
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลชองสามหมอ

อําเภอแกงครอ   จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 40,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 11,718,000 บาท
งบกลาง รวม 11,718,000 บาท

งบกลาง รวม 11,718,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 220,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม โดยคํานวณในอัตรา
รอยละ 5 ของคาตอบแทนและเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง
- เปนไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว89 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับพนักงานจาง (ฉบับที่ 3)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน โดยคํานวณในอัตรา
รอยละ 0.2 ของคาจางโดยประมาณทั้งปี
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 7,850,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ แบบขั้นบันได โดยใชฐาน
ขอมูลจํานวนผูสูงอายุ ตามประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินเบี้ย
ยังชีพผูสูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552 และที่แกไข
เพิ่มเติม
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,500,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเบี้ยยังชีพใหแกคนพิการที่มีสิทธิ์ตามหลักเกณฑ
ที่กําหนด และไดแสดงความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอ
รับเงินเบี้ยความพิการไวกับองคการบริหารสวนตําบลชองสาม
หมอแลว โดยใชฐานขอมูลจํานวนคนพิการตามประกาศบัญชีราย
ชื่อผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2566 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2553 และที่แกไขเพิ่มเติม รวมทั้งหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ของ
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเบี้ยยังชีพใหแกผูป่วยเอดสที่แพทยไดรับรอง
และวินิจฉัยแลว และรายไดไมเพียงพอตอการยังชีพ หรือถูกทอด
ทิ้ง ขาดผูอุปการะดูแล ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง
ได โดยผูป่วยเอดสที่มีสิทธิจะไดรับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาทตอ
เดือน โดยใชฐานขอมูลตามบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู
ป่วยเอดส ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคการปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2548 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน
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เงินสํารองจาย จํานวน 368,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสํารองกรณีจําเปนเรงดวนเผชิญเหตุสาธารณ
ภัย หรือกรณีไมสามารถคาดการณไดลวงหนาและบรรเทาความ
เดือดรอนของประชาชนเชนการป้องกันแกไขปญหาอุทกภัย น้ําป่า
ไหลหลาก แผนดินถลม ภัยแลง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่า
หมอกควัน และโรคติดตอ ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2560 และที่แกไขเพิ่มเติม

รายจายตามขอผูกพัน

โครงการบริหารจัดการระบบสมทบหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น จํานวน 140,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตําบล
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ เรื่อง หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการตั้งงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ
.2561 และที่แกไขเพิ่มเติม
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 470,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น (ก.บ.ท.)
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.5/ว31 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563
- เปนไปตามกฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับใน
งบประมาณรายจายประจาปี สมทบเขาเปนกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2563
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2546 และที่แกไขเพิ่มเติม
- เปนไปตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2500 และที่แกไขเพิ่มเติม

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลชองสาม
หมอตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4
/ว2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 เรื่องแนวทางสนับสนุนการ
ดําเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ
.2561 และที่แกไขเพิ่มเติม
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 12,255,140 บาท

งบบุคลากร รวม 8,154,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,751,400 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนใหแกนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  2
  คน แยกเปน
-นายกองคการบริหารสวนตําบล คาตอบแทน รายเดือน 12
 เดือนๆละ 20,400 บาท 
เปนเงิน 244,800.- บาท
-รองนายกองคการบริหารสวนตําบล คาตอบแทนราย
เดือน จํานวน 12 เดือนๆ
ละ 11,220 บาท จํานวน 2 อัตรา รวมเปนเงิน 269,280.- บาท

คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และรองนายกองคการบริหารสวน 
จํานวน  2  คน   แยกเปน 
-นายกองคการบริหารสวนตําบล คาตอบแทนประจําตําแหนง 12
 เดือนๆละ1,750.- บาท
รวมเปน 21,000.- บาท
-รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  คาตอบแทนประจํา
ตําแหนง 12 เดือนๆละ 880.-บาท 
จํานวน 2 อัตรา รวมเปน 21,120.-   บาท

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบลจํานวน  12 เดือน ๆ
 7,200.-บาท เปน 86,400.- บาท ทาน
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,108,800 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา 
เลขานุการสภา และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล แยก
เปน
-คาตอบแทนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 12
 เดือนๆ
ละ 11,220.- บาทเปนเงิน134,640.- บาท
-คาตอบแทนรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
จํานวน 12 เดือนๆ
ละ 9,180.- บาทเปนเงิน110,160.- บาท
-คาตอบแทนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 12
 เดือนๆ
ละ 7,200.- บาทเปนเงิน 86,400.- บาท
-คาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 12
 เดือนๆ
ละ 7,200.- บาท จํานวน 9 คน เปนเงิน 777,600.- บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,403,440 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 3,300,360 บาท

-ประเภทเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  เพื่อจายเปนเงินเดือนให
แกพนักงานสวนตําบล 
ในสังกัดสํานักปลัด ตําแหนงปลัด/หัวหนาสํานักปลัด/นัก
ทรัพยากรบุคล/นักวิเคราะหนโยบายและแผน/นักวิชาการ
ศึกษา/เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน/เจาพนักงานธุรการ/เจา
พนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย /นักวิชาการตรวจสอบภายใน เงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานสวนตําบล  และตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปีประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2564-2566
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 89,400 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนปลัดองคการบริหารสวนตําบล
ระดับกลาง อัตราเดือนละ 7,000 บาทจํานวน 12 เดือน
-เพื่อจายเปนคาเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ เดือนละ 450
 บาท จํานวน 12 เดือน 
-เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการดังนี้
1)พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2.ประกาศ ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องกําหนดหลักเกณฑการให
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานัก
งาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว28 ลงวันที่ 16
 กุมภาพันธ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคา
ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน(การกําหนดใหขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป ไดรับเงินเดือนคาตอบแทน
เปนรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบล
ตําแหนง ปลัด อบต./หัวหนาสํานักปลัด ที่ไดรับตามระเบียบที่
กําหนดดังนี้
-เงินประจําตําแหนงปลัด อบต. จํานวน 12 เดือน ๆละ7,000 บาท
เปนเงิน 84,000.- บาท
-เงินประจําตําแหนงหัวหนาสํานักปลัด 12 เดือน ๆละ3500.- บาท
เปนเงิน 42,000.- บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 2,569,680 บาท

ประเภทคาจางพนักงานจาง  เพื่อจายเปนคาจางใหแกพนักงาน
จางสังกัดสํานักปลัดและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จาง ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564-2566
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 318,000 บาท

- ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง  เพื่อจายเปนคาเงินเพิ่ม
คาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง 
- ประเภทเงินเพิ่มคาตอบสําหรับพนักงานจางผูปฏิบัติงานที่มี
ลักษณะเปนการเสี่ยงภัยตอสุขภาพ

งบดําเนินงาน รวม 3,105,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 698,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 340,000 บาท

 1) เพื่อจายเปนคาป่วยการใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน  (อปพร.) หรือคาใชจายในลักษณะเดียวกันกับคาตอบ
แทนหรือคาป่วยการใหกับผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบลชองสามหมอ เปนจํานวนเงิน 40,000
บาท
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว 7271 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560 เรื่องหลักเกณฑวิธีการปฏิบัติ
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการชวยเหลือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัย ตามพระ
ราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560
 2) เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไดรับการแตง
ตั้งตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560  เปนจํานวนเงิน 300,000 บาท
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5
/ว156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายคา
ตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สําหรับ
พนักงานสวนตําบล
ชองสามหมอ และพนักงานจาง และผูไดรับคําสั่งแตงตั้งใหปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการ

คาเชาบาน จํานวน 308,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2562
- เปนไปตามหนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสวัสดิการเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนัก
สวนตําบล สังกัดสํานักงานปลัด ตามระเบียบ หลักเกณฑ และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

ค่าใช้สอย รวม 1,367,400 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาธรรมเนียมในการรังวัดที่ดินและตรวจสอบแนวเขตที่ดิน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมในการรังวัดที่ดินและตรวจสอบแนว
เขตที่ดินสาธารณะประโยชน
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 170,000 บาท

- เพื่อเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาถายเอกสาร คา
เย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาวารสาร คาซักฟอก คากําจัด
ขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คา
โฆษณา และเผยแพรประชาสัมพันธ คาจางเหมาบริการบุคคล
ภายนอกตางๆ ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 160,000 บาท

(1) เพื่อจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคล และคณะ
บุคคล ตั้งไว 40,000 
(2) เพื่อจายเปนคาคาเลี้ยงรับรอง ในการประชุมสภาทองถิ่น ตั้ง
ไว 40,000 บาท
(3) เพื่อจายเปนคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เชน คาใชจายในการประชุมคณะกรรมการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 การประชุมประชาคมทอง
ถิ่นหรือคณะทํางานตางๆ ที่ไดรับการแตงตั้งตามกฎหมาย ตั้ง
ไว 40,000 บาท  
(4) เพื่อจายเปนคาใชจายในพิธีทางศาสนา และรัฐพิธีตางๆ ตั้ง
ไว 40,000 บาท
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร  เชน เบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก  คาพาหนะ  คาเชา
ยานพาหนะ คาเชื้อเพลิงพลังงานสําหรับยานพาหนะ คาระวาง
บรรทุก คาจางคนหาบหาม คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน หรือคาใชจายอื่นที่จําเปนตองจายเนื่องในการเดินทางไป
ราชการ ของคณะผูบริหารสมาชิกสภา พนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจาง  หรือบุคลที่ไดรับอนุญาต อนุมัติใหเดินทางไป
ราชการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

คาลงทะเบียน จํานวน 182,400 บาท

- เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาตางๆ
โครงการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คา
วิทยากร คาป้ายโครงการ คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คาถายเอกสาร คาถายเอกสารพรอมเขา
เลม ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผน
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน
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โครงการเพิ่มพูนศักยภาพผูบริหาร สมาชิกสภา บุคลากร องคการ
บริหารสวนตําบลชองสามหมอ

จํานวน 400,000 บาท

 - เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน

โครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ฉบับ
ทบทวน

โครงการเสริมสรางความรูการป้องกันและตอตานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาป้าย
โครงการ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ คาถายเอกสาร ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน
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โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ฉบับ
ทบทวน

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ เชน รถยนตสวนกลาง รถตู รถบรรทุกน้ํา รถ
บรรทุกขยะ รถจักรยานยนต และซอมแซมทรัพยสินอื่นๆ ที่อยูใน
ความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลชองสามหมอ

ค่าวัสดุ รวม 475,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน หนังสือ เครื่องคิดเลข
ขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาด
เล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้พลาสติด ตรายาง กุญแจ พระ
บรมฉายาลักษณ มูลี่ มานปรับแสง(ตอ
ผืน) กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกปรินท คลิป แฟ้ม สมุดบัญชี ธงชาติ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงาน
ครัว เชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จาน
รอง ถวยชาม โองน้ํา ที่นอน เตาไฟฟ้า กระทะไฟฟ้า หมอหุงขาว
ไฟฟ้า กระติดน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง ถังแกส ผงซักฟอก สบู น้ํายา
ดับกลิ่น แปรง ไมกวาด หมอน ผาหม ผาปูโตะ ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
สง เชน ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีม
ล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตช ล็อคพวงมาลัย ยางรถยนต น้ํามัน
เบรก น็อตและสกรู สายไมล เพลา ฟิลมกรองแสง พวง
มาลัย หมอน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ ไฟหนา ไฟเบรก ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
ดีเซล  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันกาด  น้ํามันเตา แกสหุงตม  น้ํามัน
จาระบี น้ํามันเครื่อง  ถาน ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ขาตั้ง
กลอง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและรวิงใสฟิลมภาพยนต เครื่องกรอ
เทป เลนสซูม กระเป๋าใสกลองถายรูป ป้ายไฟแจงเตือนแบบลอ
ลาก ป้ายประชาสัมพันธ พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร เม
มโมรี่การด รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลางอัดขยาย ภาพถาย
ดาวเทียม เอกสารเผยแพรผลการดําเนินงาน ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล อุปกรณบันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบ
พิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ  เมนบอรด เมมโมรี่ชิป เชน  RAM  คัตซี
ทฟีดเดอร เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส เชน 
Lan Card , Anit Virus Card , Sound Card เครื่องอานและ
บันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต แบบฮารดดิส และ
โปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวย หรือตอชุดไม
เกิน 20,000 บาท
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุอื่น จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอื่น เชน มิเตอรน้ํา - ไฟฟ้า สมอ
เรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแกส หัววาลวเปิด - ปิดแกส อุปกรณ
บังคับสัตว ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 565,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าในสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลชอง
สามหมอ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแสงเจริญ หรือในที่สาธารณะซึ่ง
อยูในความรับผิดขององคการบริหารสวนตําบลชองสามหมอ 
รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาบริการ  คา
ภาษี ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาน้ําประปา คาน้ําบาดาล ในสํานักงานองคการ
บริหารสวนตําบลชองสามหมอ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแสง
เจริญ หรือในที่สาธารณะซึ่งอยูในความรับผิดขององคการบริหาร
สวนตําบลชองสามหมอ 
รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาบริการ  คา
ภาษี ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาโทรศัพทพื้นฐานในสํานักงานองคการบริหารสวน
ตําบลชองสามหมอ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแสงเจริญ คาโทรศัพท
เคลื่อนที่ ฯลฯ และใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใช
บริการดังกลาว และคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการให
บริการ เชน คาเชา คาเชาเครื่อง เลขหมายโทรศัพท คาบํารุง
รักษาสาย ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณีย
อากร คาเชาตูไปรษณีย คาธรรมเนียมในการโอนเงินในระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสารโทรคมนาคม เชน คาโทรภาพ(โทร
สาร) คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับ
การใชระบบอินเทอรเน็ต รวมถึงอินเทอรเน็ตการด และคาสื่อสาร
อื่นๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม เปนตน และ
ใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาว และคา
ใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ คาตอสัญญาณจีพีเอส ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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งบลงทุน รวม 974,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 974,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 บี
ทียู จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 24,900 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิด
ติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะ
เฉพาะสังเขป ดังนี้
   1. ขนาดไมต่ํากวา 24,000 บีทียู
   2. ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง
   3. ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และ
ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
   4. ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้ง
หนวยสงความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
   5. มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
   6. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
       (1) แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ ดังนี้ สวิตช 1 ตัว
            ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4 เมตร
            สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
- เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบ
ประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ฉบับ
ทบทวน
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ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 1 คัน จํานวน 850,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับ
เคลื่อน 2 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือมี
กําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต จํานวน 1 คัน มี
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
   1. แบบดับเบิ้ลแค็บ
   2. เปนกระบะสําเร็จรูป
   3. หองโดยสารเปนแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
   4. ราคารวมภาษีสรรพสามิต
- เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบ
ประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ฉบับ
ทบทวน

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

ประเภทรายจายเพื่อซอมแซม บํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑ
ขนาดใหญ

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการซอมแซม บํารุงรักษาโครงสรางของ
ครุภัณฑขนาดใหญ เชน สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลชอง
สามหมอ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแสงเจริญ เตาเผาขยะ เปนตน
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกองคการบริหารสวนตําบลหนอง
ไผ ตามโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2560 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน

งานบริหารงานคลัง รวม 2,633,230 บาท
งบบุคลากร รวม 1,885,960 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,885,960 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,482,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล สังกัดกอง
คลัง ตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง จํานวน 1 ตําแหนง/นัก
วิชาการเงินและบัญชี จํานวน 1 ตําแหนง/เจาพนักงาน
พัสดุ จํานวน 1 ตําแหนง/เจาพนักงานจัดเก็บราย
ได จํานวน 1 ตําแหนง

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ใหแกพนักงานสวนตําบล
เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง ตามระเบียบ
ที่กําหนด

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 303,360 บาท

เพื่อจายเปนคาจางใหแกพนักงานจางและเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจางสังกัดกองคลัง
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง สังกัด
กองคลัง 

งบดําเนินงาน รวม 687,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 147,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สําหรับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางสังกัดกองคลัง ตามระเบียบ
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

คาเชาบาน จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจายเปนสวัสดิการคาเชาบาน/คาเชาชื้อใหแกพนักงานสวน
ตําบลตามระเบียบ/หลักเกณฑและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสวัสดิการเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของ
พนักงานสวนตําบล สังกัดกองคลัง ตามระเบียบ หลักเกณฑและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

ค่าใช้สอย รวม 440,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาถายเอกสาร คา
เย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาวารสาร คาซักฟอก คากําจัด
ขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คา
โฆษณา และเผยแพรประชาสัมพันธ คาจางเหมาบริการบุคคล
ภายนอกตางๆ ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

-  คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 80,000 บาท

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอด
รถ ณ ทาอากาศยาน คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน เปนตน

คาลงทะเบียน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา
ตางๆ ฯลฯ

โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการอํานวยความสะดวกแก
ประชาชนในพื้นที่ตําบลชองสามหมอ ในการจัดเก็บรายไดนอก
สถานที่
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ ในการจัดทําโครงการฯ เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตําบลชอง
สามหมอ
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับ
ทบทวน 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม
บรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้พลาสติด ตรายาง กุญแจ พระบรม
ฉายาลักษณ มูลี่ มานปรับแสง(ตอ
ผืน) กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกปรินท คลิป แฟ้ม สมุดบัญชี ธงชาติ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล อุปกรณบันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบ
พิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ  เมนบอรด เมมโมรี่ชิป เชน  RAM  คัตซี
ทฟีดเดอร เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส เชน 
Lan Card , Anit Virus Card , Sound Card เครื่องอานและ
บันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต แบบฮารดดิส และ
โปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวย หรือตอชุดไม
เกิน 20,000 บาท
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไปรษณียากร คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียากร คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเบล็กทรอนิกส(GFMIS)

งบลงทุน รวม 60,270 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 60,270 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อตูบานเลือนกระจก ขนาด 5 ฟุต 1 หลัง จํานวน 5,500 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อครุภัณฑสํานักงานเปนตูเหล็กเก็บเอกสาร
บานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต จํานวน 1 หลัง หลัง
ละ 5,500 บาท

จัดซื้อ โตะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จํานวน 1 ตัว จํานวน 6,590 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อครุภัณฑสํานักงานเปนโตะทํางาน
เหล็ก ขนาด 4 ฟุต  

จัดซื้อเกาอี้ทํางาน 1 ตัว จํานวน 2,290 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อครุภัณฑสํานักงานเกาอี้ทํา
งาน จํานวน 1 ตัว

ตูเก็บเอกสาร จํานวน 7,890 บาท

เพื่อจัดซื้อตูเก็บเอกสาร มอก.ตามราคาทองถิ่น
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 23,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรAll In One สําหรับงานประมวล
ผล ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
ธันวาคม  2564  ประกาศ ณ วันที่  30 ธันวาคม  2564

เครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด 800VA จํานวน 15,000 บาท

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800VA  จํานวน 6 เครื่องๆ
ละ  2,500  บาท คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม  2564  ประกาศ ณ วัน
ที่  30  ธันวาคม  2564

วันที่พิมพ : 30/9/2565  10:51:32 หนา : 24/61



แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 805,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 805,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 525,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการซอมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาวัสดุ
อุปกรณ คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ คาตอบแทนวิทยากร คา
พาหนะ อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ
- เปนไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน

โครงการป้องกันและแกไขปญหาไฟป่าและหมอกควัน จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาวัสดุ
อุปกรณ คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ คาตอบแทนวิทยากร หรือ
คาพาหนะ อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ
- เปนไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางทองถนนชวงเทศกาลปีใหม จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน การจัดทํา
ป้ายเตือนสภาพถนนที่เกิดปญหาบอยครั้ง การซอมแซมถนนใหมี
สภาพดี คาวัสดุอุปกรณตางๆ คาป้ายประชาสัมพันธ คาจาง
เหมาบริการตางๆ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนหรือคา
พาหนะ สําหรับผูปฏิบัติหนาที่ตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบล
ชองสามหมอ และคาใชจายอื่นที่จําเปนที่ใชในการจัดโครงการดัง
กลาว 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2560
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนทองถนนชวงเทศการสงกรานต จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน การจัดทํา
ป้ายเตือนสภาพถนนที่เกิดปญหาบอยครั้ง การซอมแซมถนนใหมี
สภาพดี คาวัสดุอุปกรณตางๆ คาป้ายประชาสัมพันธ คาจาง
เหมาบริการตางๆ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนหรือคา
พาหนะ สําหรับผูปฏิบัติหนาที่ตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบล
ชองสามหมอ และคาใชจายอื่นที่จําเปนที่ใชในการจัดโครงการดัง
กลาว 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2560
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน
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โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ  คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ  คาวิทยากร หรือคา
พาหนะ อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0229/ว
 7367 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 5329 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ  2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ  คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ  คาวิทยากร หรือคา
พาหนะ อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2560
- เปนไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน
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ค่าวัสดุ รวม 280,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย ชุดปฏิบัติการ อปพร. พรอม
เครื่องหมาย
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับ
ทบทวน 

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน ถังดับเพลิง สายสงน้ําดับ
เพลิง สายสงน้ําฉุกเฉิน หัวฉีดสายน้ําฉุกเฉิน ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,013,138 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,215,138 บาท
ค่าใช้สอย รวม 755,250 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ เชน คาจางเหมาพี่เลี้ยงเด็ก คา
จางเหมาสูบน้ํา /สูบสวม คาจางเหมาพาหนะ คาจางเหมาทําความ
สะอาด คาจางเหมาทําของ คาจางเหมาซอมบํารุง คาจางฉีดพน
สารเคมี และคาจางเหมาบริการอื่นๆ ที่จําเปน
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการการมีสวนรวมระหวางผูนําชุมชน ผูปกครอง ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คา
วัสดุ/อุปกรณ  คาวิทยากร คาสมนาคุณ คาเงินรางวัล คา
อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาจางเหมายานพาหนะ ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ
.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน

โครงการแขงขันกีฬา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแสงเจริญ จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คา
วัสดุ/อุปกรณ คาตอบแทนกรรมการ  คาจัดนิทรรศการคา
สมนาคุณ คาเงินรางวัล คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คา
จางเหมายานพาหนะ คาเชาเครื่องเสียง ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 130,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คา
วัสดุ/อุปกรณ คาเชาเครื่องเสียง คาจัดนิทรรศการ  คา
สมนาคุณ คาเงินรางวัล เครื่องดื่ม คาจางเหมายานพาหนะ ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน
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โครงการจัดงานวันแมแหงชาติ จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คา
วัสดุ/อุปกรณ  คาเชาเครื่องเสียง  คาจัดนิทรรศการ คา
สมนาคุณ คาเงินรางวัล คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
จางเหมายานพาหนะ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน

โครงการประดิษฐสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คา
วัสดุ/อุปกรณ  คาเชาเครื่องเสียง คาจัดนิทรรศการ คา
วิทยากร คาสมนาคุณ คาเงินรางวัล คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาจางเหมายานพาหนะ ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ
.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน

โครงการพัฒนาการเรียนรูครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงฯ เชน คา
วัสดุ/อุปกรณ คาวิทยากร คาสมนาคุณ คาอาหาร คาเชาสถาน
ที่ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจางเหมายาน
พาหนะ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ
.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน
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โครงการสงเสริมการเรียนรูนอกสถานที่เพื่อเสริมสรางพัฒนาการของ
เด็ก

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คา
วัสดุ/อุปกรณ คาวิทยากร คาสมนาคุณ คาอาหาร คาเชาสถาน
ที่ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจางเหมายาน
พาหนะ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ
.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา จํานวน 395,250 บาท

- เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวัน เปนจํานวนเงิน 257,250 สําหรับ
เด็กปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแสงเจริญ ในอัตรามื้อละ 21
 บาท ตอคน จํานวน 50 คน และ จํานวน 245 วัน 
- เพื่อจายเปนคาหนังสือเรียน จํานวน 9,000 บาท สําหรับเด็ก
ปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแสงเจริญ (อายุ 3-5 ปี) ในอัตรา
คนละ 200 บาท/ปี
- เพื่อจายเปนคาอุปกรณการเรียน จํานวน 9,000 บาท สําหรับ
เด็กปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแสงเจริญ (อายุ 3-5 ปี) ใน
อัตราคนละ 200 บาท/ปี  
- เพื่อจายเปนคาเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 13,500
 บาท สําหรับเด็กปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแสงเจริญ (อายุ 3
-5 ปี) ในอัตราคนละ 300 บาท/ปี 
- เพื่อจายเปนคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน จํานวน 21,500
 บาท สําหรับเด็กปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแสงเจริญ (อายุ 3
-5 ปี) ในอัตราคนละ 430 บาท/ปี  
- เพื่อจายเปนคาจัดการเรียนการสอน จํานวน 85,000
 บาท สําหรับเด็กปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแสงเจริญ (อายุ 2
-5 ปี) ในอัตราคนละ 1,700 บาท/ปี 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน
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โครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คา
วัสดุ/อุปกรณ คาวิทยากร คาสมนาคุณ คาอาหาร คาเชาสถาน
ที่ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจางเหมายาน
พาหนะ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ
.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน

ค่าวัสดุ รวม 459,888 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 459,888 บาท

- เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม) ใหแกโรงเรียนสังกัด สพฐ
. ระดับชั้นอนุบาล/เด็กเล็ก และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
  จํานวน 260 วัน  (จํานวน 52 สัปดาห ๆ ละ 5 วัน  เวนวัน
เสาร-อาทิตย)  ประกอบดวย  
1.โรงเรียนบานหนองแสงวิทยา  (120 คน ๆ ละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน) เปนเงิน 229,944 บาท
2.โรงเรียนบานหนองไฮ  (70 คน ๆ ละ 7.37 บาท จํานวน 260
 วัน) 
เปนเงิน 134,134 บาท
3.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแสงเจริญ  หมู 11 (50 คน ๆ ละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน) เปนเงิน  95,810 บาท
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน
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งบเงินอุดหนุน รวม 798,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 798,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จํานวน 798,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ
. สําหรับเด็กนักเรียนชั้นเด็กเล็ก เด็กอนุบาล นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 1 - 6  อัตรามื้อละ 21 บาทตอคน  จํานวน 200
 วัน ประกอบดวย  
1. โรงเรียนบานหนองแสงวิทยา  (120 คน ๆ ละ 21
 บาท จํานวน 200 วัน) เปนเงิน 504,000 บาท
2. โรงเรียนบานหนองไฮ  (70 คน ๆ ละ 21 บาท จํานวน 200
 วัน) เปนเงิน  294,000  บาท
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 551,912 บาท

งบดําเนินงาน รวม 331,912 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นในการดูแลผู
สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาวและอัตราคาตอบแทนอาสา
สมัครตามหลักเกณฑที่กําหนด
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัคร
บริบาลทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและการเบิกจาย พ
.ศ.2562
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ค่าใช้สอย รวม 211,912 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกในการสํารวจ
สุนัข/แมว ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  และคาจาง
เหมาบริการอื่นๆ
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท.0810.5
/ว0120 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่มท.0810.5/ว0142 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561และคาจาง
เหมาแรงงาน
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการขับเคลื่อนสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการขับเคลื่อนสัตว
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา เชน คาป้าย
โครงการ คาวัสดุ/อุปกรณ คาวัคซีน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน
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โครงการควบคุมโรคระบาดตางๆ จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด
ตางๆ เชน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรคฝีดาษลิง โรคไข
เลือดออก ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน

โครงการตรวจมลพิษทางอากาศจากควันเตาเผาขยะ จํานวน 46,912 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการตรวจมลพิษทางอากาศจากควันเตา
เผาขยะ (คาไดออกซิน สารกอมะเร็ง
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน

โครงการป้องกันและแกไขสถานการณฝุ่นระอองขนาดเล็ก pm2.5 จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการป้องกันและแกไขสถานการณฝุ่น
ระอองขนาดเล็ก pm2.5
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน

โครงการรณรงคประชาชนรวมใจคัดแยกขยะในครัวเรือน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน
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งบเงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 220,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบานในเขตของ
องคการบริหารสวนตําบลชองสามหมอ หมูบานละ 20,000
-. บาท จํานวน 11 หมูบาน เพื่อดําเนินตามโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุขในกิจกรรมตางๆ 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมาก 0808.2/ว
 6247 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,284,660 บาท

งบบุคลากร รวม 1,020,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,020,360 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 700,320 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล ตําแหนงนัก
บริหารงานสวัสดิการฯ นักพัฒนาชุมชน และตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566/ ปรากฏในแผนงาน
สังคมสงเคราะห   / งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบลที่ควรได
รับตามระเบียบที่กําหนด 
/ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห  / งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 266,040 บาท

เพื่อจายเปนคาจางใหแกพนักงานจาง ตําแหนงผูชวยนักพัฒนา
ชุมชน, ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน คนงานทั่วไป  ตามแผน
อัตรากําลัง    3  ปี    ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
1)พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
/ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห   / งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาเงินเพิ่มตางๆใหแกพนักงานจางตามภารกิจ  ตาม
แผนอัตรากําลัง 3 ปี ปีงบประมาณพ.ศ. 2564-2566

งบดําเนินงาน รวม 234,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 84,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สําหรับ
พนักงานสวนตําบลชองสามหมอ
/ ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห  / งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห

คาเชาบาน จํานวน 54,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาเชาบาน คาเชาซื้อบานสําหรับพนักงานสวน
ตําบล ตามระเบียบการเบิกจาย   
/ ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห   
/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก พนักงานสวน
ตําบล ตามสิทธิที่สมควรที่จะไดรับ   
/ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห   /งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห
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ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อสําหรับจายเปนคาเดินทางไปราชการ คาเบี้ยเลี้ยง คา
พาหนะ คาที่พัก ฯลฯ  
/ ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห  
/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห

คาลงทะเบียน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาตางๆ
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาทรัพยสิน  เพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติ เหมาทั้งคาแรง/จางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกในการ
บํารุงรักษาและซอมแซมใหใชงานไดตามปกติ สวนกรณีที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินเองใหปฏิบัติดังนี้
1.คาจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกในการบํารุงรักษาทรัพยสินฯ
2.คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรพยสินใหจายจากคา
วัสดุ
-เปนฯไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสั่งการ / ปรากฎใน
แผนงานสังคมสงเคราะห   
/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม
บรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้พลาสติด ตรายาง กุญแจ พระบรม
ฉายาลักษณ มูลี่ มานปรับแสง(ตอ
ผืน) กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกปรินท คลิป แฟ้ม สมุดบัญชี ธงชาติ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล อุปกรณบันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบ
พิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ  เมนบอรด เมมโมรี่ชิป เชน  RAM  คัตซี
ทฟีดเดอร เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส เชน 
Lan Card , Anit Virus Card , Sound Card เครื่องอานและ
บันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต แบบฮารดดิส และ
โปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวย หรือตอชุดไม
เกิน 20,000 บาท
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

งบลงทุน รวม 30,300 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,300 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 7,500 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดเครื่องซื้อพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1
 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer, Copier 
และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 27 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ
ตอนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15
 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที(ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200 x 600
 หรือ 600 x 1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
- สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
  - สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
- สามารถยอและขยายได25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอย
กวา 1 ชอง หรือ สามารถใชงานผาน เครือขายไรสาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได
- มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 100 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษเองได
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เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ราคา 5,700 บาท จํานวน 4 เครื่อง จํานวน 22,800 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 
ราคา 5,700 บาท จํานวน 4 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
  - มีกําลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไมนอย
กวา 1 kVA (600 Watts)
  - สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 450,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 450,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาและนันทนาการผูสูงอายุ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฯ เชน คาป้าย คาอาหารและ
เครื่องดื่ม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาชุดกีฬา คาอุปกรณ
กีฬา คาโลหรือถวยรางวัล เงินหรือของรางวัล และคาใชจาย
อื่นๆ ที่จําเปน ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูดอยโอกาสและครอบครัวผูมีรายได
นอย

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อเปนคาใชจายในการชวยเหลือประชาชนดานสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ของผูดอยโอกาส และครอบครัวผูมีรายได
นอย การสังคมสงเคราะห สงเคราะหผูป่วยยากไร ฯลฯ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2560 และที่แกไขเพิ่มเติม
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน
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โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสุงอายุ จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฯ เชน คาป้าย คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน ฯลฯ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,005,420 บาท

งบบุคลากร รวม 2,031,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,031,420 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,280,700 บาท

-  ประเภทเงินเดือนพนักงาน  เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแก
พนักงานสวนตําบล ตําแหนงผูอํานวยการกองชาง นายชาง
ไฟฟ้า  และนายชางโยธา เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวน
ตําบล และตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี  ปีงบประมาณ พ.ศ
.2564-2566/  แผนงานเคหะและชุมชน / งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-ประเภท เงินประจําตําแหนง  เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง
ของพนักงานสวนตําบล  ที่ไดรับตามระเบียบ
ที่กําหนด/  แผนงานเคหะและชุมชน / งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 636,720 บาท

-ประเภท เงินประจําตําแหนง  เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง
ของพนักงานสวนตําบล  ที่ไดรับตามระเบียบ
ที่กําหนด/  แผนงานเคหะและชุมชน / งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 72,000 บาท

-ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง   เพื่อจายเปนคาเงินเพิ่ม
ตางๆใหแกพนักงานจาง  ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี -ประเภทคา
จางพนักงานจาง  เพื่อจายเปนคาจางใหแกพนักงานจางตาม ตาม
แผนอัตรากําลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566      /  แผน
งานเคหะและชุมชน  /งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน  /  แผนงานเคหะและชุมชน / งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

งบดําเนินงาน รวม 897,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 72,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สําหรับ
พนักงานสวนตําบลชองสามหมอ / พนักงานจางและผูไดรับคําสั่ง
ใหมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ/  แผนงานเคหะและ
ชุมชน / งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

คาเชาบาน จํานวน 42,000 บาท

-ประเภทเงินคาเชาบาน  เพื่อจายเปนเงินคาเชาบาน คาเชาซื้อ
บานสําหรับพนักงานสวนตําบล ตามหลัก
เกณฑ ระเบียบ  กระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการทองถิ่น /แผนงานเคหะและชุมชน  
/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท

-ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  เพื่อจายใหกับพนักงาน
สวนตําบลตามสิทธิที่จะไดรับ  ที่เปนผูที่มีสิทธิ   ในการเบิกคาใช
จาย ตามหลักเกณฑ ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวาดวย   เงิน
สวัสดิการ  เกี่ยวกับการศึกษาบุตร  พนักงานสวนทองถิ่น
กําหนด/  แผนงานเคหะและชุมชน  / งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน
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ค่าใช้สอย รวม 360,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 198,000 บาท

- เพื่อเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาถายเอกสาร คา
เย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาวารสาร คาซักฟอก คากําจัด
ขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คา
โฆษณา และเผยแพรประชาสัมพันธ คาจางเหมาบริการบุคคล
ภายนอกตางๆ ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปน คาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร  เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆที่จําเปนในการ
เดินทางไปราชการ  พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง หรือ
บคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาต หรืออนุมัติ ใหเดินทางไป
ราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม สัมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ
-เปนไปตามระเบียบดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น(ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2559
3)ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2559

คาลงทะเบียน จํานวน 32,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาตางๆ
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาทรัพยสิน  เพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติ เหมาคาแรงงาน/จางเหมาแรงงานของบุคลภาย
นอก ฯลฯ 
- เปนฯไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6
2)พระราชบัญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายประจําปีงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564

ค่าวัสดุ รวม 465,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม
บรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้พลาสติด ตรายาง กุญแจ พระบรม
ฉายาลักษณ มูลี่ มานปรับแสง(ตอ
ผืน) กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกปรินท คลิป แฟ้ม สมุดบัญชี ธงชาติ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายใหไดมาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะสินเปลือง หมด
ไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม  รวมถึงรายจายเพื่อใหจัดหาสิ่ง
ของที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน  5,000 บาท เปนคา
ฟิวส เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟ  สายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตชไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดวิทยุ ทรายซินเตอรและชิ้น
สวนวิทยุ ลูกถวยเสาอากาศ  รีซีสเตอร  มูฟวิ่งคอนส  คอ
รเดนเซอร  ขาหลอดฟลูออสเรสเซนซ เบอรเกิร สายอากาศหรือ
เสาอากาศ สําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศนจานรับสัญญาดาว
เทียม โคมไฟฟ้า พรอมขา หรือกาน  หมอแปลง
ไฟฟ้า  ลําโพง  ไมโครโพน ขาตั้งไมโครโพน ผังแสงวงจร
ตางๆ แผงบังคับทางไฟ ไฟฉายสปอตไลท  หัวแรงไฟฟ้า ฯลฯ
/  แผนงานเคหะและชุมชน / งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

วัสดุกอสราง จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน ไม
ตางๆ คน คีม ชะแลง กบไสไม เทปวัดระยะ ตลับเมตร สวานมือ
เครื่องยิงตะปู นั่งราน น้ํามันทาไม ทินเนอร สี ปูน
ซีเมนต ทราย ยางมะตอยสําเร็จรูป อิฐหรือซีเมนต
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ทอน้ําและ
อุปกรณประปา ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
สง เชน ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีม
ล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตช ล็อคพวงมาลัย ยางรถยนต น้ํามัน
เบรก น็อตและสกรู สายไมล เพลา ฟิลมกรองแสง พวง
มาลัย หมอน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ ไฟหนา ไฟเบรก ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 55,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
ดีเซล  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันกาด  น้ํามันเตา แกสหุงตม  น้ํามัน
จาระบี น้ํามันเครื่อง  ถาน ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล อุปกรณบันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบ
พิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ  เมนบอรด เมมโมรี่ชิป เชน  RAM  คัตซี
ทฟีดเดอร เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส เชน 
Lan Card , Anit Virus Card , Sound Card เครื่องอานและ
บันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต แบบฮารดดิส และ
โปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวย หรือตอชุดไม
เกิน 20,000 บาท
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุอื่น จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอื่น เชน มิเตอรน้ํา - ไฟฟ้า สมอ
เรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแกส หัววาลวเปิด - ปิดแกส อุปกรณ
บังคับสัตว ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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งบลงทุน รวม 77,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 57,000 บาท
ครุภัณฑกอสราง

จัดซื้อเครื่องอัดอากาศ จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ เครื่องอัดอากาศ จํานวน 1 เครื่อง โดยมี
ลักษณะสังเขป ดังนี้
1. ถังบรรจุอากาศ มีความจุดไมนอยกวา 92 ลิตร
2. มอเตอรไมนอยกวา 1 แรงมา 220 โวลต
- จัดซื้อโดยใชราคาทองถิ่น
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 
เครื่อง

จํานวน 22,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
  - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 4 GHz จํานวน 1 หนวย
  - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 8 MB
  - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
นอยกวา 8 GB 
  - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
  - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอย
กวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 
  - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง 
  - มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1
ชอง 
  - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา แบบ ติดตั้งภาย
ใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง 
  - สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) 
และ Bluetooth
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 20,000 บาท
คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คาk) คากอสราง
สิ่งสาธารณูปโภค และ สาธารณูปการ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 675,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 675,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 675,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการคายกิจกรรมสรางสรรคเยาวชน จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฯ เชน คาป้าย คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ คาพาหนะ คาที่พัก และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน

โครงการชองสามหมอรวมใจสรางภูมิคุมกันภัยความรุนแรงในครอบ
ครัว

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฯ เชน คาป้าย คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ คาพาหนะ คาที่พักและคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน
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โครงการปกป้องสถาบันของชาติ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติ  ศาสนาพระมหากษัตริย/อันเปนที่ยึดเหนี่ยว และ
เปนศูนยรวมจิตใจประชาชนชาวไทยทั้งชาติ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน

โครงการป้องกันและแกไขปญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

- คาใชจายตามโครงการป้องกันและแกไขปญหายาเสพติด  เพื่อ
จายเปนคาใชจายตามโครงการและแกไขปญหายาเสพติดตาม
นโยบายรัฐบาล เปนคาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร คาอาหารและ
เครื่องดื่ม คาป้ายประชาสัมพันธ และคาใชจายจําเปนอื่นๆ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน

โครงการสงเสริมตลาดชุมชนตําบลชองสามหมอ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฯ เชน คาป้าย คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน
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โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพกลุมอาชีพและทัศนศึกษาดูงาน จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฯ เชน คาป้าย คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน

โครงการสงเสริมและพัฒนาบทบาทสตรีและครอบครัว จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฯ เชน คาป้าย คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน ฯลฯ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน

โครงการสนับสนุนและขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนตําบลชองสาม
หมอ

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฯ เชน คาป้าย คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 200,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธในชุมชน จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฯ เชนคาวัสดุ/อุปกรณ คา
ตอบแทน ชุดกีฬาสําหรับนักกีฬา อาหาร อาหารวางพรอมเครื่อง
ดื่ม คาเครื่องเสียง คาจางเหมายานพาหนะ ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับ
ทบทวน 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 370,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 370,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 370,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดกิจกรรมวันผูสูงอายุ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาวัสดุ
อุปกรณ  คาเตรียมสถานที่  คาเชาเครื่องเสียง  คาไฟประดับ คา
อาหาร คาอาหารวางแลเครื่องดื่ม  ฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว709 ลงวันที่ 30
 มีนาคม 2560 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน
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โครงการจัดงานลอยกระทง จํานวน 250,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน เงิน
รางวัล เงินคาตอบแทนกรรมการ คาตกแตงสถานที่ คาอาหาร คา
อาหารวางเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คาป้าย ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน

โครงการสงเสริมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คา
วัสดุ/อุปกรณ  คาเตรียมสถานที่  คาเชาเครื่องเสียง  คาไฟ
ประดับ คาอาหาร คาอาหารวางแลเครื่องดื่ม ฯลฯ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการฯ เชน คา
วัสดุ/อุปกรณ  คาเตรียมสถานที่  คาเชาเครื่องเสียง  คาไฟ
ประดับ คาอาหาร คาอาหารวางแลเครื่องดื่ม ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 3,826,000 บาท

งบลงทุน รวม 3,826,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,826,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต  บานโนนทองหลาง  หมูที่ 4 จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีต  บานโนนทองหลาง หมู
ที่ 4
(จากแยกทางหลวง อบจ.3020 ไป ซอยขางโรงเรียนบานโนน
ทองหลางเดิม) กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจร กวาง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล
ทางลูกรังขางละ 0.25 เมตร กอสรางตามแบบมาตรฐานงาน กอ
สรางของทองถิ่นแบบเลขที่  ท.1-01 พรอมติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธโครงการและป้ายโครงการตามแบบที่ กําหนด
ให จํานวน อยางละ 1 ป้าย
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต บานหนองไฮ หมูที่ 3 จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีต บานหนองไฮ หมูที่ 3 
( จากบานนายเนียม บัวนันท ไป ถนนสาย 201) กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กวาง 4.00 เมตร ยาว 150
 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังขางละ 0.25 เมตร กอสราง
ตามแบบมาตรฐานงาน กอสรางของทองถิ่นแบบเลขที่ ท.1-01
 พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการและ ป้ายโครงการตาม
แบบที่ กําหนดให จํานวน อยางละ 1 ป้าย
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานแกงอรุณ หมูที่ 9 จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บาน
แกงอรุณ หมูที่ 9
(ตอจากถนนคอนกรีตเดิม ไป นานายคําเบา เหมือนมั่น) กอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร  กวาง 4.00
 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังขาง
ละ 0.25 เมตร กอสรางตามแบบมาตรฐานงาน กอสรางของทอง
ถิ่นแบบเลขที่ ท.1-01  พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ
และ ป้ายโครงการตามแบบที่กําหนดให จํานวน อยางละ 1
 ป้าย  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานศรีพัฒนา หมูที่ 10 จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานศรี
พัฒนา หมูที่ 10
(จากศาลาประชาคมหมูบานหลังเกา ไป บานนางวรรณภา สังขะ
ดนตรี) กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจร กวาง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล
ทางลูกรังขางละ 0.25 เมตร กอสรางตามแบบมาตรฐานงาน กอ
สรางของทองถิ่นแบบเลขที่ ท.1-01 พรอมติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธโครงการและป้ายโครงการตามแบบที่กําหนด
ให จํานวน อยางละ 1 ป้าย 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานสระแต หมูที่ 5 จํานวน 345,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานสระแต หมู
ที่ 5
( จากนางนางคัทลียา เขื่อนดอนเจา ไป ลําหวยยาง ) กอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร       กวาง 3.50
 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังขางละ 0.25
 เมตร กอสรางตามแบบมาตรฐานงาน กอสรางของทองถิ่นแบบ
เลขที่ ท.1-01 พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการและป้าย
โครงการตามแบบที่กําหนดให จํานวน อยางละ 1 ป้าย 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองตูม หมูที่ 8 จํานวน 400,000 บาท

-เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนอง
ตูม หมูที่ 8
(จากบานนายวิโรจน เชื้อหนองทอน ไป ฝายนิวซีแลนด กอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร  กวาง 4.00
 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังขาง
ละ 0.25 เมตร กอสรางตามแบบมาตรฐานงาน กอสรางของทอง
ถิ่นแบบเลขที่ ท.1-01  พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ
และ         ป้ายโครงการตามแบบที่กําหนดให จํานวน อยางละ 1
 ป้าย 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน

โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม บานป่าเสี้ยว หมูที่ 6 จํานวน 358,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางทอลอดเหลี่ยม บานป่าเสี้ยว หมูที่ 6
กอสรางทอลอดเหลี่ยมในสายทางขามลําหวยหนองแหว ขนาด 2-
1.80x1.80x6 เมตร กอสรางตามแบบมาตรฐานทอลอดเหลี่
ยม คสล.ชนิดหลายชอง Rigid Frame แบบเลขที่ ทถ.5-203
 มาตรฐานกําแพงปากทอลอดเหลี่ยม คสล. แบบเลขที่ ทถ-5-204
 พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการและป้ายโครงการตาม
แบบมาตรฐานที่กําหนดให จํานวน อยางละ 1 ป้าย
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน

โครงการปรับปรุงผิวทางดวยแอสฟลทติกคอนกรีต บานแกงครอ หมู
ที่ 1

จํานวน 469,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงผิวทางดวยแอสฟลทติกคอนกรีต บาน
แกงครอ หมูที่ 1
( สายทางเขาสํานักงาน องคการบริหารสวนตําบลชองสาม
หมอ ) ปรับปรุงผิวทางดวยแอสฟลทติกคอนกรีต     มีพื้นที่รวมไม
นอยกวา 1,020 ตารางเมตร กอสรางตามแบบมาตรฐาน แบบเลข
ที่ รน-302/56 กอสรางตามแบบมาตรฐานงาน พรอมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธโครงการและป้ายโครงการตามแบบที่กําหนด
ให จํานวน อยางละ 1 ป้าย 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน
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โครงการพัฒนาสระหนองตูมแสง ( สวนสาธารณะ สระน้ําศาลเจาพอ
ขุนหาญ ) บานหนองแสง หมูที่ 2

จํานวน 499,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาพัฒนาสระหนองตูมแสง ( สวนสาธารณะ สระน้ํา
ศาลเจาพอขุนหาญ ) บานหนองแสง หมูที่ 2
สระหนองตูมแสง ( สวนสาธารณะ สระน้ําศาลเจาพอขุน
หาญ ) กอสรางลานคอนกรีต ขนาดกวาง 19.00
 เมตร   ยาว 19.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไมนอยกวา 361.00
 ตารางเมตร พรอมบันไดแลลานลงทาน้ํา พรอมติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธโครงการและป้ายโครงการตามแบบที่กําหนด
ให จํานวน อยางละ 1 ป้าย 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570 ) ฉบับทบทวน

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนหนาสํานักงาน อบต.ชองสามหมอ จํานวน 155,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงภูมิทัศนหนาสํานักงานบริเวณศาล
พระภูมิเจาที่ ขนาดกวาง 9 เมตร ยาว 19 เมตร ปรับปรุงตามแบบ
ที่ อบต.ชองสามหมอกําหนดให ติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1
 ป้าย
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 65,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 65,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน ปุ๋ย วัสดุ
เพาะชํา อุปกรณในการขยายพันธุพืช ตนไมตางๆ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน ปุ๋ย วัสดุ
เพาะชํา อุปกรณในการขยายพันธุพืช พืช ตนไมตางๆ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน

ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน เคียว สปริงเก
ลอร จอมหมุน จานพรวน มีดตัดตนไม ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัด
ศัตรูพืชและสัตว อาหารสัตว พืชและสัตว พันธุสัตวปีและสัตว
น้ํา น้ําเชื้อพันธุสัตว วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการขยายพันธุ
พืช เชน ใบมีด เชือก ผาหรือผาพลาสติก หัวกะโหลกดูดน้ํา ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 47,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 47,500 บาท

ค่าใช้สอย รวม 47,500 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการขับเคลื่อนการจัดตั้งอุทยานธรณีชัยภูมิ "ชัยภูมิจีโอพารค" จํานวน 7,500 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาป้าย
ประชาสัมพันธ คาวัสดุ/อุปกรณ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564
- เปนไปตามหนังสือจังหวัดชัยภูมิ ที่ ชย 0023.3/10578 ลงวัน
ที่ 2 สิงหาคม 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน

โครงการคลองสวยน้ําใส จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน

โครงการจุลินทรีย (EM Ball) บัดบัดน้ําเสียในแหลงน้ํา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาป้าย คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาวัสดุอุปกรณและคาใชจายอื่นๆ  ที่จําเปน ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน
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