
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย  
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๕6633  

องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลานองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน  
อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูลอ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล  

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น   28,500,000  บาท   

จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 
 

ด้านบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐) 
แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐) 

 

แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐)       รวม   9,181,544  บาท 
งานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๑)           รวม   7,601,244  บาท 
งบบุคลากร  (520000)                  รวม   4,530,500   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 
      ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(210600) 
      เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่ ประธานสภาจ านวน ๑ คน   
รองประธานสภา  จ านวน ๑ คน สมาชิกสภา  จ านวน  ๖  คน เลขานุการสภา 
อบต. จ านวน  ๑  คน 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (522000)  
        ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100)   
        เพ่ือจ่ายเป็นคา่เงินเดือน และเงินปรับปรุงประจ าปี ให้แก่ ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล จ านวน ๑  อัตรา รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
จ านวน ๑ อัตรา หัวหน้าส านกัปลัดฯ จ านวน ๑ อัตรา นักทรัพยากรบุคคล
ช านาญการ  จ านวน ๑ อัตรา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติงาน/ช านาญการ 

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    2,996,000   บาท   
จ านวน  1,793,000 บาท 
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จ านวน 1 อัตรา นิติกรปฏิบัติการ/ช านาญการ จ านวน 1 อัตราและเจ้า
พนักงานธุรการช 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) 
        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 
       ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)   
       เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบลและ
ผู้บริหาร เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522  
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร พ.ศ. 2562 
 
 
 

 
 
จ านวน      64,000   บาท 
 
 
 
จ านวน     132,000  บาท  
 
 
 
จ านวน     965,000  บาท 
 
 
 
 
 
 
จ านวน     42,000   บาท  
 
 
 
รวม   2,811,944   บาท 
รวม     180,000    บาท 
จ านวน   160,000  บาท 
 
 
 
 
 
 
จ านวน    20,000    บาท  
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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
และการสนับสนุนค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ
หรือสมาชิกวุฒิสภาตามท่ีกฎหมายก าหนด เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน
คณะกรรมการเลือกตั้ง ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 
0808.2/ว 3675  ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (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 
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         
 
   

รวม     1,753,944   บาท 
จ านวน  1,008,944  บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จ านวน     10,000   บาท 
 
 
จ านวน   655,000   บาท 
 
  
จ านวน  500,000   บาท 
 
 
 
 
 
 
 
  
จ านวน     5,000      บาท 
 
  
จ านวน      10,000   บาท 
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           -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 ในการเดินทางไปราชการ  ฝึกอบรม  
สัมมนาของผู้บริหาร 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  โทรทัศน์  เครื่องขยาย
เสียง  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  
        ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200)   
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหลอดไฟ สายไฟ ฟิวส์ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า  
ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ 
        ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (330300)   
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแก้วน้ า ถ้วยกาแฟ  น้ ายาล้างห้องน้ า น้ ายาเช็ด

จ านวน      5,000   บาท 
 
 
  
จ านวน      15,000  บาท 
 
 
 
จ านวน      120,000  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จ านวน     80,000   บาท  
 
 
 
 
 
 
รวม    505,000   บาท 
จ านวน    60,000  บาท 
 
 
 
 
จ านวน    10,000   บาท  
 
 
จ านวน    10,000   บาท  
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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   
        ประเภทค่าไปรษณีย์ (340400) 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร อากรแสตมป์ 
        ประเภทค่าบริการด้านโทรคมนาคม (340500) 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ต ค่าภาษี  
 
 

จ านวน     10,000   บาท  
 
 
จ านวน      60,000   บาท  
 
 
 
 
จ านวน   300,000   บาท  
  
 
 
 
จ านวน    40,000  บาท  
 
 
จ านวน    15,000    บาท  
 
 
 
 
 
รวม     373,000     บาท  
จ านวน   250,000   บาท  
 
 
 
 
 
จ านวน     8,000   บาท  
 
จ านวน     3,000   บาท  
 
จ านวน  112,000   บาท 
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งบลงทุน  (540000) 
หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000)  
          ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน 
          เก้าอ้ีแถว 4 ที่นั่ง   
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีแถว 4 ที่นั่ง จ านวน 2 ชุดๆละ 6,900 
บาท รวมเป็นเงิน  13,800  บาท(ตั้งตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีใน
มาตรฐานครุภัณฑ์) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 
0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕
61-๒๕๖5) แบบ ผ.03 หน้าที่ 77  ล าดับที่ 1 
          เก้าอ้ีหนังส านักงาน   
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีหนังส านักงาน จ านวน 5 ตัวๆละ 4,500 
บาท รวมเป็นเงิน 22,500  บาท (ตั้งตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีใน
มาตรฐานครุภัณฑ์) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 
0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 
         โต๊ะขาวหน้าโฟเมก้า 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะขาวหน้าโฟเมก้า (ขนาด 70X180 ซ.ม.) 
จ านวน 5 ตัวๆละ 2,500 บาท รวมเป็นเงิน 12,500 บาท (ตั้งตามราคา
ท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์) เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖5) แบบ ผ.03 หน้าที่ 77  
ล าดับที่ 2 
        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  
 
 
 
 
 
 

รวม     258,800    บาท 
รวม     168,800    บาท 
จ านวน   48,800  บาท 
จ านวน    13,800  บาท 
 
 
 
 
 
จ านวน      22,500   บาท 
 
 
 
 
จ านวน      12,500  บาท  
  
 
 
 
 
 
จ านวน    120,000  บาท  
 
 
 
 
รวม    90,000    บาท 
จ านวน   90,000   บาท  
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งานบริหารงานคลัง (๐๐๑๑๓)  
งบบุคลากร (๕๒๐๐๐๐)   
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (๕๒๒๐๐๐)  
         ประเภทเงินเดือนพนักงาน 
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ให้แก่
ผู้อ านวยการกองคลัง จ านวน ๑ อัตรา  นักวิชาการคลังช านาญการ  จ านวน ๑ 
อัตรา  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ช านาญงาน จ านวน ๑ อัตรา 
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ช านาญงาน จ านวน  ๑ อัตรา เจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน/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 , นักวิชาการคลังช านาญการ , เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชีปฏิบัติงาน/ช านาญงาน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ช านาญงานและเจ้า
พนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 

รวม   1,580,300  บาท 
รวม   1,129,000  บาท  
รวม   1,129,000  บาท  
จ านวน   635,000  บาท  
 
 
 
 
 
จ านวน   72,000  บาท  
 
 
 
 
 
จ านวน   42,000   บาท  
 
 
จ านวน  215,000  บาท  
 
 
จ านวน  151,000  บาท  
 
 
จ านวน   14,000    บาท  
 
 
รวม    405,000    บาท  
รวม     50,000    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 เพ่ือจ่ายเป็นค่าล้างฟิล์ม ค่าเย็บปก
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 
0808.2/ว 1555  ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560         

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (๓๒๐๓๐๐)       
          - ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนและค่าเดินทางไปราชการ  
           เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหลักสูตรต่างๆ 
           เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปอบรมสัมมนา เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 
         ประเภทค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม (๓๒๐๔๐๐) 
         รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกต ิหรือทรัพย์ที่เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
ต าบล เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องปรับอากาศฯลฯ ในกอง
คลัง   
หมวดค่าวัสดุ (๕๓๓๐๐๐) 
         ประเภทวัสดุส านักงาน  (๓๓๐๑๐๐) 
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ อุปกรณ์  เครื่องเขียน
แบบพิมพ์ กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้มเอกสาร หรอืสิ่งของเครื่องใช้เบ็ดเตล็ด
ต่างๆ ฯลฯ ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง 
          ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  (๓๓๑๔๐๐)  
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล  ตลับหมึกส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ คู่มือโปรแกรมและอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในส านักงาน หรือใช้
ทดแทนส าหรับอุปกรณ์ประกอบภายในหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงภายนอก ให้
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของกองคลัง  
งบลงทุน  (540000)  
หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000) 

จ านวน    10,000    บาท  
 
 
 
 
รวม    320,000    บาท  
จ านวน   250,000   บาท  
 
 
 
จ านวน   60,000  บาท  
 
จ านวน  60,000    บาท  
 
 
 
 
 
 
จ านวน  10,000    บาท  
 
 
 
 
รวม      35,000    บาท  
จ านวน   25,000    บาท  
 
 
 
จ านวน   10,000    บาท  
 
 
 
 
 
รวม   46,300    บาท  
รวม   46,300    บาท  
จ านวน   10,000  บาท 
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          ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  (410100) 
          ตู้เหล็กชนิดบานเลื่อน 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กชนิดบานเลื่อน จ านวน 2 ตู้ ตู้ละ 5,000 
บาท รวมเป็นเงิน 10,000 บาท (ตั้งตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีใน
มาตรฐานครุภัณฑ์) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 
0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561  
         ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
         เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อย   
         กว่า 19 นิว้)  
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง 
        คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
        - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จ านวน 1 หน่วย มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 
MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz 
        - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือดีกว่า ดังนี้ 
        1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหน่วยความจ า 
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
        2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics  Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักใน
การแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
        3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
        - มีหน่วยความจ าหลัก(RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
        - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด (SATA) หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid Status Drive  ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จ านวน 1 หนว่ย 
       - มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
       - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T  หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
       - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 
ช่อง 
       - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
       - มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หนว่ย 
(ตั้งราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ าปี 2562)  

จ านวน    10,000    บาท  
 
 
 
 
จ านวน    36,300   บาท 
จ านวน    22,000   บาท 
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         เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉดีหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer)  
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction  แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 1 เครื่อง 
         คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
         - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer,Copier,Scanner และ 
Fax ภายในเครื่องเดียวกัน 
         - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
        - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 ⅹ1200 dpi  
         - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 
หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) 
         - มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) 
         - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได้ 
         - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200ⅹ600 dpi 
         - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ ( Auto Document Feed) 
         - สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 
         - สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 
         - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
         - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
        - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 
Base-T  หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่าน
เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได ้
        - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
        - สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom 
(ตั้งราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ าปี 2562)  
          เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800VA จ านวน 1 

เครื่อง 
           คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
          - มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800VA  (480 Watts) 
         - สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที (ตั้งราคาตามเกณฑ์

ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2562)  
           ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ

จ านวน      8,000   บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
จ านวน      2,500   บาท 
 
 
 
 
 
 
จ านวน       3,800   บาท 
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คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน(OEM) 
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
และคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จ านวน 1 ชุด (ตั้งราคาตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2562) 
 

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 และ มท 0810.4/ว661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  แบบ ผ.02 หน้าที่  42 ข้อ 2.2 
ล าดับที่  6    
            
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
รวม     16,000    บาท  
รวม     16,000    บาท  
รวม     16,000    บาท  
รวม     16,000   บาท  
จ านวน   16,000 บาท 
 
จ านวน    16,000    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 
            - ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่
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           
หมวดค่าใช้สอย (532000) 
           ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) 
           - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าป้าย การติดตั้ง การพิมพ์ การ
โฆษณาต่างๆ ผลงานหรือกิจกรรมของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1555 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2560 
            - ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าล้างฟิล์ม ค่าเย็บปก
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ การสอนเสริมภาษา คอมพิวเตอร์ ค่าบริการก าจัด

 
รวม  5,666,390  บาท  
รวม  1,965,100  บาท  
รวม    746,800  บาท  
รวม    746,800  บาท  
จ านวน  449,800  บาท 
 
 
 
จ านวน   42,000   บาท 
 
 
จ านวน   225,000   บาท 
 
 
 
 
จ านวน    30,000    บาท 
 
 
 
รวม   1,125,000  บาท 
รวม     60,000   บาท 
จ านวน   60,000   บาท 
 
 
 
 
 
 
รวม      640,000    บาท 
จ านวน   450,000   บาท 
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ปลวก กิจกรรมการศึกษา สื่อการเรียนการสอนและแบบฝึกประสบการณ์ต่างๆ 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ 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  ๒๕๖3  
              เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงานโครงการจัดงานสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖3 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 
แบบ ผ.02 หน้าที่  44  ข้อ 2.3  ล าดับที่  9 

    โครงการน าเสนอผลงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสู่สาธารณชน ประจ าปี 
2563  
               เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงานโครงการน าเสนอผลงานศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กสู่สาธารณชน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖3 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 
2561 – 2565) แบบ ผ.02 หน้าที่  45  ข้อ  2.3 ล าดบัที่  10 
               โครงการจัดกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ ประจ าปี 2563 
               เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการจัดกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สัมพันธ์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖3 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 คอมพิวเตอร์ อาคารฯลฯ ในกองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขอนคลาน และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
ประจ ามัสยิดบ้านราไว  
หมวดค่าวัสดุ (533000) 
             ประเภทวัสดุส านักงาน (330100) 
              เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ อุปกรณ์เครื่อง
เขียนสิ่งแบบพิมพ์ กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้มเอกสาร หรือสิ่งของเครื่องใช้
เบ็ดเตล็ดต่างๆ ฯลฯ ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 
 
 
จ านวน  175,000   บาท 
 
จ านวน  100,000   บาท 
 
 
 
 
 
 
 
จ านวน   30,000    บาท 
 
 
 
จ านวน  20,000    บาท 
 
 
 
 
จ านวน  25,000    บาท 
 
 
 
จ านวน    15,000    บาท  
 
 
 
 
 
รวม    205,000    บาท 
จ านวน    15,000    บาท  
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              ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200) 
              เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหลอดไฟ สายไฟ ฟิวส์ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์
ไฟฟ้าไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ ในกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
             ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (330300)   
              เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ ายาล้างห้องน้ า น้ ายาเช็ดกระจกไม้กวาด
ขยะ ฯลฯ แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
              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                 
งบลงทุน (540000) 
หมวดครุภัณฑ์ (541000) 
               ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน (410100) 
                 - จัดซื้อพัดลมติดพนัง  
                   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดฝาพนังพร้อมติดตั้ง จ านวน 2  
ตัวๆละ 1,500 บาท รวมเป็นเงิน 3,000 บาท ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านขอนคลาน และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดบ้านราไว (ซื้อตาม
ราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์)                   
                 - จัดซื้อตู้เหล็ก ชนิดบานเลื่อน 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ชนิดบานเลื่อน จ านวน 3 ตู้ๆละ 
5,000  บาท ส าหรับกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัด (ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์)                                   
                 ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
                  - จัดซื้อชุดเครื่องเสียง จ านวน 1 ชุด 
                  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเสียง  ล าโพง Turbosound IX 12    
ตู้ล าโพงพร้อมขาตั้งล าโพง มีบลูธูท 1100 Watt 2 Way 12’’ จ านวน 1 ชุด 

จ านวน  10,000    บาท  
 
 
 
จ านวน  20,000  บาท 
 
 
จ านวน   150,000    บาท 
 
 
จ านวน   10,000   บาท 
 
 
 
 
 
รวม      20,000  บาท 
จ านวน   20,000  บาท 
 
 
 
 
รวม    293,300  บาท 
รวม      93,300  บาท 
จ านวน  18,000  บาท 
จ านวน   3,000   บาท 
 
 
 
 
จ านวน   15,000  บาท 
 
 
 
จ านวน  20,000   บาท 
จ านวน   20,000  บาท 
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ส าหรับการจัดกิจกรรมของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (ซื้อตามราคา
ท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์)                                                                 
                  ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์ (410100) 
                 - เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)   
                  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จ านวน 2 
เครื่อง ๆ ละ 22,000  บาท รวมเป็นเงิน 44,000 บาท 
              คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
             - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก        
(4 core) จ านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า 
ดังนี้ 
             1. ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Mem0ry รวมในระดับ 
(Levl) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics 
Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ 
             2. ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระหับ 
ZLevel) เดี่ยวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz  และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณี
ที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
            - มีหน่วยความจ าหลัก(RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 8 GB 
            - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือชนิด Solid Status Drive  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 
จ านวน 1 หน่วย 
           - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 X 768 Pixel 
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
           - มีช่องเชื่อมต่อ  (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดีกว่า ไม่น้อยกว่า 
3 ช่อง   
          - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
          - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (NetworK Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
          -สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) และ  
Bluetooth  (ตั้งราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2562)          
          เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)    
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)   จ านวน 1 เครื่อง 
          คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
          -เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 

 
 
จ านวน  55,300   บาท 
จ านวน  44,000    บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จ านวน  6,300  บาท 
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Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
          -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi 
          -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 
          -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 
10 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) 
         -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
         -มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
         -สามารถใช้ได้กับ A4, Letter , Legal และ Custom 
(ตั้งราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ าปี 2562) 
           เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800VA จ านวน 2 

เครื่องๆละ 2,500 บาท รวมเป็นเงิน 5,000 บาท 
           คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
          - มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800VA  (480 Watts) 
         - สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที (ตั้งราคาตามเกณฑ์

ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2562)  
  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000)         
                 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
(421100) 
                  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ต่างๆ หรือทรัพย์ที่เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน เช่น 
อาคารฯลฯ ในกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ขอนคลานและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดบ้านราไว   
 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) 
งบบคุลากร (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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จ านวน   5,000   บาท 
 
 
 
 
 
 
รวม    200,000   บาท 
จ านวน  200,000  บาท 
 
 
 
 
 
 
รวม  3,701,290    บาท 
รวม   1,326,000   บาท 
รวม   1326,000   บาท 
จ านวน  850,000   บาท 
 
 
 
 
 
จ านวน    126,000   บาท 
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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 
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 

 
 
 
จ านวน   350,000   บาท 
 
 
 
 
 
รวม   1,259,290   บาท 
รวม    584,290  บาท 
 
จ านวน  584,290  บาท 
จ านวน    20,000   บาท 
 
 
 
 
จ านวน  205,800    บาท 
 
 
 
 
 
จ านวน  151,900    บาท 
 
 
 
 
 
จ านวน  71,400   บาท 
 
 
 
จ านวน  52,700  บาท 
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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 

-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)  
เพ่ือจ่ายเป็นคา่อาหารเสริม (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 อัตราและเจา้พนักงาน
สาธารณสุขปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  จ านวน  ๑  อัตรา 

 
 
จ านวน   47,460   บาท 
 
 
 
 
 
จ านวน   35,030   บาท 
 
 
 
 
 
 
รวม     675,000   บาท  
จ านวน   675,000  บาท 
 
 
 
 
 
รวม   1,116,000  บาท 
จ านวน  1,116,000  บาท 
 
 
 
 
 
 
รวม   1,214,000  บาท 
รวม   1,044,000  บาท 
รวม    484,000  บาท 
รวม    484,000  บาท 
จ านวน   176,000    บาท 
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             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 
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) 
        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        
หมวดค่าใช้สอย (๕๓๒๐๐๐) 
                ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) 
                 - ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ 
เช่น ค่าเย็บปกหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าจ้างเหมาเขียนป้ายโฆษณาต่างๆ 
ค่ารับวารสาร ค่าจ้างเหมาดูแลรถฉุกเฉิน ค่าจ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควันก าจัด
ยุงลาย  ค่าเหมาแบกหามสัมภาระ ค่าจ้างเหมาก าจัดขยะ ค่าใช้จ่ายในการ
ประชาสัมพันธ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าป้าย การติดตั้ง การพิมพ์ 
การโฆษณาฯลฯ ผลงานหรือกิจกรรมของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 
มีนาคม 2560                 
                ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300) 
               - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
               เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าพาหนะ ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ ฝึกอบรม
สัมมนา ของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง 

จ านวน   24,000   บาท 
 
 
 
จ านวน   42,000     บาท 
 
 
จ านวน   218,000   บาท 
 
 
 
จ านวน   24,000    บาท 
 
 
 
รวม   540,000   บาท 
รวม     20,000   บาท 
จ านวน  20,000  บาท 
 
 
 
 
 
รวม      430,000   บาท 
จ านวน  370,000   บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
จ านวน   30,000   บาท 
 
จ านวน    30,000   บาท 
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               - 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
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที่ 27 มิถุนายน 
2559 
งบลงทุน (540000) 
หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000)                

 
 
 
 
 
 
 

 
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 
 
 
 
 
 
รวม    20,000   บาท 
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             ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800)    
              รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ที่เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ
ต่างๆ เป็นต้นซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง   
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
งบด าเนินการ 
หมวดค่าใช้สอย 
              ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300) 
             - โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน 
              เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ในชุมชน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แบบ ผ.02 
หน้าที่ 45 ข้อ 2.4 ล าดับที่ 1 
              - โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในชุมชน  
                เพ่ือเป็นค่าด าเนินโครงการรณรงค์แก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในชุมชน 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แบบ ผ.02 หน้าที่ 45 
ข้อ 2.4 ล าดับที่ 2 
              - โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม 
                เพ่ือเป็นค่าด าเนินโครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แบบ ผ.02 หน้าที่ 64 
ข้อ 5.1 ล าดับที่ 3              
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 

รวม    20,000   บาท 
จ านวน  20,000  บาท 
 
 
รวม   90,000    บาท 
รวม   90,000    บาท 
รวม   50,000    บาท 
 
รวม    50,000   บาท 
จ านวน    15,000  บาท 
 
 
 
จ านวน  15,000   บาท 
 
 
 
จ านวน   20,000   บาท 
 
 
 
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 
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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 มท 
0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 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) 
                เพ่ือจ่ายเป็น 
                - ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จ้างเหมาบริการต่างๆ จัดท าป้าย การติดตั้งการพิมพ์ การโฆษณา ฯลฯ ผลงาน 
หรือกิจกรรมของกองสวัสดิการสังคม 
                 - ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  เพื่อจ่ายเป็นค่าล้างฟิล์ม ถ่าย
เอกสาร  ค่าเย็บปกหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560               

 
 
 
รวม   884,000  บาท 
รวม   804,000  บาท 
รวม  572,000   บาท 
รวม  572,000   บาท 
จ านวน  360,000  บาท 
 
 
จ านวน  42,000  บาท 
 
 
จ านวน  170,000   บาท 
 
 
 
รวม  232,000   บาท 
รวม    52,000  บาท 
จ านวน  42,000  บาท 
 
 
 
 
 
จ านวน  10,000   บาท 
 
 
 
รวม    160,000  บาท 
จ านวน  110,000  บาท 
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              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  
               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 ๒๕๖3 
              เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงานโครงการครอบครัวสุขสันต์สร้างสรรค์ผู้
สูงวัย และส่งเสริมศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นประจ าปี ๒๕๖3 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แบบ ผ.02 หน้าที่ 47 

จ านวน  40,000   บาท 
 
จ านวน  40,000  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
จ านวน   10,000  บาท 
 
 
 
 
จ านวน  20,000 บาท  
จ านวน  10,000 บาท 
 
 
 
 
จ านวน  10,000  บาท 
 
 
 
 
 
 
รวม    80,000   บาท  
รวม    80,000   บาท  
จ านวน  80,000  บาท 
จ านวน  80,000  บาท 
 
จ านวน   80,000    บาท  
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ข้อ 2.5 ล าดับที่ 1                    
                   แผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) 
แผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) 
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๑)  
งบบุคลากร  (520000) 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (522000) 
              ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100) 
              เพ่ือจ่ายเป็นคา่เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ 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    5,624,100  บาท  
รวม    1,464,500  บาท  
รวม      942,000   บาท  
รวม      942,000   บาท  
จ านวน  660,000   บาท 
 
 
 
 
จ านวน  42,000   บาท 
 
 
จ านวน  198,000  บาท 
 
 
 
จ านวน  42,000   บาท 
 
 
 
รวม    583,000   บาท 
รวม   138,000   บาท 
จ านวน   78,000   บาท 
 
 
 
 
 

จ านวน  60,000   บาท 
 
 
 
 
รวม      190,000   บาท 
จ านวน  150,000  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 ตู้  โต๊ะ เก้าอ้ีคอมพิวเตอร์ 
เครื่องปรับอากาศ รถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้า
ฯลฯ  ในกองช่าง เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 
1555  ลงวนัท่ี 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   155,000  บาท 
จ านวน  10,000   บาท 
 
 
 
 
 
จ านวน  30,000  บาท 
 
 
จ านวน  30,000   บาท 
 
 
จ านวน  35,000  บาท 
 
 
 
จ านวน   40,000   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) 
              ประเภทครุภัณฑ์ส ารวจ(411300) 
               เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา  
              เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบ
พกพา จ านวน 1 เครื่อง    คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
  1) มีเครื่องรับสัญญาณ GPS แบบความไวสูง 
  2) มีจอภาพแสดงผลแบบ LCD 
  3) บันทึกข้อมูลต าแหน่งพิกัดได้ไม่น้อยกว่า 2,000 จุด และสร้างเส้นทางได้ 
200 เส้นทาง 
  4) บันทึกข้อมูลค่าพิกัดโดยอัตโนมัติได้ถึง 10,000 จุด 
  5) มีแผนที่ประเทศไทยบรรจุอยู่ และข้อมูลต าแหน่งสถานที่ส าคัญไม่น้อย
กว่า 500,000 ต าแหน่ง 
  6) มีเข็มทิศอิเล็กทรอนิคส์และระบบหาค่าความสูงโดยการวัดความดัน
บรรยากาศ 
  7) มีพอร์ตส าหรับเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทาง USB port แบบ 
High- Speed 
  (ตั้งราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ าปี 2562)       
               ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800) 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ที่เป็น
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล  เช่น รถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครน
ไฮโดรลิคพร้อมกระเช้า ฯลฯ ใน กองช่าง 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
จ านวน   10,000   บาท 
 
 
 
 
 
รวม   39,500   บาท 
รวม    39,500  บาท 
 
จ านวน  24,500  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จ านวน   15,000   บาท 
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 งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔๒) 
งบลงทุน(540000) 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000) 
                  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (421000) 
                   - โครงการปรับปรุงถนนหินผุสายคลองถั่ว (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 1 
                   เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการปรับปรุงถนนหินผุสายคลองถั่ว     
(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร ถมหินผุหนาเฉลี่ย 
0.55 เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) แบบ ผ.02 หน้าที่ 57 ข้อ 3.๑ ล าดับที ่18 
                   - โครงการปรับปรุงถนนหินผุสายคลองถั่ว (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3 
                   เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการปรับปรุงถนนหินผุสายคลองถั่ว     
(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 622 เมตร ถมหินผุหนาเฉลี่ย 
0.55 เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) แบบ ผ.02 หน้าที่ 57 ข้อ 3.๑ ล าดับที ่19 
                    - โครงการปรับปรุงถนนหินผุสายนายหมาดได๋  หมานยวง -
นายประกอบ หมานยวง หมู่ที่ 3 
                    เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการปรับปรุงถนนหินผุสายนาย
หมาดได๋ หมานยวง - นายประกอบ หมานยวง หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 190 เมตร ถมหินผุหนาเฉลี่ย 0.55 เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
ก าหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) แบบ ผ.02 
หน้าที่  57  ข้อ 3.๑ ล าดับที่ 20 
                     - โครงการปรับปรุงถนนหินผุสายนายร่ม  ท้ายวัง หมู่ที่ 3 
                     เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการปรับปรุงถนนหินผุสายนายร่ม    
ท้ายวัง หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร ถมหินผุหนาเฉลี่ย 0.70 
เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) แบบ ผ.02 หน้าที่  57  ข้อ 3.๑ ล าดับที่ 21 
                      - โครงการปรับปรุงถนนหินผุสายบ้านนายสัญญา  สู่สม – 
บ้านนายกาหรีม  ชายเกตุ หมู่ที่ 2 
                     เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการปรับปรุงถนนหินผุสายนาย
สัญญา  สู่สม - บ้านนายกาหรีม  ชายเกตุ หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
380 เมตร ถมหินผุหนาเฉลี่ย 0.55 เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
ก าหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) แบบ ผ.02 
หน้าที่  58  ข้อ 3.๑ ล าดับที่ 22 
                      - โครงการปรับปรุงถนนหินผุสายบ้านนายจ านง  หมานยวง 
- นายประกอบ  หมานยวง หมู่ที่ 3 
                      เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการปรับปรุงถนนหินผุสายบ้าน
นายจ านง  หมานยวง - นายประกอบ  หมานยวง หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 580  เมตร ถมหินผุหนาเฉลี่ย 0.50 เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ 

รวม  4,159,600   บาท  
รวม  4,009,600   บาท  
รวม  4,009,600   บาท  
จ านวน 3,979,800  บาท 
จ านวน   532,000 บาท 
 
 
 
 
จ านวน   551,000 บาท 
 
 
 
 
จ านวน  168,000  บาท 
 
 
 
 
 
 
จ านวน  190,000  บาท 
 
 
 
 
จ านวน  324,000   บาท 
 
 
 
 
 
 
จ านวน  579,800  บาท 
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อบต.ก าหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) แบบ ผ.
02 หน้าที่  58  ข้อ 3.๑ ล าดับที่ 23 
                     -โครงการปรับปรุงถนนหินผุสายนายส าราญ โกบแม็ง -    
นายหนาด  ติงหวัง หมู่ที่ 2 
                    เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการปรับปรุงถนนหินผุสายนาย
ส าราญ  โกบแม็ง-นายหนาด  ติงหวัง  หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 425  
เมตร ถมหินผุหนาเฉลี่ย 0.60 เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) แบบ ผ.02 หน้าที่  
58        ข้อ 3.๑ ล าดับที่ 24 
                    -โครงการปรับปรุงถนนหินผุสายบ้านนายธวัชชัย ลาวัลย์ –  
ท่ออุโมงค์ หมู่ที ่2  
                   เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนนหินผุสายบ้าน         
นายธวัชชัย ลาวัลย์ –  ท่ออุโมงค์ หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
390.00 เมตร ถมหินผุหนาเฉลี่ย 0.60 เมตร (รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) แบบ ผ.02 
หน้าที่ 58 ข้อ 3.๑ ล าดับที่ 25 
                   - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยาสีน - ถนน
หาดราไว บ้านราไวเหนือ  หมู่ที่ 4  
                   เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายยาสีน - ถนนหาดราไว บ้านราไวเหนือ หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง  4.00 
เมตร     ยาว 280.00  เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร (รายละเอียด
ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – 
๒๕๖5) แบบ ผ.02 หน้าที่  56  ข้อ 3.๑ ล าดับที่  17                  
                  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
(421100) 
                   เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ต่างๆและไฟฟ้าสาธารณะหรือทรัพย์ที่เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  เช่น อาคาร ถนน ไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ   
งบเงินอุดหนุน (560000) 
เงินอุดหนุน (560000) 
                  เงินอุดหนุนส่วนราชการ(610200) 
                  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการก่อสร้างขยายเขตระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้าภายในต าบลขอนคลาน  อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ให้แก่การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอละง ูจังหวัดสตูล (รายละเอียดตามแบบแปลนและผัง
ที ่อบต.ขอนคลาน ก าหนด)  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – 
๒๕๖5)  แบบ ผ.02 หน้าที่  54 ข้อ 3.๑ ล าดับที่ 1 
 

 
 
จ านวน  407,000  บาท 
 
 
 
 
 
 
จ านวน   353,000  บาท 
 
 
 
 
 
 
จ านวน   875,000  บาท 
 
 
 
 
 
 
จ านวน 29,800  บาท 
 
 
 
 
รวม    150,000    บาท  
จ านวน  150,000  บาท
จ านวน  150,000  บาท 
 
 
 
 
 

 



 

29 
 

 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (๐๐๒๖๐) 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00260) 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) 
งบด าเนินงาน (530000) 
หมวดค่าใช้สอย (532000) 
               ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)              
             - โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ประจ าปี  ๒๕๖3  
               เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการส่งเสริมด้านการเกษตร ประจ าปี  
พ.ศ. ๒๕๖3 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) แบบ     
ผ.02 หน้าที่ 49 ข้อ 2.6 ล าดับที่ 1   
            - โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการประมง ประจ าปี  ๒๕๖3  
              เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการประมง 
ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖3 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 
แบบ ผ.02   หน้าที่ 49 ข้อ 2.6 ล าดับที่ 1   
           - โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี ประจ าปี  ๒๕๖3  
             เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี 
ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖3 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 
แบบ ผ.02   หน้าที่ 49 ข้อ 2.6 ล าดับที่ 1   
 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (๐๐๒๖๐) 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) 
งานกีฬาและนันทนาการ (00262) 
งบด าเนินงาน (530000) 
หมวดค่าใช้สอย (532000) 
               ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300) 
              โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต. ขอนคลานคัพ 
ประจ าปี  ๒๕๖3 
              เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.
ขอนคลานคัพ ประจ าปี ๒๕๖3  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565)  แบบ ผ.02 หน้าที่  50 ข้อ 2.7 ล าดับที่ 2 
              โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน 
และประชาชน 
               เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งทีมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
รายการฟุตบอลสตูลลีก,จาบังเกมส์,การแข่งขันวอลเลย์บอล ฯลฯ ส าหรับ 
เด็กนักเรียน เยาวชน และประชาชน ประจ าปี ๒๕๖3 เช่น ค่าวัสดุ ค่าชุดกีฬา 

รวม   45,000    บาท  
รวม    45,000   บาท  
รวม    45,000   บาท  
รวม   45,000   บาท  
 
จ านวน   45,000   บาท 
จ านวน   15,000   บาท 
 
 
 
จ านวน   15,000   บาท 
 
 
 
จ านวน  15,000   บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวม   430,000    บาท  
รวม    200,000  บาท  
รวม    200,000   บาท  
รวม    160,000   บาท  
จ านวน  160,000  บาท 
 
จ านวน   100,000   บาท 
 
 
 
 
จ านวน  60,000   บาท 
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ค่าอุปกรณ์ฝึกซ้อม ค่าเดินทาง , ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565)  แบบ ผ.02 หน้าที่  
50 ข้อ 2.7 ล าดับที่ 4 
หมวดค่าวัสดุ (533000) 
               วัสดุกีฬา (331300)          
               เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาต่างๆ เช่น ฟุตบอล 
วอลเลย์บอล ตะกร้อ อุปกรณ์มวย ฯลฯ ให้แก่ศูนย์กีฬาประจ าหมู่บ้านทั้ง ๔ 
หมู่บ้าน โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในต าบลขอนคลาน เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) แบบ ผ.02 หน้าที ่ 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 
               - 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 
                 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวของดีที่ขอนคลาน 
ประจ าปี 2563 ตามรายละเอียดโครงการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวต าบล
ขอนคลาน  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖5) แบบ ผ.
02 หน้าที่ 40 ข้อ 1.2 ล าดับที่  14 
 
 

 
 
 
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 
 
 
 
 
จ านวน    20,000  บาท 
 
 
 
 
รวม     430,000   บาท  
รวม      380,000  บาท  
รวม      380,000  บาท  
จ านวน  380,000  บาท 
 
จ านวน   380,000   บาท 
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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  ๒๕๖3  
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าสิ่งของและอ่ืนๆ ตามรายละเอียดโครงการส่งเสริม
อาชีพเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖3 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) แบบ ผ.02   หน้าที่ 52 ข้อ 2.8 ล าดับที่ 1                        
 

แผนงานการพาณิชย์ (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 

รวม     50,000    บาท  
รวม     50,000    บาท  
จ านวน    50,000  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 
 
 
 
 
 
 

 
 

รวม     953,000    บาท  
รวม     953,000    บาท  
รวม     863,000    บาท  
รวม      420,000   บาท  
จ านวน   420,000   บาท 
 
 
 
 
 
รวม      83,000   บาท  
จ านวน    3,000   บาท 
 
 
จ านวน     20,000   บาท 
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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 มาตรวัดน้ า  ลวดตีตาผนึก
มาตรวัดน้ า ฯลฯ  ส าหรับงานกิจการประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน  
หมวดค่าสาธารณูปโภค (534000) 
               ประเภทค่าไฟฟ้า (340100)   
               เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าส าหรับโรงสูบน้ าประปา โรงผลิต
น้ าประปา ที่อยู่ในความรับผิดชอบของงานกิจการประปา องค์การบริหารส่วน
ต าบลขอนคลาน 
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 

เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
          - ค่าเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ของพนักงานจ้างของ อบต.  
ขอนคลาน จ านวน  17,500 บาท  
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างของ 
อบต.ขอนคลาน ต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) จ านวน 2 อัตรา      
         - ค่าเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างของ อบต. ขอน
คลาน จ านวน  115,200  บาท 
           เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างของ 
อบต.ขอนคลาน ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จ านวน 1 
อัตรา,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จ านวน 5 อัตรา , พนักงานขับรถยนต์ จ านวน 
๑ อัตรา , พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จ านวน ๑ อัตรา , ผู้ช่วยเจ้า

 
 
จ านวน   60,000    บาท 
 
 
 
 
 
จ านวน   380,000   บาท 
จ านวน   380,000   บาท 
 
 
จ านวน    70,000   บาท 
จ านวน     70,000  บาท 
จ านวน     70,000  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
รวม     4,190,966   บาท
รวม     4,190,966   บาท
รวม     4,190,966   บาท 
จ านวน   122,400    บาท  
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พนักงานพัฒนาชุมชน จ านวน  ๑ อัตรา , ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
จ านวน ๑ อัตรา,ภารโรง จ านวน  ๑ อัตรา และผู้ช่วยนายชา่งโยธา เป็นไปตาม
หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท.0809.5/ว 9 ลง
วันที่ 22 มกราคม 2557 , หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วน
ที่สุดที่ มท.0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10  มกราคม 2557 และ
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
           ประเภทเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 
           เพ่ือจ่ายเป็นคา่เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานจ้างของ
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
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 
              เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4)พ.ศ. 
2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แบบ ผ.02 
หน้าที่ 53 ข้อ 2.10 ล าดับที่ 1 
             ประเภทเบี้ยยังชีพคนพิการ 
              เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพแก่คนพิการ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แบบ ผ.02 
หน้าที่ 53 ข้อ 2.10 ล าดับที่ 2 
              ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
              เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์ เป็นไปตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 684 
ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) แบบ ผ.02 หน้าที่ 53 ข้อ 2.10 ล าดับที่ 3                 
               ประเภทเงินส ารองจ่าย    
              เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีจ าเป็น เร่งด่วนหรือบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน กรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับอุบัติภัยและสาธารณภัยต่างๆ 

 
 
 
 
 
จ านวน  4,900  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
จ านวน  2,800,000  บาท 
 
 
 
 
 
จ านวน   900,000   บาท 
 
 
 
 
 
จ านวน     40,000   บาท 
 
 
 
 
จ านวน    100,000  บาท 
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เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แบบ ผ.02 หน้าที่ 53 
ข้อ 2.10 ล าดับที่  4    
              ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน   
              โครงการด าเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พ้ืนที่ 

    -เพ่ือจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พ้ืนที่ ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการก าหนด
หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ.2557         ไม่
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.)  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 
เป็นไปตามหนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.5/ว 3466 
ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561และที่ มท 0808.5/ว 2305 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 
2561 
 

 
จ านวน     60,000    บาท   

จ า
น
     

 
 
 
 
 
 
 
 
จ านวน   163,666   บาท 

              
   

                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                       
                           

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


