
  รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย  
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๕6262  

องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลานองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน  
อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูลอ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล  

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น   29,467,500     บาท   

จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 
 

ด้านบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐) 
แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐) 

 

แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐)       รวม  10,736,900 บาท 
งานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๑)           รวม  8,184,700   บาท 
งบบุคลากร  (520000)         รวม  4,556,500   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 
      ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (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)   
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือน และเงินปรับปรุงประจ าปี ให้แก่ ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล จ านวน ๑  อัตรา รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
จ านวน ๑ อัตรา หัวหน้าส านกัปลัดฯ จ านวน ๑ อัตรา นักทรัพยากรบุคคล  
จ านวน ๑ อัตรา นักจัดการงานทั่วไป จ านวน 1 อัตรา และเจ้าพนักงานธุรการ  
จ านวน ๑ อัตรา 

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  3,022,000  บาท   
จ านวน 1,900,000บาท 
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        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
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ จ านวน ๑ อัตรา  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จ านวน ๑ อัตรา  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จ านวน ๑ อัตรา พนักงานขับรถยนต์  จ านวน ๑ 
อัตรา และพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จ านวน ๑ อัตรา                               
       - ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป  ต าแหน่ง ภารโรง จ านวน ๑ อัตรา   
        ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220800)  
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ , ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับ
รถยนต์, พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา และพนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง 
ภารโรง  
งบด าเนินการ (530000) 
หมวดค่าตอบแทน (531000) 
        ประเภทค่าเช่าบ้าน (310400)   
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่งปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล , รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล, หัวหน้าส านักปลัดฯ , 
นักทรัพยากรบุคคล , นักจัดการงานทั่วไป และเจ้าพนักงานธุรการ เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวนัที่ 12 ตุลาคม 
2559 
       ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)   
       เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบลและ
ผู้บริหาร เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522  
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 
หมวดค่าใช้สอย (532000) 
       ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) 
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าเย็บปกหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ  ค่าจ้างเหมาเขียนป้ายโฆษณาต่างๆ ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้า ค่าติดตั้ง
โทรศัพท์ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่ารับวารสาร ค่าเหมาแบกหามสัมภาระ 
ค่าบริการก าจัดปลวก ค่าจ้างเหมาก าจัดขยะ ค่าจ้างเหมาในการจัดเก็บข้อมูล
ส าหรับจัดท าแผนชุมชน ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป ข้อมูลส าหรับการท่องเที่ยว 
ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดอาคารส านักงาน อาคารศูนย์บริการการท่องเที่ยว 
ค่าจ้างรักษาความปลอดภัยส านักงาน ค่าจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะ ฯลฯ 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 

จ านวน   132,000  บาท 
 
 
 
จ านวน   940,000  บาท  
 
 
 
 
 
 
จ านวน   50,000  บาท  
 
 
 
 
รวม   3,353,800  บาท 
รวม    230,800    บาท 
จ านวน  196,800  บาท 
 
 
 
 
 
จ านวน   34,000  บาท  
 
 
 
รวม  2,264,000  บาท 
จ านวน  1,900,000 บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 
 

 

มีนาคม 2560 
        ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200) 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองในการเลี้ยงต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ค่าเลี้ยง
รับรองคณะกรรมการด าเนินงานด้านต่างๆ ฯลฯ 
        ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ   
        รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (320300)    
        เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
        -โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น       
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร
ท้องถิ่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา และกรณี
แทนต าแหน่งที่ว่าง) อีกท้ังให้ความร่วมมือและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายส าหรับ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และหรือสมาชิกวุฒิสภาตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการเลือกตั้ง ฯลฯ เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 3675  ลงวันที่ 6 
กรกฎาคม 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
แบบ ผ.01 หน้าที่ 63 ข้อ 2.1 ล าดับที่ 3 
         -ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา   
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา  
ส าหรับพิธีการวันส าคัญต่างๆ  ตามวาระและโอกาสที่จ าเป็นและมีความส าคัญ  
        -โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมงานรัฐพิธีต่างๆ 
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
และสนับสนุนโครงการพระราชด าริ เนื่องในวันส าคัญ งานรัฐพิธีต่างๆ  เช่น 
วันที่ 6 เมษายน วันที่ 28 กรกฎาคม , วันที่ ๑๒ สิงหาคม , วันที่ 13 ตุลาคม 
วันที่ 23 ตุลาคม วันที่ ๕ ธันวาคมวันที่ 10 ธันวาคม ฯลฯ เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖4) แบบ ผ.01 หน้าที่ 87 ข้อ 
4.1 ล าดับที่ 1 
          -โครงการจัดประชุมประชาคมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
          เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการจัดประชุมประชาคม   
เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖4) แบบ ผ.01 หน้าที่ 98 ข้อ 
6.1 ล าดับที่ 21 
           -โครงการ อบต.ขอนคลาน พบประชาชน 
           เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการ อบต.ขอนคลานพบ
ประชาชน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) แบบ ผ.01 
หน้าที่ 99  ข้อ 6.1  ล าดับที่ 29 
          -ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน
ของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า

 
จ านวน   10,000   บาท 
 
 
จ านวน  534,000 บาท 
 
  
จ านวน   50,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
  
จ านวน    4,000    บาท 
 
  
จ านวน    20,000  บาท 
 
 
 
  
 
 
จ านวน    5,000  บาท 
 
 
 
  
จ านวน    5,000    บาท 
 
 
  
จ านวน  200,000  บาท 
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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 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) 
แบบ ผ.01 หน้าที่ 97 ข้อ 6.1  ล าดับที่ 10    
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
กระจก ไม้กวาดขยะ ผ้าปูโต๊ะ กระติกน้ าร้อน หม้อไฟฟ้า กระติกน้ าแข็ง 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 
        ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและน้ ามันหล่อลื่น (330800)   
        เพ่ือจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อน้ ามันเบนซิน  น้ ามันดีเซล  น้ ามันหล่อลื่นฯลฯ  
เพ่ือใช้กับรถจักรยานยนต์  รถยนต์ส่วนกลาง  รถบรรทุกน้ า เครื่องตัดหญ้า 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 
มีนาคม 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
จ านวน  70,000 บาท  
 
 
 
 
 
 
 
รวม    508,000   บาท 
จ านวน  40,000    บาท 
 
 
 
 
จ านวน  8,000    บาท  
 
 
จ านวน  10,000    บาท  
 
 
จ านวน  60,000    บาท  
 
 
 
 
จ านวน  300,000  บาท  
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        ประเภทวัสดุการเกษตร (331000) 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารเคมีก าจัดศัตรูพืชและสัตว์  พันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์
สัตว์ จอบ เสียม ฯลฯ 
        ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)   
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล 
ตลับหมึกส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ คู่มือโปรแกรมและอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในส านักงาน หรือใช้ทดแทนส าหรับ
อุปกรณ์ประกอบภายในหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงภายนอกให้เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานของส านักงานปลัด  
        ประเภทวัสดุสนาม (331610)          
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเต้นท์ จ านวน 2 หลัง ขนาด  8 X 10 เมตร  ใช้
ส าหรับการจัดกิจกรรมต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลและบริการ
สาธารณะ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
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   
งบลงทุน  (540000) 
หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000)  
          ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
          โต๊ะท างาน  จ านวน 2 ตัว  
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน (ตั้งตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่
มีในมาตรฐานครุภัณฑ์) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 
0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) หน้าที่ 27 ล าดับที่ 2 
          เก้าอ้ีหนังส านักงาน  จ านวน 2 ตัว  
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีหนังส านักงาน (ตั้งตามราคาท้องตลาด 
เนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ 

จ านวน  10,000    บาท  
  
 
จ านวน  20,000    บาท  
 
 
 
 
 
จ านวน  60,000    บาท  
 
 
 
 
รวม    351,000  บาท  
จ านวน  250,000 บาท  
 
 
 
 
 
จ านวน  6,000    บาท  
 
จ านวน  5,000    บาท  
 
จ านวน  90,000  บาท 
 
รวม   249,400  บาท 
รวม   129,400 บาท 
จ านวน  24,900  บาท 
จ านวน  21,400 บาท 
 
 
 
 
จ านวน   3,500   บาท 
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มท 0808.2/ว 0444 ลงวนัที่ 24 มกราคม 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) หน้าที่ 27 ล าดับที่ 2 
        ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
         เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว)  
        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
หนว่ยความจ 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 
(ตั้งราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ าปี 2561) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี( พ.ศ. 2561 – 2564) 
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) แบบ ผ.08 หน้าที่ 27 ล าดับที่ 3           
          เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800VA จ านวน 1 

เครื่อง 

 
 
จ านวน  24,500    บาท  
จ านวน  22,000    บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จ านวน    2,500    บาท  
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           คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
          - มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800VA  (480 Watts) 
         - สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที (ตั้งราคาตามเกณฑ์

ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2561) 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี( พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
2) แบบ ผ.08 หน้าที่ 27 ล าดับที่ 3           

        ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800)  
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่เป็น
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล  เช่น เครื่องจักรกลรถบรรทุกน้ า 
รถยนต์ส่วนกลาง ยานพาหนะต่างๆ ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงปกติหรือค่า
ซ่อมกลาง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) แบบ ผ.
01 หน้าที่ 97 ข้อ 6.1 ล าดบัที่ 10    
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000)         
        ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (421100) 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ 
ทรัพย์ที่เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน  เช่น อาคาร 
ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) แบบ ผ.01 
หน้าที่  97 ข้อ 6.1  ล าดับที่ 10   
งบเงินอุดหนุน (560000) 
         ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200) 
         โครงการบริหารสถานที่กลาง เพ่ือเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล      
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนงบประมาณโครงการบริหารสถานที่กลาง เพ่ือ
เป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ให้แก่ ที่ท าการปกครองอ าเภอทุ่งหว้า  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)
แบบ ผ.02 หน้าที่ 13 ข้อ 6.1  ล าดับที่ 1   
 
งานบริหารงานคลัง (๐๐๑๑๓)  
งบบุคลากร (๕๒๐๐๐๐)   
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (๕๒๒๐๐๐)  
         ประเภทเงินเดือนพนักงาน 
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ให้แก่
ผู้อ านวยการกองคลัง จ านวน ๑ อัตรา  นักวิชาการคลัง  จ านวน ๑ อัตรา  เจ้า
พนักงานการเงินและบัญชี จ านวน ๑ อัตรา เจ้าพนักงานพัสดุ จ านวน  ๑ 
อัตรา             
          ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน (๒๒๐๒๐๐)     
          เพ่ือจ่ายเป็นค่า เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวและเงินที่ปรับเพิ่มตาม

 
 
 
 
 
 
จ านวน   80,000 บาท  
  
 
 
 
 
รวม    120,000   บาท 
จ านวน   120,000 บาท  
 
 
 
 
รวม    25,000    บาท 
จ านวน   25,000 บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
รวม  2,552,200  บาท 
รวม   1,776,000  บาท  
รวม   1,776,000  บาท  
จ านวน  1,326,000  บาท  
 
 
 
 
จ านวน   43,000  บาท  
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คุณวุฒิ แก่พนักงานส่วนต าบล  ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จ านวน 
1 อัตรา และเจา้พนักงานพัสดุ 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 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จ านวน   ๑ อัตรา 
   ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง (๒๒๐๘๐๐) 
             เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จ านวน ๑ อัตรา 
งบด าเนินการ  (๕๓๐๐๐๐) 
หมวดค่าตอบแทน  (๕๓๑๐๐๐) 
         ประเภทค่าเช่าบ้าน (๓๑๐๔๐๐) 
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบล  ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกองคลัง , นักวิชาการคลัง , เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และ
เจ้าพนักงานพัสดุ  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 
5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 
          ประเภทเงินช่วยเหลอืการศึกษาบุตร (๓๑๐๕๐๐) 
          เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบลและ
ลูกจ้างประจ า เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 
4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559  
หมวดค่าใช้สอย  (๕๓๒๐๐๐)  
          ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  (๓๒๐๑๐๐) 
          เพ่ือจ่ายค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าเย็บปกหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 
ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1555  ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2560 
           ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  (๓๒๐๒๐๐) 
            เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรอง ในการเลี้ยงต้อนรับบุคคล คณะบุคคล และ 
จัดงานรัฐพิธีต่างๆ   
 

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (๓๒๐๓๐๐)       

-โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน   
            เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าโครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน

 
 
จ านวน   42,000   บาท  
 
 
จ านวน  204,000  บาท  
 
 
จ านวน  143,000  บาท  
 
 
จ านวน   18,000    บาท  
 
 
รวม   719,000    บาท  
รวม    124,000    บาท  
จ านวน    84,000  บาท  
 
 
 
 
จ านวน  40,000    บาท  
 
 
 
รวม    545,000    บาท  
จ านวน   280,000   บาท  
 
 
 
จ านวน  5,000    บาท  
 
 
 
จ านวน   250,000  บาท  
 
จ านวน  170,000    บาท  
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ทรัพย์สิน เช่น จ้างเหมาบุคลากรในการคัดลอกข้อมูล เดินส ารวจข้อมูล
ภาคสนาม และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
จัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) แบบ ผ.01 หน้าที่ 97 ข้อ 6.1 ล าดับที่ 8 
          - 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  เครื่องพิมพ์ดีด  เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ  ใน
กองคลัง  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) แบบ ผ.
01 หน้าที่ 97 ข้อ 6.1  ล าดับที่ 10   
หมวดค่าวัสดุ (๕๓๓๐๐๐) 
         ประเภทวัสดุส านักงาน  (๓๓๐๑๐๐) 
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ อุปกรณ์  เครื่องเขียน
แบบพิมพ์ กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้มเอกสาร หรือสิ่งของเครื่องใช้เบ็ดเตล็ด
ต่าง ๆ ฯลฯ  ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของ กองคลัง 
          ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  (๓๓๑๔๐๐)  
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล  ตลับหมึกส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ คู่มือโปรแกรมและอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในส านักงาน หรือใช้
ทดแทนส าหรับอุปกรณ์ประกอบภายในหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงภายนอก ให้
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของ กองคลัง  
งบลงทุน  (540000)  
หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000) 
          ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  (410100) 
           โต๊ะท างาน  ระดับ 3-6 
           เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน ระดับ 3-6 จ านวน 2 ตัว (ตั้งตาม
ราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์) เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
หน้าที่ 27 ล าดับที่ 2 
          เก้าอ้ีหนังพนักพิงสูง ระดับ 3-6 

 
 
 
 
จ านวน  80,000    บาท  
 
 
 
 
 
 
จ านวน  10,000    บาท  
 
 
 
 
 
รวม   50,000    บาท  
จ านวน  30,000    บาท  
 
 
 
จ านวน  20,000    บาท  
 
 
 
 
 
รวม   57,200    บาท  
รวม   57,200    บาท  
จ านวน  20,000    บาท  
จ านวน  13,000  บาท 
 
 
 
 
 
จ านวน    7,000    บาท  
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          เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีหนังพนักพิงสูง ระดับ 3-6 จ านวน 2 ตวั 
(ตั้งตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์) เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
หน้าที่ 27 ล าดับที่ 2 
         ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
         เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว)  
        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) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ 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 มีขนาดไม่น้อยกว่า 
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 
(ตั้งราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจ าปี 2561) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี( พ.ศ. 2561 – 2564) 
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) แบบ ผ.08 หน้าที่ 27 ล าดับที่ 3  

 
 
 
 
 
จ านวน    36,200    บาท 
จ านวน    22,000    บาท 
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         เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)  
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction  แบบฉีดหมึก 
(Inkjet) จ านวน 1 เครื่อง 
         คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
         - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer,Copier,Scanner และ 
Fax ภายในเครื่องเดียวกัน 
         - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)  
         - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 5,760 ⅹ1,440 dpi หรือ 
1,200 ⅹ4,800 dpi 
         - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 10.5 ภาพต่อนาที (ipm) 
         - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 
5 ภาพต่อนาที (ipm) 
         - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได้ 
         - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200ⅹ2,400 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 
        - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 
Base-T  หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
        - สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (wifi) ได้ 
        - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
        - สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom 
(ตั้งราคาตามท้องตลาด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี( พ.ศ. 2561 – 
2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) แบบ ผ.08 หน้าที่ 27 ล าดับที่ 3  
         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 2561) 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี( พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
2) แบบ ผ.08 หน้าที่ 27 ล าดับที่ 3  

            ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน(OEM) 

จ านวน   8,900  บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จ านวน    2,500   บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
จ านวน    3,800    บาท  
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ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
และคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จ านวน 1 ชุด(ตั้งราคาตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2561) 

 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (๐๐๑๒๐) 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (๐๐๑๒๐) 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (๐๐๑๒๓) 
งบด าเนินการ (530000) 
หมวดค่าใช้สอย  (532000) 
          ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (320300)               
           - โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 
           เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวม
หมวกนิรภัย  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) แบบ   
ผ.01 หน้าที่  64  ข้อ 2.2  ล าดับที่ 9   
           - โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน   
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับการดูแล 
เฝ้าระวัง ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น 
เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เทศกาลวันฮารีรายอ ฯลฯ ของ อบต.ขอน
คลาน ศูนย์ อปพร.อบต.ขอนคลาน  เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 
2557 และ มท 0810.4/ว661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)  แบบ ผ.01 หน้าที่  65 ข้อ 
2.2 ล าดับที่  ๑0    
   

แผนงานการศึกษา (๐๐๒๑๐) 
แผนงานการศึกษา (๐๐๒๑๐) 
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (๐๐๒๑๑) 
งบบุคลากร    
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
           ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100)  
           เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ให้แก่
ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ  จ านวน ๑ อัตรา  นักวิชาการศึกษา จ านวน ๑ 
อัตรา 
           ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง (220300) 
           เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งแก่พนักงานส่วนต าบล  ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 
รวม      23,000    บาท  
รวม      23,000    บาท  
รวม      23,000    บาท  
รวม      23,000    บาท  
จ านวน   23,000    บาท 
 
จ านวน   3,000    บาท  
 
 
 
จ านวน    20,000    บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวม  5,159,500  บาท  
รวม  1,505,500  บาท  
รวม   772,000   บาท  
รวม   772,000   บาท  
จ านวน  500,000  บาท 
 
 
 
จ านวน   42,000   บาท 
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           ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง (220700)  
           เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจ าปี ให้แก่ 
            - ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่
พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จ านวน ๑ อัตรา 
และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน ๑ อัตรา 
           ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220800) 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  
ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จ านวน 1 อัตรา และ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
จ านวน 1 อัตรา 
งบด าเนินงาน (530000)  
หมวดค่าตอบแทน (531000) 
          ประเภทค่าเช่าบ้าน (310400)  
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ นักวิชาการศึกษา เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 
          ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)  
           เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบล
ต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ นักวิชาการศึกษา เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 
หมวดค่าใช้สอย (532000) 
           ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) 
           - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าป้าย การติดตั้ง การพิมพ์ การ
โฆษณาต่างๆ ผลงานหรือกิจกรรมของกองการศึกษาฯ ฯลฯ  เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวนัที่ 22 มีนาคม 
2560 
            - ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าล้างฟิล์ม ค่าเย็บปก
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ การสอนเสริมภาษา คอมพิวเตอร์ ค่าบริการก าจัด
ปลวก กิจกรรมการศึกษา สื่อการเรียนการสอนและแบบฝึกประสบการณ์ต่างๆ 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 
0808.2/ว1555  ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 
            ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200) 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองในการเลี้ยงต้อนรับบุคคลและจัดงานรัฐพิธี
ต่างๆ  

   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (320300) 
              -ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปอบรม สัมมนาเป็นค่าเบี้ย

จ านวน   200,000   บาท 
 
 
 
 
จ านวน    30,000    บาท 
 
 
 
รวม   597,000    บาท 
รวม     47,000    บาท 
จ านวน   42,000   บาท 
 
 
 
จ านวน    5,000   บาท 
 
 
 
 
รวม     450,000    บาท 
จ านวน   200,000   บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
จ านวน    5,000    บาท 
 
 
จ านวน  225,000   บาท 
 
จ านวน  100,000   บาท 
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เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ 
             เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆของบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหลักสูตรต่างๆ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
              โครงการสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี  ๒๕๖2  
              เพ่ือจ่ายเป็นค่าสิ่งของและอ่ืนๆ ตามรายละเอียดโครงการจัดงาน
สัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖2 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) แบบ ผ.01 หน้าที่  68  ข้อ  2.3 ล าดับที่  21 

    โครงการน าเสนอผลงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสู่สาธารณชน ประจ าปี 
2562  
               เพ่ือจ่ายเป็นค่าเพ่ือจ่ายเป็นค่าสิ่งของและอ่ืนๆ ตามรายละเอียด
โครงการน าเสนอผลงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสู่สาธารณชน ประจ าปี พ.ศ.    
๒๕๖2 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) แบบ ผ.01 
หน้าที่ 68 ข้อ 2.3  ล าดับที่  22 
               โครงการจัดกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ ประจ าปี 2562 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าสิ่งของและอ่ืนๆ ตามรายละเอียดโครงการจัดกีฬาสีศูนย์พัฒนา
เดก็เล็กสัมพันธ์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖2 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 
2561 – 2564) เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 1) แบบ ผ.01 หน้าที่ 4 ข้อ 2.2 ล าดับที่ 
1 
               โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ของ ศพด. 
               เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการทัศนศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) แบบ ผ.01 หน้าที่ 69 ข้อ 2.3  ล าดับที่ 26   
              ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (320400) 
               รายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ หรือทรัพย์ที่เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลขอน
คลานเช่น ตู้ โต๊ะ เก้าอ้ี คอมพิวเตอร์ อาคารฯลฯ ในกองการศึกษา ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านขอนคลาน ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดบ้านราไว
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 1)
แบบ ผ.01 หน้าที่ 10 ข้อ 6.2  ล าดับที่ 1   
หมวดค่าวัสดุ (533000) 
             ประเภทวัสดุส านักงาน (330100) 
              เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ อุปกรณ์เครื่อง
เขียนสิ่งแบบพิมพ์ กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้มเอกสาร หรือสิ่งของเครื่องใช้
เบ็ดเตล็ดต่างๆ ฯลฯ ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษาฯ 
              ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200) 
              เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหลอดไฟ สายไฟ ฟิวส์ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์

 
 
 
 
 
จ านวน   30,000    บาท 
 
 
 
จ านวน  20,000    บาท 
 
 
 
 
 
จ านวน  25,000    บาท 
 
 
 
 
จ านวน    50,000   บาท 
 
 
 
จ านวน    20,000    บาท  
 
 
 
 
 
 
รวม    80,000    บาท 
จ านวน  20,000    บาท  
 
 
 
จ านวน  30,000    บาท  
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ไฟฟ้าไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ ในกองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
             ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (330300)   
              เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ ายาล้างห้องน้ า น้ ายาเช็ดกระจกไม้กวาด
ขยะ ฯลฯ แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  
             ประเภทวัสดุการเกษตร (331000) 
             เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารเคมีก าจัดศัตรูพืชและสัตว์  พันธุ์พืช ปุ๋ย
พันธุ์สัตว์ 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
ปรากฏในหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 
มีนาคม 2560                 
งบลงทุน (540000) 
หมวดครุภัณฑ์ (541000) 
               ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน (410100) 
               จัดซื้อพัดลมติดพนัง จ านวน  5 ตัว 
              เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดฝาพนังพร้อมติดตั้งส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านขอนคลาน และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดบ้าน
ราไว ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 
2 แบบ ผ.08 หน้าที่ 30 ล าดับที่ 20 
                ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (410100) 
                เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)   
               เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 เครื่องๆละ 
22,000  บาท 
              คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
             - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 
core) จ านวน 1 หน่วย มีหนว่ยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz 
             - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 

 
 
จ านวน  10,000  บาท 
 
 
จ านวน   10,000    บาท 
 
 
จ านวน    10,000    บาท 
 
 
 
 
รวม      20,000  บาท 
จ านวน    20,000    บาท 
 
 
 
 
รวม  136,500  บาท 
รวม    56,500   บาท 
จ านวน  7,500     บาท 
 
 
 
 
 
จ านวน   49,000    บาท 
จ านวน    44,000    บาท 
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             1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หน่วยความจ า ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
             2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics  Processing Unit ที่สามารถใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
            3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
            - มีหน่วยความจ าหลัก(RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB 
            - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด (SATA) หรือ ดีกว่า 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid Status Drive  ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
           - 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 
(ตั้งราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจ าปี 2561) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี( พ.ศ. 2561 – 2564) 
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) แบบ ผ.08 หน้าที่ 30 ล าดับที่ 21  
          เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800VA จ านวน 2 

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

ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2561) 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี( พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
2) แบบ ผ.08 หน้าที่ 30 ล าดับที่ 21                 

  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000) 
        ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
                  - ก่อสร้างเสาธงชาติพร้อมฐานส าหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
ประจ ามัสยิดบ้านราไว จ านวน 1 แห่ง  รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.
ขอนคลานก าหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี( พ.ศ. 2561 – 2564) 
แบบ ผ.01 หน้าที่ 66 ข้อ 2.3 ล าดับที่ 10                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จ านวน   5,000    บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวม    80,000  บาท 
จ านวน   40,000    บาท 
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                 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
(421100) 
                  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ต่างๆ หรือทรัพย์ที่เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน เช่น 
อาคารฯลฯ ในกองการศึกษาฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขอนคลานและศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดบ้านราไว  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 1) แบบ ผ.01  หน้าที่ 10 ข้อ 6.2  
ล าดับที่ 1   
 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) 
งบบุคลากร (520000) 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (522000) 
             ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100) 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีให้แก่ข้าราชการครู
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขอนคลานและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
ประจ ามัสยิดบ้านราไว จ านวน 3 อัตรา เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว1875 ลงวันที่  21 มิถุนายน 
2561 
              ประเภทเงินวิทยฐานะ (220400) 
               เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวิทยฐานะช านาญการแก่ข้าราชการครูผู้ดูแล
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขอนคลานและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ า
มัสยิดบ้านราไว จ านวน 3 อัตรา เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว1875 ลงวันที่  21 มิถุนายน 2561 
              ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (220700) 
              เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจ าปี
ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านขอนคลานและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดบ้านราไว จ านวน 2 
อัตรา  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0809.4/ว1875 ลงวันที่  21 มิถุนายน 2561 

   ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง(220800) 
              เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจต าแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขอนคลานและศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดบ้านราไว จ านวน 2 อัตรา  เป็นไปตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว1875 
ลงวันที่  21 มิถุนายน 2561 
งบด าเนินงาน (530000) 
หมวดค่าตอบแทน (531000)  
               ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) 

จ านวน   40,000    บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวม  3,654,000    บาท 
รวม   1,282,000   บาท 
รวม   1,282,000   บาท 
จ านวน     800,000   บาท 
 
 
 
 
 
จ านวน    84,000   บาท 
 
 
 
 
จ านวน   350,000   บาท 
 
 
 
 
 
จ านวน   48,000    บาท 
 
 
 
 
 
รวม   1,312,000   บาท 
รวม    10,000     บาท 
จ านวน    10,000   บาท 
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                เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบล 
ต าแหน่ง ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขอนคลานและศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดบ้านราไว หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0809/ว 1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 
หมวดค่าใช้สอย(532000) 
              ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

   ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแล

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขอนคลานและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ า
มัสยิดบ้านราไว 
             โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
              -  ค่าอาหารกลางวันแก่นักเรียนส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ขอนคลาน  

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันแก่นักเรียนส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านขอนคลาน เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เป็นไปตามแผนพฒันา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) แบบ ผ.02 หน้าที่ 100 ข้อ 2.1  ล าดับ
ที่ 1  

  -  ค่าอาหารกลางวันแก่นักเรียนส าหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
ประจ ามัสยิดบ้านราไว    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าค่าอาหารกลางวันแก่นักเรียนส าหรับศูนย์อบรมเด็ก  
ก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดบ้านราไว เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) แบบ ผ.02 หน้าที่ 100 ข้อ 
2.1  ล าดับที่ 2 

-ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขอนคลาน 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กบ้านขอนคลาน  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561 – 2564) แบบ ผ.02 หน้าที่ 100 ข้อ 2.1  ล าดับที่ 
5 

-ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ า
มัสยิดบ้านราไว 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน ศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ประจ ามัสยิดบ้านราไว เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) แบบ ผ.02 หน้าที่ 100 ข้อ 

 
 
 
 
รวม    640,000  บาท 
จ านวน  640,000  บาท 
 
จ านวน    20,000   บาท 
 
 
 
 
จ านวน  230,300    บาท 
 
 
 
 
 
 
จ านวน  161,700    บาท 
 
 
 
 
 
 
จ านวน  79,900   บาท 
 
 
 
 
 
จ านวน  56,100  บาท 
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2.1  ล าดับที่ 6 
-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 

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 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) แบบ ผ.01 หน้าที่ 66 ข้อ 
2.3  ล าดับที่ 5 
งบเงินอุดหนุน(560000) 

ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันแก่โรงเรียนสังกัด สพฐ. 

- โรงเรียนบ้านขอนคลาน  จ านวน  588,๐๐๐  บาท 
- โรงเรียนบ้านราไว         จ านวน  472,๐๐๐  บาท 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว

3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 
2561 – 2564) แบบ ผ.02 หน้าที่ 100 ข้อ 2.1 ล าดบัที่ 3,4 

 
แผนงานสาธารณสุข (๐๐๒๒๐) 

แผนงานสาธารณสุข(๐๐๒๒๐) 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (๐๐๒๒๑) 
งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 
             ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100) 
             เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีให้แก่ 

 
จ านวน   54,000   บาท 
 
 
 
 
 
จ านวน   38,000   บาท 
 
 
 
 
 
 
รวม     662,000   บาท  
จ านวน   662,000  บาท 
 
 
 
 
 
 
รวม   1,060,000  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวม   1,082,500  บาท 
รวม   922,500     บาท 
รวม    380,000  บาท 
รวม    380,000  บาท 
จ านวน   170,000    บาท 
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เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน  จ านวน  ๑  อัตรา 
             ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน (220200) 
             เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวและเงินที่ปรับเพิ่มตาม
คุณวุฒิ แก่พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน   
             ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง (220700) 
             เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจ าปี 
ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 
จ านวน  ๑ อัตรา 
งบด าเนินการ (530000) 
หมวดค่าใช้สอย (๕๓๒๐๐๐) 
                ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) 
                 - ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ 
เช่น ค่าเย็บปกหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าจ้างเหมาเขียนป้ายโฆษณาต่างๆ 
ค่ารับวารสาร ค่าจ้างเหมาดูแลรถฉุกเฉิน ค่าจ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควันก าจัด
ยุงลาย  ค่าเหมาแบกหามสัมภาระค่า จ้างเหมาก าจัดขยะ ฯลฯ  เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวนัที่ 22 มีนาคม 
2560 
                - ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดท าป้าย การติดตั้ง การพิมพ์ การโฆษณา ฯลฯ ผลงานหรือกิจกรรม ของ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
                ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (320300) 
               - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนต่างๆ 
               เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าพาหนะ ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ ฝึกอบรม
สัมมนา ของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 
              เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในหลักสูตรต่างๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
                  ประเภทรายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม (320400) 
                   รายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติหรือทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลเช่นเครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ รถยนต์ฉุกเฉิน เครื่องพ่นหมอกควัน ฯลฯ 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) 
แบบ ผ.01  หน้าที ่9 ข้อ 6.2 ล าดับที่ 1 
หมวดค่าวัสดุ (533000) 

 
จ านวน   30,000   บาท 
 
 
จ านวน   180,000   บาท 
 
 
 
รวม   420,000   บาท 
รวม   340,000   บาท 
จ านวน  300,000  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จ านวน  20,000   บาท 
 
จ านวน  20,000  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
จ านวน   20,000   บาท 
 
 

 
 

 
รวม   80,000   บาท 
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              ประเภทวัสดุส านักงาน (330100) 
              เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ  สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ  อุปกรณ์  เครื่อง
เขียนแบบพิมพ์ กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้มเอกสาร หรือสิ่งของเครื่องใช้
เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ฯลฯ ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ 
              ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700) 
              เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ เบาะรถยนต์ 
ล๊อคคลัช   ล๊อคเกียร์และวัสดุอ่ืนๆ ที่ใช้เกี่ยวกับรถยนต์ฉุกเฉิน ฯลฯ 
               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
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ 
งบลงทุน (540000) 
หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000) 
               ประเภทครภุัณฑ์ส านักงาน (410100)   
               -เก้าอ้ีแถว 4 ที่นั่ง   
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีแถว 4 ที่นั่ง ส าหรับผู้มาติดต่องาน
ของกองสาธารณสุขฯ เป็นไปตามแผนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 
2564) เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) แบบ ผ.08 หน้าที่ 28 ล าดับที ่11 
              ประเภทครุภัณฑ์เกษตร 
              -เครื่องพ่นหมอกควัน 
              เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จ านวน 1 เครื่อง 
              คุณลักษณะ 
             1. ปริมาณการฉีดพ่นน้ ายาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชั่วโมง 
             2. ถังบรรจุน้ ายาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร 
             3. ก าลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า 
(ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางมาตรฐานครุภัณฑ์ปี  2561) เป็นไปตามแผน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) แบบ ผ.
08 หน้าที่ 28 ล าดับที่ 12 
             ประเภทครุภัณฑ์อ่ืน 
             ท่อซีเมนต์พร้อมตะแกรงส าหรับก าจัดขยะ 
             เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อท่อซีเมนต์พร้อมตะแกรงส าหรับก าจัดขยะ
ครัวเรือนในพื้นที่ต าบลขอนคลาน เป็นไปตามแผนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 
2561 – 2564) เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) แบบ ผ.08 หน้าที่ 29 ล าดับที่ 14                     
             ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800)    

จ านวน  10,000   บาท 
 
 
 
จ านวน  20,000   บาท 
 
 
จ านวน   45,000    บาท 
 
 
 
จ านวน  5,000   บาท 
 
 
 
รวม   122,500   บาท 
รวม   122,500   บาท 
จ านวน  3,500   บาท 
 
 
 
 
จ านวน    59,000   บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จ านวน   50,000   บาท 
 
 
 
 
จ านวน  10,000  บาท 
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รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่เป็น
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะต่างๆ 
เป็นต้นซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง  เป็นไปตามแผน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) แบบ ผ.
01 หน้าที่ 9 ข้อ 6.2 ล าดับที่ 1 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
งบด าเนินการ 
หมวดค่าใช้สอย 
              ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (320300) 
             - โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน 
              เพ่ือจ่ายเป็นค่าสิ่งของและอ่ืนๆ ฯลฯ ตามโครงการสร้างเสริม
สุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) แบบ ผ.01 หน้าที่ 5 ข้อ 2.3 ล าดับที่ 
1 
              - โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน       
              เพ่ือเป็นค่าตอบแทนวิทยากร และค่าสิ่งของและอ่ืนๆ ตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0891.3/ว2826 ลงวันที่ 17 กันยายน  2553 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) 
แบบ ผ.01 หน้าที่ 5 ข้อ 2.3 ล าดับที่ 5 
              -โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลุกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์อัคราชกุมารี 
              เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากรและค่าสิ่งของและอ่ืนๆ เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 
มกราคม  2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 
0810.5/ว1745  ลงวันที่ 31 สิงหาคม  2560 หนังสอืกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.5/ว1042  ลงวนัที่ 10 เมษายน 
2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)เพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) แบบ ผ.01 หน้าที ่5 ข้อ 2.3 ล าดับที่ 1 
หมวดค่าวัสดุ (533000) 
             ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (330900) 
             เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ ายาเคมีพ่นหมอกควัน  แถบเคมีตรวจสาร
เสพติด ฯลฯ เพ่ือก าจัดและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) แบบ ผ.01 หน้าที่ 70 ข้อ 2.
๔ ล าดับที่ 2 
งานศูนย์บริการสาธารณสุข (๐๐๒๒๔) 
งบเงินอุดหนุน (560000) 

 
 
 
 
 
รวม   80,000   บาท 
รวม   80,000    บาท 
รวม   65,000   บาท 
รวม    65,000   บาท 
 
จ านวน    25,000  บาท 
 
 
 
จ านวน  10,000   บาท 
 
 
 
 
 
จ านวน  30,000   บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวม    15,000   บาท 
จ านวน   15,000   บาท 
 
 
 
 
 
รวม    80,000   บาท 
รวม    80,000  บาท 
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            ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์(610400) 
            - อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑  
             เพ่ือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข    
หมู่ที่ ๑   
            (1) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 
บ้านขอนคลานตะวันออก หมู่ที่ 1 เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุดที่ มท 0810.5/ว 109 ลงวันที่ 15 มกราคม  2561 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)เพ่ิมเตมิ(ฉบับที่ 2) แบบ ผ.02 
หน้าที่ 11 ข้อ 2.1 ล าดับที่ ๑ 
            (2) โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี บ้านขอนคลานตะวันออก หมู่ที่ 1 เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.5/ว 109 ลงวนัที่ 15 มกราคม  
2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)เพ่ิมเติม
(ฉบับที่ 2) แบบ ผ.02 หน้าที ่11 ข้อ 2.1 ล าดับที่ 2 
            (3) โครงการส่งเสรมิโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านขอนคลานตะวันออก 
หมู่ที่ 1 เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.5/ว 
109 ลงวันที่ 15 มกราคม  2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 
๒๕61 – ๒๕๖4)เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) แบบ ผ.02 หน้าที่ 11 ข้อ 2.1 ล าดับที่ 
3 
           - อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2  
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่2   
           (1) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 
บ้านราไวใต้ หมู่ที่ 2 เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุดที่ มท 
0810.5/ว 109 ลงวันที่ 15 มกราคม  2561 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) แบบ ผ.02 หน้าที่ 11 
ข้อ 2.1 ล าดับที่ 4 
            (2) โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี บ้านราไวใต้ หมู่ที่ 2 เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.5/ว 109 ลงวนัที่ 15 มกราคม  
2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)เพ่ิมเติม
(ฉบับที่ 2) แบบ ผ.02 หน้าที ่12 ข้อ 2.1 ล าดับที่ 5 
            (3) โครงการส่งเสรมิโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านราไวใต้ หมู่ที่ 2 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.5/ว 109 ลง
วันที่ 15 มกราคม  2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – 
๒๕๖4)เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) แบบ ผ.02 หน้าที่ 12 ข้อ 2.1 ล าดับที่ 6 
           - อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3  

จ านวน  80,000  บาท 
จ านวน  20,000   บาท 
 
 
จ านวน  7,250   บาท 
 
 
 
 
จ านวน  5,500  บาท 
 
 
 
 
จ านวน   7,250  บาท 
 
 
 
 
 
จ านวน  20,000   บาท 
 
จ านวน  7,250   บาท 
 
 
 
 
จ านวน  5,500  บาท 
 
 
 
 
จ านวน   7,250  บาท 
 
 
 
 
จ านวน  20,000   บาท 
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          เพ่ือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่3  
           (1) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 
บ้านขอนคลาตะวันตก หมู่ที่ 3 เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วน
ที่สุดที่ มท 0810.5/ว 109 ลงวันที่ 15 มกราคม  2561 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) แบบ ผ.02 
หน้าที่ 11 ข้อ 2.1 ล าดับที่ 7 
            (2) โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี บ้านขอนคลานตะวันตก หมู่ที่ 3 เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.5/ว 109 ลงวนัที่ 15 มกราคม  
2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)เพ่ิมเติม
(ฉบับที่ 2) แบบ ผ.02 หน้าที ่12 ข้อ 2.1 ล าดับที่ 8 
            (3) โครงการส่งเสรมิโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านขอนคลานตะวันตก 
หมู่ที่ 3 เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.5/ว 
109 ลงวันที่ 15 มกราคม  2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 
๒๕61-๒๕๖4)เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) แบบ ผ.02 หน้าที่ 12 ข้อ 2.1 ล าดับที่ 9 
          - อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4  
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่4 
           (1) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 
บ้านราไวเหนือ หมู่ที่ 4 เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุดที่ 
มท 0810.5/ว 109 ลงวันที่ 15 มกราคม  2561 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) แบบ ผ.02 หน้าที่ 13 
ข้อ 2.1 ล าดับที่ 10 
            (2) โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี บ้านราไวเหนือ หมู่ที่ 4 เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.5/ว 109 ลงวนัที่ 15 มกราคม  
2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)เพ่ิมเติม
(ฉบับที่ 2) แบบ ผ.02 หน้าที ่13 ข้อ 2.1 ล าดับที่ 11 
            (3) โครงการส่งเสรมิโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านราไวเหนือ หมู่ที่ 4 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.5/ว 109 ลง
วันที่ 15 มกราคม  2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 -
๒๕๖4)เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) แบบ ผ.02 หน้าที่ 13 ข้อ 2.1 ล าดับที่ 12 
 
 

ด้านบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐) 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ (๐๐๒๓๐) 
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (๐๐๒๓๑)  

 
จ านวน  7,250   บาท 
 
 
 
 
จ านวน  5,500  บาท 
 
 
 
 
จ านวน   7,250  บาท 
 
 
 
 
จ านวน  20,000   บาท 
 
จ านวน  7,250   บาท 
 
 
 
 
จ านวน  5,500  บาท 
 
 
 
 
จ านวน   7,250  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
รวม  856,000  บาท 
รวม   786,000  บาท 
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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   
              ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง (๒๒๐๘๐๐) 
              เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
งบด าเนินการ (๕๓๐๐๐๐) 
หมวดค่าตอบแทน (๕๓๑๐๐๐) 
                ประเภทค่าเช่าบ้าน (๓๑๐๔๐๐) 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 
0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 
                ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (๓๑๐๕๐๐)    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบล    ต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
หมวดค่าใช้สอย (๕๓๒๐๐๐)  
                ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (๓๒๐๑๐๐) 
                เพ่ือจ่ายเป็น 
                - ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดท า ป้าย การติดตั้งการพิมพ์ การโฆษณา ฯลฯ ผลงาน หรือกิจกรรมของ
กองสวัสดิการสังคม 
                 - ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  เพื่อจ่ายเป็นค่าล้างฟิล์ม ถ่าย
เอกสาร  ค่าเย็บปกหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 
              ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (๓๒๐๒๐๐) 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองในการเลี้ยงต้อนรับบุคคล คณะบุคคล และ
จัด งานรัฐพิธีต่างๆ  
              ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (๓๒๐๓๐๐)   

รวม  617,000   บาท 
รวม  617,000   บาท 
จ านวน  400,000  บาท 
 
 
จ านวน  42,000  บาท 
 
 
จ านวน  170,000   บาท 
 
 
 
จ านวน   5,000  บาท 
 
 
รวม  129,000   บาท 
รวม    51,000  บาท 
จ านวน  42,000  บาท 
 
 
 
จ านวน  9,000   บาท 
 
 
รวม    63,000  บาท 
จ านวน  10,000  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
จ านวน  3,000  บาท 
 
 
จ านวน  40,000   บาท 
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             - 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 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2)แบบ ผ.01 หน้าที่ 9 ข้อ 6.3 ล าดับที่ 1 
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 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่  ข้อที่ ล าดับที่ 
 
งบลงทุน (540000)                
หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000)      
               ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่(๔๑๐7๐๐) 
               กล้องถ่ายภาพ 
               เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูป DSLR จ านวน 1 ตัว                 
โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
       1.ความละเอียด 24.2 MP DX Formet CMOS Senser 
       2.หน่วยประมวลผลภาพ  EXPEED 4 
       3.ไม่มี Low – Pass Filter 
       4.3.2” 1,037k-Dot Vari-Angel Touchscreen 
       5.การบันทึกวีดีโอ HD 1080p Recoring at 60 fps 

จ านวน  40,000  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
จ านวน   10,000  บาท 
 
 
 
 
จ านวน  15,000 บาท  
จ านวน  10,000 บาท 
 
 
 
 
จ านวน  5,000  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
จ านวน   40,000  บาท  
จ านวน   40,000  บาท  
 
จ านวน    40,000   บาท  
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       6.Built Wifi 
       7.ภาพถ่ายต่อเนื่องได้ถึง 5 เฟรมต่อนาที 
       8.39-Multi-CAM 4800DX AF Senser 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
แบบ ผ.08 หน้า 29 ล าดับที่ 17 
                
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (๐๐๒๓๒) 
งบด าเนินการ (๕๓๐๐๐๐)     
หมวดค่าใช้สอย (๕๓๒๐๐๐) 

      ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (๓๒๐๓๐๐)   

     - โครงการครอบครัวสุขสันต์ สร้างสรรค์ผู้สูงวัย และส่งเสริม
ศิลปะประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจ าปี ๒๕๖2 
              เพ่ือจ่ายเป็นค่าสิ่งของและอ่ืนๆ ตามรายละเอียดโครงการ
ครอบครัวสุขสันต์สร้างสรรค์ผู้สูงวัย และส่งเสริมศิลปะ ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นประจ าปี ๒๕๖2 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 1) แบบ ผ.01 หน้าที่ 6 ข้อ 2.4 ล าดับที่ 1 

แผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) 
แผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) 
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๑)  
งบบุคลากร  (520000) 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (522000) 
              ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100) 
              เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ให้แก่
ผู้อ านวยการกองช่างจ านวน  ๑  อัตรา และนายช่างโยธา 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 
อัตรา 
             ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220800) 
             เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จ านวน ๑ อัตรา 
งบด าเนินการ (530000) 
หมวดค่าตอบแทน (531000) 

 
 
 
 
 
 
รวม    70,000   บาท  
รวม    70,000   บาท  
จ านวน  70,000  บาท 
จ านวน  70,000  บาท 
 
จ านวน  70,000    บาท  
 
 
 
 
 
 
 
รวม  6,060,500    บาท  
รวม  1,435,500  บาท  
รวม   837,000    บาท  
รวม    837,000   บาท  
จ านวน  620,000   บาท 
 
 
จ านวน  42,000   บาท 
 
 
จ านวน  150,000  บาท 
 
 
 
จ านวน  25,000   บาท 
 
 
รวม    555,000   บาท 
รวม   100,000   บาท 
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             ประเภทค่าเช่าบ้าน (310400)   
             เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการกองช่าง และ นายช่างโยธา เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559  
              ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)    
              เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบล    
หมวดค่าใช้สอย (532000) 
              ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) 
              เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  เพื่อจ่ายเป็นค่าล้างฟิล์ม ค่า
ถ่ายแบบแปลน ค่าซักฟอก ค่าระวางรถบรรทุก  ค่าส ารวจออกแบบและค่าจ้าง
เหมาบริการอ่ืนๆ ฯลฯ 

   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ(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 วัสดุและสิ่งก่อสร้างต่างๆ 
หรือทรัพย์ที่เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล  เช่น ตู้  โต๊ะ เก้าอ้ี 
คอมพิวเตอร์ วัสดุส านักงาน ฯลฯ  ในกองช่าง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) แบบ ผ.01 หน้าที่ 9 ข้อ 6.4 
ล าดับที่ 1 
หมวดค่าวัสดุ (53300) 
                ประเภทวัสดุส านักงาน (330100)   
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ อุปกรณ์ เครื่อง
เขียน แบบพิมพ์ กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้มเอกสาร แผนที่ต่างๆ หรือ
สิ่งของเครือ่งใช้เบ็ดเตล็ดต่างๆ ฯลฯ ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง  
                 ประเภทค่าวัสดไุฟฟ้าและวิทยุ (330200)    
                 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหลอดไฟ สายไฟ ฟิวส์ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์
ไฟฟ้า  ฯลฯ 
                 ประเภทวัสดุกอ่สร้าง(330600)   
                 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปูนซิเมนต์ อิฐ หิน ดิน ทราย กรวด ท่อ
ต่างๆ ยางมะตอย ฯลฯ   

จ านวน   70,000   บาท 
 
 
 
จ านวน  30,000   บาท 
 
รวม   270,000 บาท 
จ านวน  200,000  บาท 
 
 
 
จ านวน  50,000   บาท 
 
จ านวน  50,000  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
จ านวน  20,000   บาท 
 
 
 
 
 
รวม   185,000  บาท 
จ านวน  10,000   บาท 
 
 
 
 
จ านวน  50,000  บาท 
 
 
จ านวน  40,000   บาท 
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                  ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (331400) 
                  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ เบาะรถยนต์ 
ล๊อคคลัช ล๊อคเกียร์และวัสดุอ่ืนๆ ที่ใช้เกี่ยวกับรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดร
ลิคพร้อมกระเช้า ฯลฯ 
                  ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800) 
                  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ ามันเบนซิน  น้ ามันดีเซล  
น้ ามันหล่อลื่น ฯลฯ  ส าหรับเครื่องจักรกลรถท่ีใช้ในราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบล หรือยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกลของหน่วยงานราชการ 
อ่ืนๆ หรือเอกชนที่ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล   
                  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)  
                  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูล  ตลับหมึกส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ คู่มือโปรแกรมและอ่ืนๆ           
ที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในส านักงานหรือใช้
ทดแทนส าหรับอุปกรณ์ประกอบภายในหรืออุปกรณ์  ต่อพ่วงภายนอก ให้
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของกองช่าง  
งบลงทุน  (540000) 
หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000) 
              ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  
               โต๊ะท างาน  จ านวน 1 ตัว  
               เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน (ตั้งตามราคาท้องตลาด 
เนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ 
มท 0808.2/ว 0444 ลงวนัที่ 24 มกราคม 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) หน้าที่ 29 ล าดับที่ 18 
               เก้าอ้ีหนังส านักงาน  จ านวน 1 ตัว  
               เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีหนังส านักงาน (ตั้งตามราคาท้องตลาด 
เนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ 
มท 0808.2/ว 0444 ลงวนัที่ 24 มกราคม 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) หน้าที่ 29 ล าดับที่ 18 
               ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800) 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินของ 
องค์การบริหารส่วนต าบล  เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ 
ฯลฯ ใน กองช่างปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)
เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) แบบ ผ.01 หน้าที่  9  ข้อ 6.4 ล าดับที่ 1 
งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔๒) 
งบลงทุน(540000) 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000) 
                 ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค(421000) 
            - ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองถั่ว หมู่ที่ 1  ช่วงที่ 

 
จ านวน  35,000  บาท 
 
 
 
จ านวน   40,000   บาท 
 
 
 
 
จ านวน   10,000   บาท 
 
 
 
 
รวม   43,500   บาท 
รวม    43,500  บาท 
จ านวน  13,500  บาท 
จ านวน   10,000   บาท 
 
 
 
 
จ านวน   3,500  บาท 
 
 
 
 
จ านวน   30,000   บาท 
 
 
 
 
รวม  4,625,000    บาท  
รวม  4,475,000     บาท  
รวม  4,475,000     บาท  
จ านวน  4,445,000   บาท 
จ านวน  2,475,900  บาท 
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1  ขนาดกว้าง 4  เมตร ยาว 837  เมตร  หนา 0.15 เมตร  พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ 
อบต.ขอนคลานก าหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – 
๒๕๖4) แบบ ผ.01 หน้าที่  78  ข้อ 3.2 ล าดับที่  2 
            - ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองถั่ว หมู่ที่ 3  ช่วงที่ 1  
ขนาดกว้าง 4  เมตร ยาว 580 เมตร  หนา 0.15 เมตร  พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.
ขอนคลานก าหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) 
แบบ ผ.01 หน้าที่ 80 ข้อ 3.2 ล าดับที่  15 
             - ค่าโครงการบุกเบิกถนนหินผุ สายท่ออุโมงค์ – บ้านนายสมโชค  
ไชยสงคราม หมู่ที่ 2   ขนาดกว้าง 4  เมตร ยาว 580 เมตร  หนา 0.15 
เมตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย (รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต.ขอนคลานก าหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) แบบ ผ.01 หนา้ที่  6  ข้อ 3.1 
ล าดับที่  3 
                 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆและไฟฟ้า
สาธารณะหรือทรัพย์ที่เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล  เช่น 
อาคาร ถนน ไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 
๒๕61 – ๒๕๖4)เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) แบบ ผ.01 หน้าที่ 9 ข้อ 6.4 ล าดับที่ 1 
งบเงินอุดหนุน(560000) 
เงินอุดหนุน (560000) 
                  เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
                  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการก่อสร้างขยายเขตระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้าภายในต าบลขอนคลาน  อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ให้แก่การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอละง ูจังหวัดสตูล (รายละเอียดตามแบบแปลนและผัง
ที ่อบต.ขอนคลาน ก าหนด)  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 
– ๒๕๖4) เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) แบบ ผ.02 หน้าที่  12 ข้อ 3.๑ ล าดับที่ 1 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (๐๐๒๖๐) 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) 
งานกีฬาและนันทนาการ (00262) 
งบด าเนินงาน (530000) 
หมวดค่าใช้สอย (532000) 
               ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (320300) 
              โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต. ขอนคลานคัพ 
ประจ าปี  ๒๕๖2 

 
 
 
 
 
จ านวน  1,714,600   บาท 
 
 
 
 
จ านวน  254,500  บาท 
 
 
 
 
 
จ านวน   30,000   บาท 
 
 
 
รวม  150,000    บาท  
รวม  150,000    บาท  
จ านวน  150,000  บาท 
 
 
 
 

 
 
รวม   390,000    บาท  
รวม    190,000  บาท  
รวม    150,000   บาท  
รวม    150,000   บาท  
 
 
จ านวน   100,000   บาท 
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              เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.
ขอนคลานคัพ ประจ าปี ๒๕๖2  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 1) แบบ ผ .01 หน้าที่  7 ข้อ 2.5 
ล าดับที่ 2 
              โครงการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน และ
ประชาชน 
               เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งทีมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
รายการฟตุบอลสตูลลีก,จาบังเกมส์,การแข่งขันวอลเลย์บอล ฯลฯ ส าหรับ 
เด็กนักเรียน เยาวชน และประชาชน ประจ าปี ๒๕๖2 เช่น ค่าวัสดุ ค่าชุดกีฬา 
ค่าอุปกรณ์ฝึกซ้อม ค่าเดินทาง , ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 1) 
แบบ ผ.01 หน้าที่ 7 ข้อ 2.5  ล าดับที่ 4 
หมวดค่าวัสดุ (533000) 
               วสัดุกีฬา (331300)          
               เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาต่างๆ เช่น ฟุตบอล 
วอลเลย์บอล ตะกร้อ อุปกรณ์มวย ฯลฯ ให้แก่ศูนย์กีฬาประจ าหมู่บ้านทั้ง ๔ 
หมู่บ้าน โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ฯ ในต าบล
ขอนคลาน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256 – 2564) 
แบบ ผ.01 หน้าที่ 74 ข้อ 2.7  ล าดับที่ 12 
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) 
งบด าเนินงาน (530000) 
หมวดค่าใช้สอย (532000) 
                ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
               โครงการกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา ประจ าปี ๒๕๖2 

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าสิ่งของและอ่ืนๆ ตามรายละเอียดโครงการกิจกรรม 
วันส าคญัทางศาสนา ประจ าปี ๒๕๖2  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564) แบบ ผ.01  หน้าที่ 89 ข้อ 4.2 ล าดับที่ 6 

    โครงการกิจกรรมอบรมความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาแก่ประชาชน
และผู้สูงอายุ  
               เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากรและค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สื่อ 
ฯลฯ ตามโครงการกิจกรรมอบรมให้ทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาแก่ประชาชนและ
ผู้สูงอายุ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 –2564) แบบ ผ.01 
หน้าที่ 88  ข้อ 4.2  ล าดับที่ 4 
               โครงการกิจกรรมละศิลอด เดือนรอมฎอน 
               เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และ สื่อ ฯลฯ ตามโครงการ
กิจกรรมละศิลอด เดือนรอมฎอน  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 
2561 –2564) แบบ ผ.01 หน้าที่ 89  ข้อ 4.2  ล าดับที่ 7 

 
 
 
 
จ านวน  50,000   บาท 
 
 
 
 
 
 
 
รวม   40,000   บาท 
จ านวน 40,000  บาท 
 
 
 
 
 
รวม    100,000  บาท  
รวม    100,000   บาท  
รวม    100,000   บาท  
จ านวน   100,000  บาท 
 
จ านวน     20,000  บาท 
 
 
 
จ านวน    20,000  บาท 
 
 
 
 
 
จ านวน    60,000  บาท 
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว (๐๐๒๖4)  
งบด าเนินการ (530000) 
หมวดค่าใช้สอย (532000) 
                 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (320300) 
                    จัดงานประเพณีของดีต าบลขอนคลาน ประจ าปี 2562 
                 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีของดีต าบลขอนคลาน ประจ าปี 
2562 ตามรายละเอียดโครงการจัดงานประเพณีของดีต าบลขอนคลาน  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) แบบ ผ.01 หน้าที่ 
61 ข้อ 1.1 ล าดับที่  13 
งบลงทุน   
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000) 
             ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(421100) 
             เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ 
ทรัพย์ที่เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน  เช่น อาคาร
ต่างสัญลักษณ์ประจ าต าบล ฯลฯ  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. ๒๕
61 – ๒๕๖4) เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) แบบ ผ.01 หน้าที่ 9 ข้อ 6.5 ล าดับที่ 1 
 

ด้านการเศรษฐกิจ (๐๐๓๐๐) 
แผนงานการเกษตร (๐๐๓๒๐) 
งานส่งเสริมการเกษตร (๐๐๓๒๑) 
งบด าเนินการ (๕๓๐๐๐๐) 
หมวดค่าใช้สอย  (๕๓๒๐๐๐) 
           ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ(๓๒๐๓๐๐) 
          - โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง ประจ าปี  ๒๕๖2  
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าสิ่งของและอ่ืนๆ ตามรายละเอียดโครงการส่งเสริม
อาชีพอาชีพด้านการเกษตรตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี  พ.ศ. 
๒๕๖2 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) แบบ ผ.01   
หน้าที่ 76 ข้อ 2.8 ล าดับที่ 1   
งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ (๐๐๓๒๒)   
งบด าเนินการ (๕๓๐๐๐๐)   
หมวดค่าใช้สอย (๕๓๒๐๐๐) 

    ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (๓๒๐๓๐๐)   

    - โครงการอบรมให้ความรู้และออกค่ายเยาวชนอนุรักษ์ 

 
รวม    100,000  บาท  
รวม    50,000    บาท  
รวม    50,000   บาท  
จ านวน    50,000  บาท 
 
จ านวน    50,000  บาท 
 
 
 
 
รวม    50,000  บาท  
รวม    50,000   บาท  
จ านวน  50,000   บาท  
 
 
 
 
 
 
รวม     60,000   บาท  
รวม     20,000  บาท  
รวม     20,000    บาท  
รวม     20,000   บาท  
จ านวน   20,000   บาท 
 
จ านวน    20,000  บาท 
 
 
 
 
 
รวม     40,000  บาท  
รวม     40,000    บาท  
รวม     40,000   บาท  
จ านวน  40,000   บาท 
 
จ านวน    20,000  บาท 
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจ าปี 2562   
              เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมอบรมให้ความรู้และออก
ค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)แบบ ผ.01 หน้าที ่
92  ข้อ 5.1 ล าดับที่ 9  
              - โครงการรักษ์น้ า รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน ประจ าปี ๒๕๖2 
              เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมปลูกป่าชายเลน,ปลูกป่า
ชายหาด , ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าคืนสู่ธรรมชาติ,เก็บขยะบริเวณชายหาดปลูก
ต้นไม้ ๒ ข้างทาง ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – 
๒๕๖4) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) แบบ ผ.01 หน้าที่  8 ข้อ 2.6 ล าดับที่ 5 
 

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  ลงวันที่ 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 
               ประเภทวัสดุอื่นๆ (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  

 
 
 
 
 
จ านวน    20,000  บาท 
 
 
 
 
 
 
 

รวม    943,000    บาท  
รวม     843,000  บาท  
รวม     843,000    บาท  
รวม     400,000   บาท  
จ านวน  400,000   บาท 
 
 
 
 
 
รวม     143,000   บาท  
จ านวน     3,000   บาท 
 
 
จ านวน     60,000   บาท 
 
 
 
 
จ านวน     80,000   บาท 
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หมวดค่าสาธารณูปโภค (534000) 
               ประเภทค่าไฟฟ้า (340100)   
เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าส าหรับโรงสูบน้ าประปา โรงผลิตน้ าประปา ที่อยู่ 
ความรับผิดชอบของงานกิจการประปา องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
งบลงทุน  (540000) 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000)  
                 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(421100) 
                   เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ต่างๆทรัพย์ที่เป็นทรัพย์สิน ส าหรับงานกิจการประปา ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน  เช่น อาคาร ท่อส่งน้ า ระบบไฟฟ้า 
ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) เพ่ิมเติม(ฉบับ
ที่ 2) แบบ ผ.01 หน้าที่ 10 ข้อ 6.6  ล าดับที่ 1   

ด้านงบกลาง (๐๐๔๐๐) 

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

เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
          - ค่าเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ของพนักงานจ้างของ อบต.  
ขอนคลาน จ านวน 17,000 บาท  
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง   ของ 
อบต.ขอนคลาน ต าแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขอน
คลาน และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิด  บ้านราไว จ านวน 2 อัตรา      
         - ค่าเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ของพนักงานจ้างของ อบต. ขอน
คลาน 
           เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างของ 
อบต.ขอนคลาน ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จ านวน 
1 อัตรา,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จ านวน 2 อัตรา, ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
จ านวน 2อัตรา , ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จ านวน ๑ อัตรา , พนักงานขับ
รถยนต์จ านวน ๑ อัตรา , พนักงานขับรถบรรทุกน้ า จ านวน ๑ อัตรา , ผู้ช่วย
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จ านวน  ๑ อัตรา , ผูช้่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
ชุมชน จ านวน ๑ อัตรา,ภารโรง จ านวน  ๑ อัตรา และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขอนคลาน จ านวน 1 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. 

จ านวน    300,000   บาท 
จ านวน     300,000   บาท 
 
 
จ านวน   100,000   บาท 
จ านวน   100,000   บาท 
จ านวน    100,000   บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวม   4,156,100     บาท
รวม   4,156,100     บาท
รวม   4,156,100     บาท
รวม   115,500    บาท 
 
จ านวน    19,900   บาท  
 
 
 
 
 จ านวน   95,600   บาท 
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0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10  มกราคม 2557 และพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 
              ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
             เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ  เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖4) แบบ ผ.01 หน้าที่ 77 ข้อ 2.10 ล าดับที่ 
1  
              ประเภทเบี้ยยังชีพคนพิการ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพแก่คนพิการ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 
๒๕61 – ๒๕๖4) แบบ ผ.01 หน้าที่ 77  ข้อ 
2.10 ล าดับที่ 1 
              ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
              เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์ เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) แบบ ผ.01 หน้าที่ 77  ข้อ 
2.10 ล าดับที่ 1 
              ประเภทเงินส ารองจ่าย    
              เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีจ าเป็น เร่งด่วนหรือบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน กรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับอุบัติภัยและสาธารณภัยต่างๆ    
              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
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) แบบ ผ.02 หน้าที่ 103   
ข้อ 2.6 ล าดับที่ ๑ 

  ประเภทเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.)  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 
เป็นไปตามหนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 และหนังสือส านักงาน 
กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 30 
ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 
 

 
 
จ านวน   2,800,000 บาท 
 
 
จ านวน   900,000  บาท 
 
 
จ านวน      40,๐๐๐  บาท 
 
 
 
จ านวน   ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
 
 
จ านวน      60,๐๐๐  บาท   

จ า
น
     

 
 
 
 
 
 
 
 
จ านวน   140,600   บาท 

              
   



 

36 
 

 

                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                       
                             
             

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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