อ 6.1  ล าดับที่ 14 
          -โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ของ อบต.ขอนคลาน 
           เพ่ือเป็นค่าดูแลการเขียน ปรับปรุงข้อมูลการดูแลระบบ จ้างเหมาเช่า
พ้ืนที่บริการเว็บไซต์ ค่าจดทะเบียน ต่ออายุโดเมน ปรับปรุงข้อมูล เว็บไซต์ของ 
อบต.ขอนคลาน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖5) แบบ ผ.
02 หน้าที่ 70 ข้อ 6.1 ล าดบัที่ 11 
          -ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน
ของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
พาหนะ  ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง       
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้  หลักสูตรประธานสภา , หลักสูตร
รองประธานสภา , หลักสูตรสมาชิกสภา , หลักสูตรเลขานุการสภา , หลักสูตร
นายก อบต. , หลักสูตรรองนายก อบต. , และหลักสูตรพนักงานส่วนต าบล
ต าแหน่งต่าง ๆ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
        ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (320400) 
         รายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ หรือทรัพย์ที่เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล เช่น เครื่อง
ถ่ายเอกสาร  เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องปรับอากาศ  โทรศัพท์ โทรสาร  
เครื่องขยายเสียง  รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง  รถยนต์ส่วนกลาง  รถบรรทุกน้ า 
ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 
22 มีนาคม 2560  
หมวดค่าวัสดุ (533000) 
        ประเภทวัสดุส านักงาน (330100)  
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้วัสดุต่างๆ เช่น อุปกรณ์ เครื่องเขียน 
แบบพิมพ์ กระดาษ แฟ้มเอกสาร ปากกา ดินสอ เครื่องคิดเลข หมึกเครื่องถ่าย
เอกสาร หมึกเครื่องโทรสาร เครื่องตัดกระดาษ นาฬิกา หนังสือพิมพ์ ธงชาติ 
น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนในส านักงานฯลฯ  
 
 

  
 
  
จ านวน     5,000   บาท 
 
 
  
จ านวน     15,000   บาท 
 
 
 
 
จ านวน     80,000   บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จ านวน    80,000   บาท  
 
 
 
 
 
 
รวม      455,000    บาท 
จ านวน    60,000   บาท 
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        ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200)   
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหลอดไฟ สายไฟ ฟิวส์ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า  
ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ 
        ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (330300)   
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแก้วน้ า ถ้วยกาแฟ  น้ ายาล้างห้องน้ า น้ ายาเช็ด
กระจก ไม้กวาดขยะ ผ้าปูโต๊ะ กระติกน้ าร้อน หม้อไฟฟ้า กระติกน้ าแข็ง ฯลฯ   
         ประเภทวัสดุก่อสร้าง (330600)   
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปูนซีเมนต์ อิฐ หิน ทราย เสาคอนกรีต ท่อต่างๆ 
ยางมะตอย ฯลฯ 
        ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700) 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยางนอก ยางใน  แบตเตอรี่  เบาะรถยนต์  
ล๊อคคลัช  ล๊อคเกียร์ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฟิล์มกรองแสง และวัสดุอ่ืน ๆ ที่ใช้
เกี่ยวกับรถยนต์  รถจักรยานยนต์ รถบรรทุกน้ า เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 
        ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800)   
        เพ่ือจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อน้ ามันเบนซิน  น้ ามันดีเซล  น้ ามันหล่อลื่นฯลฯ  
เพ่ือใช้กับรถจักรยานยนต์  รถยนต์ส่วนกลาง  รถบรรทุกน้ า เครื่องตัดหญ้า 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 
มีนาคม 2560 
        ประเภทวัสดุการเกษตร (331000) 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารเคมีก าจัดศัตรูพืชและสัตว์  พันธุ์พืช พันธุ์ไม ้
พันธุ์สัตว์ ปุ๋ย จอบ เสียม ฯลฯ 
        ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)   
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล 
ตลับหมึกส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ คู่มือโปรแกรมและอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในส านักงาน หรือใช้ทดแทนส าหรับ
อุปกรณ์ประกอบภายในหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงภายนอกให้เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานของส านักงานปลัด        
หมวดค่าสาธารณูปโภค (534000)  
        ประเภทค่าไฟฟ้า (340100)   
        เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าส าหรับที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล
ขอนคลาน ศูนย์ อปพร. อบต.ขอนคลาน อาคารเอนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน 
อาคารศูนย์บริการการท่องเที่ยว โครงการปรับภูมิทัศน์ชายหาดราไว หมู่ที่ 4 
และลานคอนกรีตชายหาดราไว เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 
0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 
        ประเภทค่าโทรศัพท์ (340300)   
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ส าหรับที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล   
 

จ านวน   10,000     บาท  
 
 
จ านวน    15,000   บาท  
 
 
จ านวน   10,000   บาท  
 
 
จ านวน   40,000 บาท  
 
 
 
 
จ านวน    300,000   บาท  
  
 
 
 
จ านวน    10,000   บาท  
 
 
จ านวน     10,000  บาท  
 
 
 
 
 
รวม     383,000   บาท  
จ านวน    250,000   บาท  
 
 
 
 
 
จ านวน     8,000   บาท  
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        ประเภทค่าไปรษณีย์ (340400) 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร อากรแสตมป์ 
        ประเภทค่าบริการด้านโทรคมนาคม (340500) 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ต ค่าภาษี  
งบลงทุน  (540000) 
หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000)  
         ประเภทครุภัณฑ์ส านกังาน           
         โต๊ะโฟเมก้าขาว  ขนาด 60*180*75 
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะโฟเมก้าขาว  ขนาด 60*180*75  จ านวน 
12 ตัวๆละ 2,490 บาท รวมเป็นเงิน 29,880 บาท (ตั้งตามราคาท้องตลาด 
เนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ 
มท 0808.2/ว 0444 ลงวนัที่ 24 มกราคม 2561          
        ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800)  
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่เป็น
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล  เช่น เครื่องจักรกล รถบรรทุกน้ า 
รถยนต์ส่วนกลาง ยานพาหนะต่างๆ ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงปกติหรือค่า
ซ่อมกลาง  
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000)         
        ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (421100) 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ 
ทรัพย์ที่เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน  เช่น อาคาร 
ฯลฯ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวน     5,000   บาท  
 
จ านวน    120,000  บาท 
 
รวม      199,880   บาท 
รวม      79,880   บาท 
จ านวน    29,880   บาท 
จ านวน     29,880   บาท 
 
 
 
 
จ านวน    50,000  บาท  
 
 
 
 
รวม      120,000   บาท 
จ านวน  120,000  บาท  
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งานบริหารงานคลัง (๐๐๑๑๓)  
งบบุคลากร (๕๒๐๐๐๐)   
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (๕๒๒๐๐๐)  
         ประเภทเงินเดือนพนักงาน 
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ให้แก่
ผู้อ านวยการกองคลัง จ านวน ๑ อัตรา  นักวิชาการคลังปฏิบัติการ/ช านาญ
การ  จ านวน ๑ อัตรา  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 
จ านวน ๑ อัตรา เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ช านาญงาน จ านวน  ๑ อัตรา 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน จ านวน 1 อัตรา            
          ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน (๒๒๐๒๐๐)     
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวและเงินที่ปรับเพิ่มตาม
คุณวุฒิแก่พนักงานส่วนต าบล  ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน จ านวน 1 อัตรา และเจา้พนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/
ช านาญงาน จ านวน 1 อัตรา เจ้านักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 
จ านวน 1 อัตรา 
         ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง  (๒๒๐๓๐๐)  
         เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งแก่พนักงานส่วนต าบล  ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกองคลัง    
            ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจ า  (๒๒๐๕๐๐) 
             เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ให้แก่ 
ลูกจ้างประจ า ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จ านวน  ๑  อัตรา  
             ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง  (๒๒๐๗๐๐) 
            เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจ าปีให้แก่  
พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จ านวน  ๑ อัตรา 
   ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (๒๒๐๘๐๐) 
             เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จ านวน ๑ อัตรา 
งบด าเนินการ  (๕๓๐๐๐๐) 
หมวดค่าตอบแทน  (๕๓๑๐๐๐) 
         ประเภทค่าเช่าบ้าน (๓๑๐๔๐๐) 
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบล  ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกองคลัง , นักวิชาการคลังปฏิบัติการ/ช านาญการ , เจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ช านาญงาน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ช านาญ
งาน และเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
 

รวม    2,274,500  บาท 
รวม   1,501,000   บาท  
รวม   1,501,000  บาท  
จ านวน  1,026,000  บาท  
 
 
 
 
 
จ านวน   41,000  บาท  
 
 
 
 
 
จ านวน   42,000   บาท  
 
 
จ านวน  226,000  บาท  
 
 
จ านวน  158,000  บาท  
 
 
จ านวน   8,000    บาท  
 
 
รวม     770,000  บาท  
รวม      40,000   บาท  
จ านวน   40,000  บาท  
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          ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (๓๑๐๕๐๐) 
          เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบลและ
ลูกจ้างประจ า เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 
4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2562 
หมวดค่าใช้สอย  (๕๓๒๐๐๐)  
          ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  (๓๒๐๑๐๐) 
          เพ่ือจ่ายค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าเย็บปกหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา
จัดซื้อจัดจ้าง ท ารายงานต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานเกี่ยวกับแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และงานที่เกี่ยวข้องกับแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับงานธุรการของกองคลัง 
ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1555  ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2560            

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (๓๒๐๓๐๐)     

โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น 

การจ้างเหมาบุคคลในการคัดลอกข้อมูล เดินส ารวจภาคสนามและวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 
           ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนและค่าเดินทางไปราชการ  
           เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหลักสูตรต่างๆ 
           เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปอบรมสัมมนา เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 
         ประเภทค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม (๓๒๐๔๐๐) 
         รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ หรือทรัพย์ที่เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
ต าบล เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศฯลฯ ในกองคลัง   
หมวดค่าวัสดุ (๕๓๓๐๐๐) 
         ประเภทวัสดุส านักงาน  (๓๓๐๑๐๐) 
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ อุปกรณ์  เครื่องเขียน
แบบพิมพ์ กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้มเอกสาร หรือสิ่งของเครื่องใช้เบ็ดเตล็ด
ต่างๆ ฯลฯ ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง 

จ านวน       0      บาท  
 
 
 
 
รวม    710,000    บาท  
จ านวน   300,000   บาท  
 
 
 
 
 
 
 
จ านวน   400,000  บาท  
 
จ านวน  350,000  บาท 
 
 
 
 
 
จ านวน   50,000    บาท  
 
 
 
 
 
 
จ านวน  10,000    บาท  
 
 
 
รวม      20,000    บาท  
จ านวน   10,000    บาท  
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          ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  (๓๓๑๔๐๐)  
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล  ตลับหมึกส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ คู่มือโปรแกรมและอ่ืนๆ ที่
เกีย่วข้องในการปฏิบัติงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในส านักงาน หรือใช้
ทดแทนส าหรับอุปกรณ์ประกอบภายในหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงภายนอก ให้
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของกองคลัง  
งบลงทุน  (540000)  
หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000) 
          ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  (410100) 
          เก้าอ้ีหนังส านักงาน 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีหนังพนักพิงสูงมีโช๊ค จ านวน 1 ตัวๆละ 
3,500 บาท รวมเป็นเงิน 3,500 บาท (ตั้งตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มี
ในมาตรฐานครุภัณฑ์) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/
ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561                     
          

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (๐๐๑๒๐) 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (๐๐๑๒๐) 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (๐๐๑๒๓) 
งบด าเนินการ (530000) 
หมวดค่าใช้สอย  (532000) 
          ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (320300)               
             - โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน   
             เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับ
การดูแล เฝ้าระวัง ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ 
เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เทศกาลวันฮารีรายอ ฯลฯ ของ อบต.
ขอนคลาน ศูนย์ อปพร.อบต.ขอนคลาน  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 
2557  มท 0810.4/ว4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561และ มท 
0810.4/ว 1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  แบบ ผ.02 หน้าที่  
42 ข้อ 2.2 ล าดับที่  6    
            
 
 
 
 

จ านวน   10,000    บาท  
 
 
 
 
 
รวม       3,500   บาท  
รวม       3,500   บาท  
จ านวน   3,500   บาท 
จ านวน    3,500   บาท  
 
 
 
 
 
 
รวม      15,000   บาท  
รวม      15,000    บาท  
รวม      15,000     บาท  
รวม      15,000     บาท  
จ านวน  15,000    บาท 
 
จ านวน     15,000   บาท  
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แผนงานการศึกษา (๐๐๒๑๐) 
แผนงานการศึกษา (๐๐๒๑๐) 
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (๐๐๒๑๑) 
งบบุคลากร    
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
           ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100)  
           เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ให้แก่
ผู้อ านวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  จ านวน ๑ อัตรา  
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ช านาญการ จ านวน ๑ อัตรา 
           ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง (220300) 
           เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งแก่พนักงานส่วนต าบล  ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
           ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง (220700)  
           เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจ าปี ให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จ านวน ๑ อัตรา 
และผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) จ านวน ๑ อัตรา 
           ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220800) 
           เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จ านวน 1 อัตรา และ ผู้ดูแลเด็ก
(ทักษะ) จ านวน 1 อัตรา 
งบด าเนินงาน (530000)  
หมวดค่าตอบแทน (531000) 
          ประเภทค่าเช่าบ้าน (310400)  
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและนักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ/ช านาญการ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 
0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2562    
         ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (๓๑๐๕๐๐) 
          เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบล 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 
สิงหาคม 2559 เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร พ.ศ. 2562 
หมวดค่าใช้สอย (532000) 
           ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) 
           - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าป้าย การติดตั้ง การพิมพ์ การ
โฆษณา ประชาสัมพันธ์ผลงานหรือกิจกรรมของกองการศึกษาศาสนาและ

 
รวม  5,920,510   บาท  
รวม  1,868,600   บาท  
รวม    795,600  บาท  
รวม    795,600  บาท  
จ านวน  588,600  บาท 
 
 
 
จ านวน   42,000   บาท 
 
 
จ านวน   160,000   บาท 
 
 
 
จ านวน    5,000    บาท 
 
 
 
รวม      945,000  บาท 
รวม     65,000   บาท 
จ านวน   60,000   บาท 
 
 
 
 
 
 
จ านวน   5,000   บาท 
 
 
 
 
รวม      795,000    บาท 
จ านวน   650,000   บาท 
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วัฒนธรรม สื่อการเรียนการสอนและแบบฝึกประสบการณ์ต่างๆ ค่าเย็บปก
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ การสอนเสริมภาษา คอมพิวเตอร์ ค่าบริการก าจัด
ปลวก ฯลฯ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานหน้าที่
เกี่ยวกับงานธุรการ ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือครู
ผู้ดูแลเด็กและเด็กปฐมวัยและงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านขอนคลานและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดบ้านราไว 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1555  ลงวันที่ 22 
มีนาคม 2560             

   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (320300) 
              -ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปอบรม สัมมนาเป็นค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ 
             เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆของบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหลักสูตรต่างๆ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
              โครงการสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี  ๒๕๖4  
              เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงานโครงการสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖4  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 
แบบ ผ.02 หน้าที่  44  ข้อ 2.3  ล าดับที่  9 

    โครงการน าเสนอผลงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสู่สาธารณชน ประจ าปี 
2564  
               เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงานโครงการน าเสนอผลงานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสู่สาธารณชน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖4 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 
2561 – 2565) แบบ ผ.02 หน้าที่  45  ข้อ  2.3 ล าดบัที่  10 
               โครงการจัดกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ ประจ าปี 2564 
               เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการจัดกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สัมพันธ์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖4 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 
2565) แบบ ผ.02 หน้าที่ 52  ข้อ 2.7  ล าดับที่ 15                 
              ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (320400) 
               รายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ หรือทรัพย์ที่เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลขอน
คลานเช่น ตู้ โต๊ะ เก้าอ้ี เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ อาคารฯลฯ ในกอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขอนคลาน และศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดบ้านราไว  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
จ านวน  125,000   บาท 
 
จ านวน  60,000   บาท 
 
 
 
 
 
 
 
จ านวน   20,000    บาท 
 
 
 
จ านวน  20,000    บาท 
 
 
 
 
จ านวน  25,000    บาท 
 
 
 
จ านวน    20,000    บาท  
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หมวดค่าวัสดุ (533000) 
             ประเภทวัสดุส านักงาน (330100) 
              เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ อุปกรณ์เครื่อง
เขียนสิ่งแบบพิมพ์ กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้มเอกสาร หรือสิ่งของเครื่องใช้
เบ็ดเตล็ดต่างๆ ฯลฯ ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 
              ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200) 
              เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหลอดไฟ สายไฟ ฟิวส์ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์
ไฟฟ้าไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ ในกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
             ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (330300)   
              เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ ายาล้างห้องน้ า น้ ายาเช็ดกระจกไม้กวาด
ขยะ ฯลฯ แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
              ประเภทวัสดุการเกษตร (331000) 
              เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารเคมีก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย
พันธุ์สัตว์ ฯลฯ แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ลานกีฬา ฯลฯ 
              ประเภทวัสดุก่อสร้าง (330600) 
              เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปูนซิเมนต์ อิฐ หิน ดิน ทราย กรวด ท่อต่างๆ 
ยางมะตอย ฯลฯ                
             ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) 
             เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล ตลับหมึกส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ คู่มือโปรแกรมและอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในส านักงาน หรือใช้
ทดแทนส าหรับอุปกรณ์ประกอบภายในหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงภายนอกให้
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของกองการศึกษาฯ 
หมวดค่าสาธารณูปโภค (534000) 
             ประเภทค่าไฟฟ้า (340100) 
              เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขอนคลาน
และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดบ้านราไว ลานกีฬาเอนกประสงค์ 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 
มีนาคม 2560  
             ประเภทค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม (340500) 
             เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ต แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขอน
คลานและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดบ้านราไว 
 
 
 

 
รวม        85,000    บาท 
จ านวน    30,000    บาท  
 
 
 
 
จ านวน  10,000    บาท  
 
 
 
จ านวน  15,000  บาท 
 
 
จ านวน   10,000  บาท 
 
 
จ านวน   10,000  บาท 
 
 
จ านวน   10,000   บาท 
 
 
 
 
 
รวม      45,000  บาท 
จ านวน   25,000  บาท 
 
 
 
 
จ านวน   20,000  บาท 
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งบลงทุน (540000) 
หมวดครุภัณฑ์ (541000) 
               ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน (410100) 
                 - จัดซื้อพัดลมติดพนัง จ านวน 2 ตัว 
                   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดฝาพนัง ขนาด 16 นิ้ว พร้อม
ติดต้ัง จ านวน 2  ตัวๆละ 1,500 บาท รวมเป็นเงิน 3,000 บาท ส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขอนคลาน และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิด
บ้านราไว (ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์)                   
                                     
  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000)         
                 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
(421100) 
                  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ต่างๆ หรือทรัพย์ที่เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน เช่น 
อาคารฯลฯ ในกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ขอนคลานและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดบ้านราไว   
 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) 
งบบุคลากร (520000) 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (522000) 
             ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100) 
              เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีให้แก่
ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขอนคลานและศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดบ้านราไว จ านวน 3 อัตรา เป็นไปตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 2674 ลงวันที่  9 
กรกฎาคม 2562 
              ประเภทเงินวิทยฐานะ (220400) 
               เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวิทยฐานะช านาญการแก่ข้าราชการครูผู้ดูแล
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขอนคลานและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ า
มัสยิดบ้านราไว จ านวน 3 อัตรา เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 2674 ลงวันที่  9 กรกฎาคม 2562 
              ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (220700) 
              เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจ าปี
ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านขอนคลานและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดบ้านราไว จ านวน 2 
อัตรา  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0809.4/ว 2674 ลงวันที่  9 กรกฎาคม 2562 
 

รวม      83,000  บาท 
รวม      3,000  บาท 
จ านวน  3,000  บาท 
จ านวน   3,000   บาท 
 
 
 
 
 
รวม     80,000   บาท 
จ านวน  80,000  บาท 
 
 
 
 
 
 
รวม  4,051,810    บาท 
รวม   1,416,000   บาท 
รวม   1,416,000   บาท 
จ านวน  930,000   บาท 
 
 
 
 
 
จ านวน    126,000   บาท 
 
 
 
 
จ านวน   360,000   บาท 
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งบด าเนินงาน (530000)               
หมวดค่าใช้สอย(532000) 
              ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

   ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กบ้านขอนคลานและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดบ้าน
ราไว 
             โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
              -  ค่าอาหารกลางวันแก่นักเรียนส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ขอนคลาน  

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันแก่นักเรียนส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านขอนคลาน เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 , มท 0816.2/ว 2786    
ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 

  -  ค่าอาหารกลางวันแก่นักเรียนส าหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
ประจ ามัสยิดบ้านราไว    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันแก่นักเรียนส าหรับศูนย์อบรมเด็ก  
ก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดบ้านราไว เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย   
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 , มท 
0816.2/ว 2786  ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 

-ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขอนคลาน 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กบ้านขอนคลาน  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561  

-ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ า
มัสยิดบ้านราไว 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน ศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ประจ ามัสยิดบ้านราไว เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 , มท 0816.2/ว 
2786  ลงวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2562 

-ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขอน
คลาน 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าในการจัดการศึกษา รายการ ค่าหนังสือเรียน ค่า
อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขอนคลาน เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 

 

รวม   1,499,810   บาท 
รวม     769,810   บาท 
 
จ านวน  769,810  บาท 
จ านวน    20,000   บาท 
 
 
 
 
จ านวน  264,600    บาท 
 
 
 
 
 
จ านวน   210,700   บาท 
 
 
 
 
 
จ านวน  91,800   บาท 
 
 
 
จ านวน  73,100  บาท 
 
 
 
 
 
จ านวน   61,020   บาท 
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-ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ า
มัสยิดบ้านราไว 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าในการจัดการศึกษา รายการ ค่าหนังสือเรียน ค่า
อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส าหรับ
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดบ้านราไว เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 
2561 , มท 0816.2/ว 2786  ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 

หมวดค่าวัสดุ (533000) 
ประเภทค่าอาหารเสริม (นม) (330400)  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน

ขอนคลาน ,ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดบ้านราไว โรงเรียนบ้านขอน
คลาน และโรงเรียนบ้านราไว  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561  
งบเงินอุดหนุน(560000) 

ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันแก่โรงเรียนสังกัด สพฐ. 

(โรงเรียนบ้านขอนคลาน  และ โรงเรียนบ้านราไว) 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว

3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561  
 

แผนงานสาธารณสุข (๐๐๒๒๐) 
แผนงานสาธารณสุข(๐๐๒๒๐) 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (๐๐๒๒๑) 
งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 
             ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100) 
             เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีให้แก่
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จ านวน 1 อัตราและเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  จ านวน  ๑  อัตรา 
             ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน (220200) 
             เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวและเงินที่ปรับเพิ่มตาม
คุณวุฒิแก่พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน/
ช านาญงาน     
             ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง (220300) 
           เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งแก่พนักงานส่วนต าบล  ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
             ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง (220700) 
             เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจ าปี 

จ านวน   48,590   บาท 
 
 
 
 
 
 
รวม     730,000   บาท  
จ านวน   730,000  บาท 
 
 
 
 
รวม   1,136,000  บาท 
จ านวน  1,136,000  บาท 
 
 
 
 
 
 
รวม   1,550,000  บาท 
รวม   1,360,000  บาท 
รวม    655,000   บาท 
รวม    655,000   บาท 
จ านวน   250,000    บาท 
 
 
 
จ านวน   16,000   บาท 
 
 
 
จ านวน   42,000     บาท 
 
 
จ านวน   331,000   บาท 
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ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
จ านวน  ๑ อัตรา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จ านวน 1 อัตรา 
            ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220800) 
            เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จ านวน 1 อัตรา 
งบด าเนินการ (530000) 
หมวดค่าตอบแทน (531000) 
        ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. 
        (310100) 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิก
ค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว 6290 
ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 
       ประเภทค่าเช่าบ้าน (310400)   
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่งผู้อ านวยการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน/ช านาญ
งาน เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0809.3/ว 5862 ลงวันที่ 
12 ตุลาคม  2559 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562   
        ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (๓๑๐๕๐๐) 
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบล 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 
สิงหาคม 2559 เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร พ.ศ. 2562 
หมวดค่าใช้สอย (๕๓๒๐๐๐) 
                ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าเย็บปกหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ  ค่าจ้างเหมาเขียนป้ายโฆษณาต่างๆ ค่ารับวารสาร ค่าจ้างเหมา
ดูแลรถฉุกเฉิน ค่าจ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควันก าจัดยุงลาย  ค่าเหมาแบกหาม
สัมภาระ ค่าจ้างเหมาก าจัดขยะ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดท าป้าย การติดตั้ง การพิมพ์ การโฆษณาฯลฯ ผลงานหรือ
กิจกรรมของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560         
 
 
 
         

 
 
จ านวน   16,000    บาท 
 
 
รวม   644,000   บาท 
รวม    185,000   บาท   
จ านวน  144,000  บาท 
 
 
 
 
 
 
จ านวน  36,000  บาท 
 
 
 
 
 
จ านวน   5,000  บาท 
 
 
 
 
รวม      410,000   บาท 
จ านวน  350,000   บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

17 
 

 

                ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300) 
               - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
               เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าพาหนะ ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ ฝึกอบรม
สัมมนา ของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง 
               - ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆของพนักงานส่วนต าบล 
               เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในหลักสูตรต่างๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 6499 
ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/
ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 
                  ประเภทรายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม (320400) 
                   รายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติหรือทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ รถยนต์ฉุกเฉิน เครื่องพ่นหมอกควัน ฯลฯ 
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวนัที่ 22 มีนาคม 
2560 
 หมวดค่าวัสดุ (533000) 
              ประเภทวัสดุส านักงาน (330100) 
              เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ  สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ  อุปกรณ์  เครื่อง
เขียนแบบพิมพ์ กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้มเอกสาร หรอืสิ่งของเครื่องใช้
เบ็ดเตล็ดต่างๆ ฯลฯ ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
              ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700) 
              เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ เบาะรถยนต์ 
ล๊อคคลัช   ล๊อคเกียร์และวัสดุอ่ืนๆ ที่ใช้เกี่ยวกับรถยนต์ฉุกเฉินฯลฯ เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 
มีนาคม 2560 
               ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800) 
               เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ ามัน น้ ามันดีเซล  น้ ามันหล่อลื่น ฯลฯ  
เพ่ือใช้กับรถยนต์ฉุกเฉิน  เครื่องพ่นหมอกควัน ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 
               ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) 
               เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล ตลับหมึกส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ คู่มือ โปรแกรมและอ่ืนๆ ที่

จ านวน   30,000   บาท 
 
จ านวน    30,000   บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จ านวน   30,000   บาท 
 
 
 
 
 
รวม     90,000    บาท 
จ านวน  10,000   บาท 
 
 
 
 
 
จ านวน   20,000    บาท 
 
 
 
 
จ านวน  50,000   บาท 
 
 
 
จ านวน   10,000   บาท 
 
 



 

18 
 

 

เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที่ 27 มิถุนายน 
2559 
งบลงทุน (540000) 
หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000)                
             ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800)    
              รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ที่เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ
ต่างๆ เป็นต้นซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง   
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
งบด าเนินการ 
หมวดค่าใช้สอย 
              ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300) 
             - โครงการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน 
              เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรค
ในชุมชน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แบบ ผ.02 
หน้าที่ 45 ข้อ 2.4 ล าดับที่ 1 
              - โครงการพัฒนาศักยภาพแกนน าสุขภาพในชุมชน  
                เพ่ือเป็นค่าด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพแกนน าสุขภาพใน
ชุมชน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แบบ ผ.02 
หน้าที่ 44 ข้อ 2.4 ล าดับที่ 3 
              - โครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
                เพ่ือเป็นค่าด าเนินโครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบมีส่วน
ร่วม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แบบ ผ.02 
หน้าที่ 64 ข้อ 5.1 ล าดับที่ 3     
             - โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาฯ กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี    
              เพ่ือเป็นค่าด าเนิน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาฯ กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 
0810.5/ว 0120  ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุดที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวนัที่ 10 เมษายน 
2561 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 
0810.5/1175 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แบบ ผ.02 หน้าที่ 47 ข้อ 2.4 ล าดับที่ 9     
       

 
 
 
 
รวม    20,000   บาท 
รวม    20,000   บาท 
จ านวน  20,000  บาท 
 
 
รวม   110,000    บาท 
รวม   110,000    บาท 
รวม   70,000    บาท 
 
รวม    70,000   บาท 
จ านวน    15,000  บาท 
 
 
 
จ านวน  15,000   บาท 
 
 
 
จ านวน   20,000   บาท 
 
 
 
จ านวน   20,000   บาท 
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หมวดค่าวัสดุ (533000) 
             ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (330900) 
             เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ ายาเคมีพ่นหมอกควัน  แถบเคมีตรวจสาร
เสพติด ฯลฯ เพ่ือก าจัดและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที่ 27 มิถุนายน 
2559 
งานศูนย์บริการสาธารณสุข (๐๐๒๒๔) 
งบเงินอุดหนุน (560000) 
            ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน (610300) 
            - อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - 4 
             เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 – 
4 หมู่บ้านละ 20,000 บาท ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 ธันวาคม 2561 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 4052 ลงวันที่ 14 ธนัวาคม 2561 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 827    
ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562 
 

ด้านบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐) 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ (๐๐๒๓๐) 
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (๐๐๒๓๑)  
งบบุคลากร  (๕๒๐๐๐๐) 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (๕๒๒๐๐๐)  
            ประเภทเงินเดือนพนักงาน (๒๒๐๑๐๐) 
            เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ให้แก่
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  จ านวน ๑ อัตรา  
            ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง (๒๒๐๓๐๐) 
            เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งแก่พนักงานส่วนต าบล  ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
            ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง (๒๐๐๗๐๐) 
            เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจ าปี 
ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
จ านวน ๑ อัตรา                 
งบด าเนินการ (๕๓๐๐๐๐) 
หมวดค่าตอบแทน (๕๓๑๐๐๐) 
                ประเภทค่าเช่าบ้าน (๓๑๐๔๐๐) 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่   

รวม     40,000   บาท 
จ านวน  40,000   บาท 
 
 
 
 
รวม    80,000   บาท 
รวม    80,000  บาท 
จ านวน  80,000  บาท 
จ านวน  80,000   บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวม    969,000  บาท 
รวม   819,000  บาท 
รวม  597,000   บาท 
รวม  597,000   บาท 
จ านวน  380,000  บาท 
 
 
จ านวน  42,000  บาท 
 
 
จ านวน  175,000   บาท 
 
 
 
รวม  242,000   บาท 
รวม    52,000  บาท 
จ านวน  42,000  บาท 
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มท 0808.2/ว 5862 ลงวนัที่ 12 ตุลาคม 2559 เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2562 
                ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (๓๑๐๕๐๐)    
                 เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วน
ต าบล ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2562 
หมวดค่าใช้สอย (๕๓๒๐๐๐)  
                ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (๓๒๐๑๐๐) 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าเย็บปกหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จัดท าป้าย การติดตั้งการพิมพ์ 
การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ผลงานหรือกิจกรรมของกองสวัสดิการสังคมฯลฯ 
ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560               
              ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (๓๒๐๓๐๐)   
             - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
             เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปอบรม สัมมนาเป็นค่าเบี้ย
เลี้ยงค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ 
            - ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนเพื่อจ่ายเป็น
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในหลักสูตรต่างๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 
             ประเภทรายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม (๓๒๐๔๐๐) 
             รายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ หรือทรัพย์ที่เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลเช่น  เครื่อง
คอมพิวเตอร์  เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 
หมวดค่าวัสดุ (๕๓๓๐๐๐)   
                ประเภทวัสดุส านักงาน (๓๓๐๑๐๐)   
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ  สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ  อุปกรณ์   
เครื่องเขียนแบบพิมพ์ กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้มเอกสาร หรือสิ่งของ
เครื่องใช้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ฯลฯ  ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองสวัสดิการ
สังคม  
 
 

 
 
 
จ านวน  10,000   บาท 
 
 
 
รวม    150,000  บาท 
จ านวน  110,000  บาท 
 
 
 
 
 
 
จ านวน  30,000   บาท 
 
จ านวน  30,000  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
จ านวน   10,000  บาท 
 
 
 
 
จ านวน  20,000 บาท  
จ านวน  10,000 บาท 
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               ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) 
               เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล ตลับหมึกส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ คู่มือ โปรแกรมและอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ส านักงาน หรือใช้
ทดแทนส าหรับอุปกรณ์ประกอบภายในหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงภายนอกให้
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม  
                
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (๐๐๒๓๒) 
งบด าเนินการ (๕๓๐๐๐๐)     
หมวดค่าใช้สอย (๕๓๒๐๐๐) 

      ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (๓๒๐๓๐๐)   

     - โครงการครอบครัวสุขสันต์ สร้างสรรค์ผู้สูงวัย และส่งเสริม
ศิลปะประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจ าปี ๒๕๖4 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงานโครงการครอบครัวสุขสันต์สร้างสรรค์ผู้
สูงวัย และส่งเสริมศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นประจ าปี ๒๕๖4 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แบบ ผ.02 หน้าที่ 47 
ข้อ 2.5 ล าดับที่ 1       

     - โครงการอบรมให้ความรู้ผู้พิการ ต าบลขอนคลาน ประจ าปี 
๒๕๖4 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงานโครงการอบรมให้ความรู้ผู้พิการต าบล
ขอนคลาน ประจ าปี ๒๕๖4 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖5) แบบ ผ.02 หน้าที่ 47 ข้อ 2.5 ล าดับที่ 3 

      - โครงการอบรมเยาวชนต าบลขอนคลาน  ประจ าปี ๒๕๖4 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงานโครงการอบรมเยาวชนต าบลขอน
คลาน ประจ าปี ๒๕๖4 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖
5) แบบ ผ.02 หน้าที่ 47 ข้อ 2.5 ล าดับที่ 2      

      - โครงการส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพแก่ผู้สูงอายุ คน
พิการและผู้ด้อยโอกาส  ประจ าปี ๒๕๖4 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงานโครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
ประกอบอาชีพแก่ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ประจ าปี ๒๕๖4 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แบบ ผ.02 หน้าที่ 48 ข้อ 
2.5 ล าดับที่ 4 
 
 
 
 
 

จ านวน  10,000  บาท 
 
 
 
 
 
 
รวม    110,000   บาท  
รวม    110,000   บาท  
จ านวน  110,000  บาท 
จ านวน  110,000  บาท 
 
จ านวน   80,000    บาท  
 
 
 
 
 
จ านวน   10,000    บาท  
 
 
 
 
จ านวน   10,000    บาท  
 
 
 
จ านวน   10,000    บาท  
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                   แผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) 
แผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) 
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๑)  
งบบุคลากร  (520000) 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (522000) 
              ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100) 
              เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ให้แก่
ผู้อ านวยการกองช่าง จ านวน  ๑  อัตรา และนายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ช านาญ
งาน จ านวน  ๑  อัตรา 
              ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง (220300)  
              เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งแก่พนักงานส่วนต าบล  ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกองช่าง 
              ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง (220700) 
              เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจ าปี 
ให้แก่  พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จ านวน ๑ 
อัตราและผู้ช่วยนายช่างโยธา จ านวน 1 อัตรา 
             ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220800) 
             เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จ านวน ๑ อัตรา และผู้ช่วยนาย
ช่างโยธา จ านวน 1 อัตรา 
 
งบด าเนินการ (530000) 
หมวดค่าตอบแทน (531000) 
             ประเภทค่าเช่าบ้าน (310400)   
             เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการกองช่าง และ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวนัที่ 12 ตุลาคม 
2559 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
              ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)    
              เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบล 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 
สิงหาคม 2559 เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร พ.ศ. 2562   
หมวดค่าใช้สอย (532000) 
              ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) 
              เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  เพื่อจ่ายเป็นค่าล้างฟิล์ม ค่า

 
รวม   5,980,200   บาท  
รวม    1,507,000  บาท  
รวม     934,000   บาท  
รวม     934,000  บาท  
จ านวน  672,000   บาท 
 
 
 
จ านวน  42,000   บาท 
 
 
จ านวน  200,000  บาท 
 
 
 
จ านวน   20,000   บาท 
 
 
 
 
รวม    598,000   บาท 
รวม    143,000   บาท 
จ านวน   78,000   บาท 
 
 
 
 
 
จ านวน  65,000   บาท 
 
 
 
 
รวม      240,000   บาท 
จ านวน   200,000  บาท 
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ถ่ายแบบแปลน ค่าซักฟอก ค่าระวางรถบรรทุก  ค่าส ารวจออกแบบและค่าจ้าง
เหมาบริการอ่ืนๆ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ(320300)  
             เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปอบรม สัมมนาเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ 
             เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน  ในราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ 
ของพนักงานส่วนต าบลและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นในหลักสูตรต่างๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
               ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (320400)   
               -เพ่ือจ่ายเป็น  ค่าบ ารุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือทรัพย์ที่เป็น
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล  เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ 
รถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าฯลฯ  ในกองช่าง 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที่ 22 
มีนาคม 2560 
หมวดค่าวัสดุ (53300) 
                ประเภทวัสดุส านักงาน (330100)   
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ อุปกรณ์ เครื่อง
เขียน แบบพิมพ์ กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้มเอกสาร แผนที่ต่างๆ หรือ
สิ่งของเครื่องใช้เบ็ดเตล็ดต่างๆ ฯลฯ ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 
มิถุนายน 2559 
                 ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200)    
                 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหลอดไฟ สายไฟ ฟิวส์ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์
ไฟฟ้า  ฯลฯ 
                 ประเภทวัสดุก่อสร้าง(330600)   
                 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปูนซิเมนต์ อิฐ หิน ดิน ทราย กรวด ท่อ
ต่างๆ ยางมะตอย ฯลฯ   
                  ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (331400) 
                  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ เบาะรถยนต์ 
ล๊อคคลัช ล๊อคเกียร์และวัสดุอ่ืนๆ ที่ใช้เกี่ยวกับรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้ง
เครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้า ฯลฯ  
                  ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800) 
                  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ ามันเบนซิน  น้ ามันดีเซล  

 
 
  
จ านวน  20,000   บาท 
 
จ านวน  20,000  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
จ านวน  20,000   บาท 
 
 
 
 
 
รวม    175,000  บาท 
จ านวน  10,000   บาท 
 
 
 
 
 
จ านวน  50,000  บาท 
 
 
จ านวน  20,000   บาท 
 
 
จ านวน  25,000  บาท 
 
 
 
จ านวน   60,000   บาท 
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น้ ามันหล่อลื่น ฯลฯ  ส าหรับเครื่องจักรกลรถท่ีใช้ในราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบล หรือยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกลของหน่วยงานราชการ 
อ่ืนๆ หรือเอกชนที่ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที่ 27 มิถุนายน 
2559  
                  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)  
                  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูล  ตลับหมึกส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ คู่มือโปรแกรมและอ่ืนๆ           
ที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในส านักงานหรือใช้
ทดแทนส าหรับอุปกรณ์ประกอบภายในหรืออุปกรณ์  ต่อพ่วงภายนอก ให้
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของกองช่าง  
งบลงทุน  (540000) 
หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000) 
               ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800) 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ที่เป็น
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล  เช่น รถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครน
ไฮโดรลิคพร้อมกระเช้า ฯลฯ ใน กองช่าง 
 งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔๒) 
งบลงทุน(540000) 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000) 
                  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (421000) 
                   โครงการบุกเบิกถนนหินผุ สายบ้านนายเฉลิม โสสนุย หมู่ที่ 1 
                   เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการบุกเบิกถนนหินผุ สายบ้านนาย
เฉลิม  โสสนุย หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 360 เมตร ถมหินผุหนาเฉลี่ย 
0.80 เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563) แบบ ผ.02 หน้าที่ 4 
ข้อ 3.1 ล าดับที่ 1 
                   โครงการบุกเบิกถนนหินผุ สายคลองถั่ว หมู่ที่ 1 (ซอย 2)  
                   เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการบุกเบิกถนนหินผุ สายคลองถั่ว 
หมู่ที่ 1 (ซอย 2) ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 50 เมตร ถมหินผุหนาเฉลี่ย 1 
เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563) แบบ ผ.02 หน้าที่ 4 ข้อ 
3.1 ล าดับที่ 2 
                   โครงการบุกเบิกถนนหินผุ สายคลองถั่ว หมู่ที่ 1 (ซอย 3)  
                   เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการบุกเบิกถนนหินผุ สายคลองถั่ว 
หมู่ที่ 1 (ซอย 3) ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร ถมหินผุหนาเฉลี่ย 
0.90 เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563) แบบ ผ.02 หน้าที่ 4 

 
 
 
 
 
จ านวน   10,000   บาท 
 
 
 
 
 
รวม    15,000   บาท 
จ านวน  15,000  บาท 
จ านวน   15,000   บาท 
 
 
 
รวม    4,473,200 บาท  
รวม    4,473,200  บาท  
รวม    4,473,200  บาท  
จ านวน  2,564,100  บาท 
จ านวน     561,000 บาท 
 
 
 
 
 
จ านวน     101,900  บาท 
 
 
 
 
 
จ านวน    263,000   บาท 
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ข้อ 3.1 ล าดับที่ 3 
                   โครงการบุกเบิกถนนหินผุ สายบ้านนายเลิศ มองเหีย-ท่อ
อุโมงค์ หมู่ที่ 2  
                   เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการบุกเบิกถนนหินผุ สายบ้านนาย
เลิศ มองเหีย-ท่ออุโมงค์ หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร ถมหินผุ
หนาเฉลี่ย 0.60 เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด) เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563) แบบ ผ.
02 หน้าที่ 4 ข้อ 3.1 ล าดับที่ 5 
                  โครงการบุกเบิกถนนหินผุ สายธารสแหม -นายยาหมาด   
หมู่ที่ 2  
                   เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการบุกเบิกถนนหินผุสายธารสแหม 
-นายยาหมาด หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง  5 เมตร ยาว 300 เมตร ถมหินผุหนา
เฉลี่ย 0.80 เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด) เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2563) แบบ ผ.
02 หน้าที่ 4 ข้อ 3.1 ล าดับที่ 6 
                   โครงการบุกเบิกถนนหินผุ สายบ้านนายเฉรด  ติงหวัง   
หมู่ที่ 2  
                   เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการบุกเบิกถนนหินผุสายบ้านนาย
เฉรด  ติงหวัง  หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง  5 เมตร ยาว 100 เมตร ถมหินผุหนา
เฉลี่ย 0.80 เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด) เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563) แบบ ผ.
02 หน้าที่ 4 ข้อ 3.1 ล าดับที่ 7 
                   โครงการปรับปรุงถนนหินผุสายท่ออุโมงค์-บ้านนายสมโชค  
ไชยสงคราม  หมู่ที่ 2  
                   เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการปรับปรุงถนนหินผุสายท่อ
อุโมงค์-บ้านนายสมโชค  ไชยสงคราม  หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง  4  เมตร ยาว 
150 เมตร ถมหินผุหนาเฉลี่ย  0.80 เมตร (รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 
2/2563) แบบ ผ.02 หน้าที ่4 ข้อ 3.1 ล าดับที่ 12 
                   โครงการบุกเบิกถนนหินผุ สายสมปราชญ์-ทุ่งปอ หมู่ที่ 3  
                   เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการบุกเบิกถนนหินผุสายสม
ปราชญ์-ทุ่งปอ (ซอย 1) หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง  4 เมตร ยาว 300 เมตร ถมหิน
ผุหนาเฉลี่ย 0.60 เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด) เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563) แบบ ผ.
02 หน้าที่ 4 ข้อ 3.1 ล าดับที่ 9 
                   โครงการบุกเบิกถนนหินผุ สายทอนโต๊ะแก้ว  ม.3 (ช่วงที่ 2)   
                   เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการบุกเบิกถนนหินผุสายทอนโต๊ะ
แก้ว  ม.3 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง  4 เมตร ยาว 250 เมตร ถมหินผุ

 
จ านวน    280,200   บาท 
 
 
 
 
 
 
จ านวน    463,000   บาท 
 
 
 
 
 
 
จ านวน    165,300   บาท 
 
 
 
 
 
 
จ านวน    182,300   บาท 
 
 
 
 
 
 
จ านวน    274,400   บาท 
 
 
 
 
 
จ านวน    273,000   บาท 
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หนาเฉลี่ย 0.70 เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด) เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565 ) แบบ ผ.02 หนา้ที่ 55 ข้อ 3.1 
ล าดับที่  5 
                  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
(421100) 
                   ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
                   เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ต่างๆ และไฟฟ้าสาธารณะหรือทรัพย์ที่เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  เช่น อาคาร ถนน ไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ   
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (๐๐๒๖๐) 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00260) 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) 
งบด าเนินงาน (530000) 
หมวดค่าใช้สอย (532000) 
               ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)              
            - โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการประมง ประจ าปี  ๒๕๖4  
              เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการประมง 
ประจ าปี  ๒๕๖4 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 
แบบ ผ.02   หน้าที่ 49 ข้อ 2.6 ล าดับที่ 1   
           - โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี ประจ าปี  ๒๕๖4  
             เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี 
ประจ าป ี๒๕๖4 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) แบบ 
ผ.02  หน้าที่ 49 ข้อ 2.6 ล าดับที่ 1   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
รวม     1,909,100   บาท  
 
จ านวน  1,909,100  บาท 
 
 
 
 
 
 
รวม    20,000    บาท  
รวม    20,000   บาท  
รวม    20,000   บาท  
รวม    20,000   บาท  
 
จ านวน   20,000   บาท 
จ านวน   10,000   บาท 
 
 
 
จ านวน   10,000   บาท 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (๐๐๒๖๐) 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) 
งานกีฬาและนันทนาการ (00262) 
งบด าเนินงาน (530000) 
หมวดค่าใช้สอย (532000) 
               ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300) 
              โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต. ขอนคลานคัพ 
ประจ าป ี ๒๕๖4 
              เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด อบต.ขอนคลานคัพ ประจ าปี ๒๕๖4  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565)  แบบ ผ.02 หน้าที่  50 ข้อ 2.7 ล าดับที่ 2 
              โครงการสนับสนุนและจัดส่งนักเรียน เยาวชน และประชาชนเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ 
               เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งทีมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
รายการฟุตบอลสตูลลีก,จาบังเกมส์,การแข่งขันวอลเลย์บอล ฯลฯ ส าหรับ 
เด็กนักเรียน เยาวชน และประชาชน  ประจ าปี ๒๕๖4 เชน่ ค่าวัสดุ ค่าชุด
กีฬาค่าอุปกรณ์ฝึกซ้อม ค่าเดินทาง , ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565)  แบบ ผ.02 หน้าที่  
51 ข้อ 2.7 ล าดับที่ 12 
หมวดค่าวัสดุ (533000) 
               วัสดุกีฬา (331300)          
               เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาต่างๆ เช่น ฟุตบอล 
วอลเลย์บอล ตะกร้อ อุปกรณ์มวย ฯลฯ ให้แก่ศูนย์กีฬาประจ าหมู่บ้านทั้ง ๔ 
หมู่บ้านในต าบลขอนคลาน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 
2565) แบบ ผ.02 หน้าที่  51 ข้อ 2.7 ล าดับที่ 11 
 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) 
งบด าเนินงาน (530000) 
หมวดค่าใช้สอย (532000) 
                ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
                 - โครงการกิจกรรมอบรมความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาแก่
ประชาชนและผู้สูงอายุ  
               เพ่ือจ่ายเป็นด าเนินงานตามโครงการกิจกรรมอบรมให้ทั่วไป
เกี่ยวกับศาสนาแก่ประชาชนและผู้สูงอายุ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   
(พ.ศ. 2561 - 2565)  แบบ ผ.02 หน้าที่  62 ข้อ 4.1 ล าดับที่ 4 

 
รวม   550,000    บาท  
รวม    220,000  บาท  
รวม    220,000   บาท  
รวม    180,000   บาท  
จ านวน  180,000  บาท 
 
จ านวน   100,000   บาท 
 
 
 
 
จ านวน    80,000   บาท 
 
 
 
 
 
 
 
รวม   40,000   บาท 
จ านวน 40,000  บาท 
 
 
 
 
 
รวม    80,000  บาท  
รวม    80,000   บาท  
รวม    80,000   บาท  
จ านวน   80,000  บาท 
 
จ านวน    60,000  บท 
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               - กิจกรรมละศิลอด เดือนรอมฎอน 
               เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงาน ตามโครงการกิจกรรมละศิลอด เดือน
รอมฎอน  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  แบบ ผ.02 
หน้าที่ 63 ข้อ 4.1 ล าดับที่ 6 
 
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว (๐๐๒๖4)  
งบด าเนินการ (530000) 
หมวดค่าใช้สอย (532000) 
                 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300) 
                   - จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวของดีที่ขอนคลาน 
                 เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวของดีที่
ขอนคลาน ตามรายละเอียดโครงการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวต าบลขอน
คลาน  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖5) แบบ ผ.02 
หน้าที่ 40 ข้อ 1.2 ล าดับที่  14 
งบลงทุน   
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000)               
            ประเภทคา่บ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง(421100) 
             เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ 
ทรัพย์ที่เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน  เช่น อาคาร
ต่างๆ สัญลักษณ์ประจ าต าบล  

ด้านการเศรษฐกิจ (๐๐๓๐๐) 
แผนงานการเกษตร (๐๐๓๒๐) 
งานส่งเสริมการเกษตร (๐๐๓๒๑) 
งบด าเนินการ (๕๓๐๐๐๐) 
หมวดค่าใช้สอย  (๕๓๒๐๐๐) 
           ประเภทรายจ่ายเกีย่วเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (๓๒๐๓๐๐) 
          - ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
ประจ าปี  ๒๕๖4  
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าสิ่งของและอ่ืนๆ ตามรายละเอียดโครงการส่งเสริม
อาชีพเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖4 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) แบบ ผ.02   หน้าที่ 52 ข้อ 2.8 ล าดับที่ 1     
                    
งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ (๐๐๓๒2) 
งบด าเนินการ (๕๓๐๐๐๐) 
หมวดค่าใช้สอย  (๕๓๒๐๐๐) 
           ประเภทรายจ่ายเกีย่วเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะ

 
จ านวน    20,000  บาท 
 
 
 
รวม    250,000     บาท  
รวม     250,000     บาท  
รวม     200,000     บาท  
จ านวน    200,000   บาท 
 
จ านวน   200,000   บาท 
 
 
 
 
รวม   50,000   บาท  
รวม    50,000   บาท  
จ านวน  50,000  บาท 
 
 
 

 
รวม     20,000   บาท  
รวม     10,000  บาท  
รวม     10,000    บาท  
รวม     10,000   บาท  
จ านวน   10,000   บาท 
 
จ านวน    10,000  บาท 
 
 
 
 
 
รวม      10,000      บาท  
รวม      10,000     บาท  
รวม      10,000      บาท 
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รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (๓๒๐๓๐๐) 
          - โครงการรักษ์น้ า รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน ประจ าปี  2564  
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการรักษ์น้ า รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน 
ประจ าปี 2564  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 
แบบ ผ.02   หน้าที่ 66 ข้อ 5.3  ล าดับที่ 1                        

แผนงานการพาณิชย ์(๐๐๓๓๐) 
แผนงานการพาณิชย์ (๐๐๓๓๐) 
งานกิจการประปา (๐๐๓๓๒) 
งบด าเนินการ  (530000) 
หมวดค่าใช้สอย (532000) 
                ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าจ้างเหมาสูบน้ า ค่าจ้าง
แบกหาม  ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ าดิบเพื่อใช้ในการ
ผลิตประปา ฯลฯ ส าหรับงานกิจการประปา ที่อยู่ในความรับผิดชอบองค์การ 
บริหารส่วนต าบลขอนคลาน ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ 
มท 0808.2/ว 1555  ลงวนัที่ 22 มีนาคม 2560          
หมวดค่าวัสดุ  (533000) 
              ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200)   
              เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหลอดไฟ สายไฟ ฟิวส์ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์
ไฟฟ้าแผงวงจร เทปพันสาย ฯลฯ  
               ประเภทวัสดุก่อสร้าง (330600) 
               เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อน้ า
และอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ท่อน้ าบาดาล ท่อแป๊ป ข้อต่อท่อแป๊ป ท่อพีวีซี 
ข้อต่อท่อพีวีซี ก๊อกน้ า ประตูเปิด-ปิดน้ า(วาล์ว) น้ ายาประสานท่อ สี ทราย 
แปรงทาสี ปูนขาว เทปร่อน ฯลฯ 
               ประเภทวัสดุอ่ืนๆ (331700) 
               เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการผลิตน้ าประปา ที่อยู่ในความ
ดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน ควบคุม และจัดเก็บรายได้ เช่น  
มิเตอร์น้ า คลอรีน  สารส้ม ปูนขาว ทรายกรองน้ า ลวดตีตาผนึกมาตรวัดน้ า 
ฯลฯ  ส าหรับงานกิจการประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลขอนคลาน  
หมวดค่าสาธารณูปโภค (534000) 
               ประเภทค่าไฟฟ้า (340100)   
               เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าส าหรับโรงสูบน้ าประปา โรงผลิต
น้ าประปา ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ที่อยู่ในความรับผิดชอบของงาน
กิจการประปา องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
 

  
รวม      10,000    บาท  
จ านวน    10,000   บาท 
 
 

 
รวม    1,083,000    บาท  
รวม    1,083,000    บาท  
รวม       883,000   บาท  
รวม       420,000   บาท  
จ านวน   420,000   บาท 
 
 
 
 
 
จ านวน  83,000  บาท 
จ านวน    3,000   บาท 
 
 
จ านวน  20,000   บาท 
 
 
 
 
จ านวน  60,000  บาท 
 
 
 
 
 
จ านวน   380,000    บาท 
จ านวน    380,000   บาท 
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งบลงทุน  (540000) 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000)  
                 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง
(421100) 
                   เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ต่างๆทรัพย์ที่เป็นทรัพย์สิน ส าหรับงานกิจการประปา ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน  เช่น อาคาร ท่อส่งน้ า ระบบไฟฟ้า  

ด้านงบกลาง (๐๐๔๐๐) 

แผนงานงบกลาง (๐๐๔๑๐) 
แผนงานงบกลาง (๐๐๔๑๐) 
งานงบกลาง (๐๐๔๑๑) 
หมวดงบกลาง 
           ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (110300) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
          - ค่าเงนิสมทบกองทุนประกันสังคม  ของพนักงานจ้างของ อบต.  
ขอนคลาน จ านวน  18,000 บาท  
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างของ 
อบต.ขอนคลาน ต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) จ านวน 2 อัตรา      
         - ค่าเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างของ อบต. ขอน
คลาน จ านวน  105,350  บาท 
           เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างของ 
อบต.ขอนคลาน ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จ านวน 1 
อัตรา,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จ านวน 6 อัตรา , พนักงานขับรถยนต์ จ านวน 
๑ อัตรา , พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จ านวน ๑ อัตรา , ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานพัฒนาชุมชน จ านวน  ๑ อัตรา , ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
จ านวน ๑ อัตรา , ผู้ชว่ยนายช่างโยธา , ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) จ านวน 1 อัตรา     
และภารโรง จ านวน  ๑ อัตรา เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ   
ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท.0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 , หนังสือ
ส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท.0809.5/ว 81 ลงวันที่ 
10  มกราคม 2557 และพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
           ประเภทเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (110301) 
           เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานจ้างของ
อบต.ขอนคลาน ต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) จ านวน 3 อัตรา, ผู้ช่วย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จ านวน 1 อัตรา,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
จ านวน 6 อัตรา, ผู้ช่วยนายชา่งโยธา จ านวน 1 อัตรา , พนักงานขับรถยนต์
จ านวน ๑ อัตรา , พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จ านวน ๑ อัตรา , 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จ านวน  ๑ อัตรา , ผูช้่วยเจา้พนักงาน

รวม    200,000   บาท
รวม     200,000  บาท
รวม     200,000   บาท 
 
 
 
 
  
 
 
รวม   4,196,794    บาท
รวม    4,196,794   บาท 
รวม    4,196,794   บาท 
รวม     123,350   บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จ านวน   4,764   บาท 
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สาธารณสุข จ านวน ๑ อัตรา,ภารโรง จ านวน  ๑ อัตรา เป็นไปตามหนังสือ
ส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท.0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 
มกราคม 2557 , หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท. 
0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10  มกราคม 2557 และพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน พ.ศ. 2537 และพระราชบัญญัติเงินทดแทน(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
             ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (110700) 
              เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4)พ.ศ. 
2562  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.6/  
ว 1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม  2563 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2565) แบบ ผ.02 หน้าที่ 53 ข้อ 2.10 ล าดับที่ 1 
             ประเภทเบี้ยยังชีพคนพิการ (110800) 
              เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพแก่คนพิการ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
2562 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.6/   
ว 1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม  2563  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2565) แบบ ผ.02 หน้าที่ 54 ข้อ 2.10 ล าดับที่ 2 
              ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (110900) 
              เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์ เป็นไปตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 684 
ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุดที่ มท 0810.6/  ว 1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม  2563  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แบบ ผ.02 หน้าที่ 54 ข้อ 2.10 
ล าดับที่ 3                 
               ประเภทเงินส ารองจ่าย (111000)    
              เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีจ าเป็น เร่งด่วนหรือบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน กรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับอุบัติภัยและสาธารณภัยต่างๆ 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แบบ ผ.02 หน้าที่ 54 
ข้อ 2.10 ล าดับที่  4    
              ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน (111100)   
              โครงการด าเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พ้ืนที่ 

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พ้ืนที่ ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการก าหนด
หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ.2557         ไม่
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น้อยกว่าร้อยละ 40 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เป็นไปตามหนังสือส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12
สงขลา ที่ สปสช 5.33/ว 246  ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) แบบ ผ.02 หน้าที่ 54   
ข้อ 2.10 ล าดับที่ 5 

  ประเภทเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) (120100) 
            เพ่ือจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) เป็นไปตามหนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.5/ 
ว 3466 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561 และที่ มท 0808.5/ว 2305 ลงวันท่ี 26 
กรกฎาคม 2561 
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