
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลชองสามหมอ

อําเภอแกงครอ   จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 40,549,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 11,660,000 บาท
งบกลาง รวม 11,660,000 บาท

งบกลาง รวม 11,660,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 220,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสังคม ในอัตรารอยละ
หาของคาจาง ใหแกพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล
ชองสามหมอ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1620 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แกไข
เพิ่มเติม
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการตั้งงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ
.2561 และที่แกไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2561 และที่แกไข
เพิ่มเติม

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 7,850,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ แบบขั้นบันได โดยใชฐาน
ขอมูลจํานวนผูสูงอายุ ตามประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินเบี้ย
ยังชีพผูสูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552 และที่แกไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 หนาที่ 30 ลําดับที่ 1
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,500,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพใหแกคนพิการที่มีสิทธิ์ตามหลักเกณฑ
ที่กําหนด และไดแสดงความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอ
รับเงินเบี้ยความพิการไวกับองคการบริหารสวนตําบลชองสาม
หมอแลว โดยใชฐานขอมูลจํานวนคนพิการตามประกาศบัญชีราย
ชื่อผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2565 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2553 และที่แกไขเพิ่มเติม รวมทั้งหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ของ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 หนาที่ 30 ลําดับที่ 2

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพใหแกผูป่วยเอดสที่แพทยไดรับรอง
และวินิจฉัยแลว และรายไดไมเพียงพอตอการยังชีพ หรือถูกทอด
ทิ้ง ขาดผูอุปการะดูแล ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง
ได โดยผูป่วยเอดสที่มีสิทธิจะไดรับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาทตอ
เดือน โดยใชฐานขอมูลตามบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู
ป่วยเอดส ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคการปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2548 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 หนาที่ 30 ลําดับที่ 3

วันที่พิมพ : 8/2/2565  13:27:21 หนา : 3/59



เงินสํารองจาย จํานวน 360,000 บาท

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

รายจายตามขอผูกพัน

โครงการบริหารจัดการระบบสมทบหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น จํานวน 140,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตําบล
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ เรื่อง หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการตั้งงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ
.2561 และที่แกไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 หนาที่ 31 ลําดับที่ 4
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 420,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น (ก.บ.ท.)
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.5/ว31 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563
- เป็นไปตามกฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับใน
งบประมาณรายจายประจาปี สมทบเขาเป็นกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2563
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2546 และที่แกไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2500 และที่แกไขเพิ่มเติม

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลชองสาม
หมอตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4
/ว2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 เรื่องแนวทางสนับสนุนการ
ดําเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ
.2561 และที่แกไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 หนาที่ 31 ลําดับที่ 5
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 12,131,200 บาท

งบบุคลากร รวม 8,503,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,657,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 514,080 บาท

 เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนใหแกนายกองคการบริหาร
สวนตําบล และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  2
  คน แยกเป็น
-นายกองคการบริหารสวนตําบล คาตอบแทน รายเดือน 12
 เดือนๆละ 20,400 บาท 
เป็นเงิน 244,800.- บาท
-รองนายกองคการบริหารสวนตําบล คาตอบแทนราย
เดือน จํานวน 12 เดือนๆ
ละ 11,220 บาท จํานวน 2 อัตรา รวมเป็นเงิน 269,280.- บาท  

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และรองนายกองคการบริหารสวน 
จํานวน  2  คน   แยกเป็น 
-นายกองคการบริหารสวนตําบล คาตอบแทนประจําตําแหนง 12
 เดือนๆละ1,750.- บาท
รวมเป็น 21,000.- บาท
-รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  คาตอบแทนประจํา
ตําแหนง 12 เดือนๆละ 880.-บาท 
จํานวน 2 อัตรา รวมเป็น 21,120.-   บาท

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

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

จํานวน 1,972,800 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา 
เลขานุการสภา และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล แยก
เป็น
-คาตอบแทนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 12
 เดือนๆ
ละ 11,220.- บาทเป็นเงิน134,640.- บาท
-คาตอบแทนรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
จํานวน 12 เดือนๆ
ละ 9,180.- บาทเป็นเงิน110,160.- บาท
-คาตอบแทนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 12
 เดือนๆ
ละ 7,200.- บาทเป็นเงิน 86,400.- บาท
-คาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 12
 เดือนๆ
ละ 7,200.- บาท จํานวน 19 คน เป็นเงิน 1,641,600.- บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,846,280 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,934,840 บาท

-ประเภทเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  เพื่อจายเป็นเงินเดือนให
แกพนักงานสวนตําบล 
ในสังกัดสํานักปลัด ตําแหนงปลัด/หัวหนาสํานักปลัด/นัก
ทรัพยากรบุคล/นักวิเคราะหนโยบายและแผน/นักวิชาการ
ศึกษา/เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน/เจาพนักงานธุรการ/เจา
พนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย  เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  และตาม
กรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปีประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 89,400 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนปลัดองคการบริหารสวนตําบล
ระดับกลาง อัตราเดือนละ 7,000 บาทจํานวน 12 เดือน
-เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ เดือนละ 450
 บาท จํานวน 12 เดือน 
-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา 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
เป็นรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท

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

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 2,378,040 บาท

 -ประเภทคาจางพนักงานจาง  เพื่อจายเป็นคาจางใหแกพนักงาน
จางสังกัดสํานักปลัดและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จาง ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564-2566

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 318,000 บาท

 -ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง  เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่ม
คาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง 

วันที่พิมพ : 8/2/2565  13:27:21 หนา : 8/59



งบดําเนินงาน รวม 3,507,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 570,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 340,000 บาท

- คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เป็นจํานวนเงิน 340,000 บาท
  1.) เพื่อจายเป็นคาป่วยการใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน  (อปพร.) หรือคาใชจายในลักษณะเดียวกันกับคาตอบ
แทนหรือคาป่วยการใหกับผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบลชองสามหมอ เป็นจํานวนเงิน 40,000
บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว 7271 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560 เรื่องหลักเกณฑวิธีการปฏิบัติ
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการชวยเหลือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัย ตามพระ
ราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560
2.) 1.คาตอบแทนบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไดรับการแตงตั้ง
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560 
เป็นจํานวนเงิน 300,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5
/ว156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายคา
ตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สําหรับ
พนักงานสวนตําบล
ชองสามหมอ และพนักงานจาง/และผูไดรับคําสั่งแตงตั้งใหปฏิบัติ
บัติงานนอกเวลาราชการ

คาเชาบาน จํานวน 200,000 บาท

 -ประเภทเงินคาเชาบาน  เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบาน คาเชาซื้อ
บานสําหรับพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกคาเชาบาน ตามหลัก
เกณฑ  ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น
1.ระเบียบ  กระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
ทองถิ่น  พ.ศ.2548
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559(
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5862 ลงวันที่ 2
ตุลาคม 2559หลักเกณฑและวิธี วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสวัสดิการเงินชวบเหลือการศึกษาบุตรของพนัก
สวนตําบล สังกัดสํานักงานปลัด ตามระเบียบ หลักเกณฑ และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

ค่าใช้สอย รวม 1,917,400 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาธรรมเนียมในการรังวัดที่ดินและตรวจสอบแนวเขตที่ดิน จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมในการรังวัดที่ดินและตรวจสอบแนว
เขตที่ดินสาธารณะประโยชน
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 222,400 บาท

1.คาใชจายจัดทําคาวารสาร ,หนังสือพิมพ 50,000 บาท
2.คาถายเอกสารและคาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ ขอ
บัญญัติ ,เพื่อจายเป็นคาถายเอกสารและคาเย็บหนังสือ เขา
เลม เขาปก  
เขาปกหนังสือ คาซักฟอก,คากําจัดสิ่งปฏิกูล, คาระวางบรรทุก,คา
เชาทรัพยสิน,คาโฆษณาเผยแพร,ขาวสาร
ทางวิทยุกระจายเสียง, โทรทัศน,โรงมโหรสพหรือสิ่งพิมพ
ตางๆ ฯลฯ  50,000 บาท
3.คาจางเหมาบริการตางๆ 100,000   บาท
4.คาธรรมเนียมเพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมศาล 22,400 บาท

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 160,000 บาท

(1) เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตั้ง
ไว 80,000 บาท
- คารับรองในการตอนรับบุคคล และคณะบุคคล ตั้งไว 40,000 
- คาเลี้ยงรับรอง ในการประชุมสภาทองถิ่น ตั้งไว 40,000 บาท
(2) คาใชจายในพิธีทางศาสนา และรัฐพิธีตางๆ ตั้งไว 60,000
 บาท
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 หนาที่ 64 ลําดับที่ 2
(3) คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตั้งไว 20,000 บาท 
- เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ที่ใชในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท

 -   เพื่อจายเป็น คาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร  เชน คาลงทะเบียนตาง ๆที่จําเป็นในการเดินทาง
ไปคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอด
รถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการ
ใชสนามบิน ของคณะผูบริหารสมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล
และพนักงานจาง  หรือบุคลที่ไดรับอนุญาต อนุมัติใหเดินทางไป
ราชการ

คาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน 750,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่น/สมาชิก
สภาทองถิ่น ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น กรณีครบวาระ และ
แทนตําแหนงที่วาง และเพื่อเป็นคาใชจายในการเลือกตั้งผูบริหาร
ทองถิ่น/สมาชิกสภาทองถิ่น เชน คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณตางๆ ที่ใช
ในการเลือกตั้ง ฯลฯ
1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 หนาที่ 62 ลําดับที่ 2

คาลงทะเบียน จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาตางๆ
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โครงการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการทบทวนแผนพัฒนา
ทองถิ่น เชน คาป้ายโครงการ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คาถายเอกสาร คาถายเอกสารพรอมเขา
เลม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผน
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 หนาที่ 64 ลําดับที่ 1

โครงการเพิ่มพูนศักยภาพผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวน
ตําบล พนักงานจาง

จํานวน 200,000 บาท

 - เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการเพิ่มพูน
ศักยภาพผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวน
ตําบล พนักงานจาง องคการบริหารสวนตําบลชองสามหมอ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 หนาที่ 62 ลําดับที่ 1

-โครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินการอันเนื่องมาจากพระราช
ดําริตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 20,000 บาท

- โครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินการอันเนื่องมาจากพระ
ราชดําริตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 หนาที่ 49 ลําดับที่ 1
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โครงการเสริมสรางความรูการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเสริมสรางความรู
การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ เชน คาป้าย
โครงการ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ คาถายเอกสาร คาถายเอกสารพรอมเขาเลม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 หนาที่ 32 ลําดับที่ 1

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน  เพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ เชน รถยนต รถตู รถบรรทุกน้ํา รถดับ
เพลิง รถจักรยานยนต และซอมแซมทรัพยสินอื่นๆที่อยูในการ
ดูแลขององคการบริหารสวนตําบลชองสามหมอ  

ค่าวัสดุ รวม 455,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน 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 ขี้ผึ่ง ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 50,000 บาท

-ประเภทวัสดุงานบานงานครัว รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืน นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ําสะอาด สิ่งของเครื่องใชตาง ๆ
 เชน แปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปูที่นอน ปลอก หมอน ผาหม ผา
ปูโตะ ถวยชาม ชอนซอม  แกวน้ํา จานรอง กระจกเงา ถาด โอง
น้ํา มีด กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร กระทะไฟฟ้า กระติกน้ํารอน ถังแกส หมอหุงขาว
ไฟฟ้า  หมอไฟฟ้า ไมโครเวฟ คาน้ําดื่มเพื่อบริการประชาชน ฯลฯ
  เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
เรื่องการปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุครุภัณฑตามหลัก
การจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(สํานักงานปลัด)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

-ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง เพื่อจายใหไดมาซึ่งสิ่งของ
โดยสภาพมีลักษณะสินเปลือง หมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพ
เดิม  รวมถึง รายจายเพื่อใหจัดหาสิ่งของที่มีราคาตอหนวยหรือตอ
ชุดไมเกิน  5,000 บาท เป็นคาแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สาย
ไมล  เพลา ตลับลูกปน น้ํามันเบรก อานจักรนาย ไขควง นอตและ
สกรู กระจกมองขางรถยนต หมอน้ํารถยนต กันชนรถยนต เบาะ
รถยนต ฟิมลกรอบแสง เข็มขัดนิรภัย แมแรง กุญแจปาก
ตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อก ล็อคเกียร กระจกโคงมน ล็อคพวง
มาลัย สัญญาไฟกระพริบ  สัญญาไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
ดีเซล  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันกาด  น้ํามันเตา แกสหุงตม  น้ํามัน
จาระบี น้ํามันเครื่อง  ถาน กาส ฯลฯ  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ขาตั้ง
กลอง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและรวิงใสฟิลมภาพยนต เครื่องกรอ
เทป เลนสซูม กระเป๋าใสกลองถายรูป ป้ายไฟแจงเตือนแบบลอ
ลาก ป้ายประชาสัมพันธ พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร เม
มโมรี่การด รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลางอัดขยาย ภาพถาย
ดาวเทียม เอกสารเผยแพรผลการดําเนินงาน ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 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

วัสดุอื่น จํานวน 25,000 บาท

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

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับสํานักงานองคการบริหารสวนตําบล
ชองสามหมอ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแสงเจริญ และคาไฟฟ้าที่อยู
ในความรับผิดขององคการบริหารสวนตําบลชองสามหมอ
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา น้ําบาดาล ในสํานักงาน ในที่
สาธารณะที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล
ชองสามหมอ

คาบริการโทรศัพท จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลชอง
สามหมอ และใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการ
ดังกลาว และคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใหบริการ เชน คาเชา
เครื่อง คาเชาหมายเลขโทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ

คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณีย
อากร คาเชาตูไปรษณีย คาธรรมเนียมในการโอนเงินในระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ฯลฯ

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารโทรคมนาคม เชน คาวิทยุสื่อ
สาร วิทยุติดตามตัว คาสื่อผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใช
ระบบอินเตอรเน็ต รวมถึงอินเตอรเน็ตการดและคาสื่อสาร
อื่นๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม คาดูแล
เว็บไซต คาเชาพื้นที่เว็บไซต คาโดเมนเนม ฯลฯ

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

ประเภทรายจายเพื่อซอมแซม บํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑ
ขนาดใหญ

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการซอมแซม บํารุงรักษาโครงสรางของ
ครุภัณฑขนาดใหญ
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดใหแกองคการบริหารสวนตําบลหนองไผ ตาม
โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคา
ใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564

งานบริหารงานคลัง รวม 2,498,922 บาท
งบบุคลากร รวม 1,749,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,749,320 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,372,320 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล 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

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ใหแกพนักงานสวนตําบล
เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง ตามระเบียบ
ที่กําหนด 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 298,020 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางใหแกพนักงานจางและเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจางสังกัดกองคลัง

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 26,980 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง สังกัด
กองคลัง 
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งบดําเนินงาน รวม 736,002 บาท
ค่าตอบแทน รวม 126,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สําหรับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางสังกัดกองคลัง ตามระเบียบ
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

คาเชาบาน จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเป็นสวัสดิการคาเชาบาน/คาเชาชื้อใหแกพนักงานสวน
ตําบลตามระเบียบ/หลักเกณฑและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสวัสดิการเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของ
พนักงานสวนตําบล สังกัดกองคลัง ตามระเบียบ หลักเกณฑและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

ค่าใช้สอย รวม 530,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คา
ธรรมเนียมตางๆ  คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก คาจางเหมา
ที่มีลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้าย
อื่นๆที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสราง คาจางเหมาอื่นๆที่จําเป็นที่เขา
ประเภทนี้ ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอณาจักรและนอกอณาจักร 
เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน เป็นตน

จํานวน 60,000 บาท

คาลงทะเบียน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาตางๆ
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โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการอํานวยความสะดวกแก
ประชาชนในพื้นที่ตําบลชองสามหมอ ในการจัดเก็บรายไดนอก
สถานที่
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 130
 ลําดับที่ 8

โครงการปรับปรุงทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขอมูลที่ดิน
ตามมาตรา 92 และมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสราง พ.ศ. 2562

จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บราย
ไดขององคการบริหารสวนตําบลชองสามหมอ โดยมีคาใชจาย
ตางๆตามโครงการ คาวัสดุ คาจางเหมาปรับปรุงขอมูล จัดทํา
ประชุม อบรมชี้แจงคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 หนาที่ 63 ลําดับที่ 2
  

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 60,002 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,002 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน 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 ขี้ผึ่ง ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอรที่จําเป็นตองใชในการปฏิบัติ
ราชการ แบงการพิจารณาเป็น 3ประเภท
วัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ
วัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณบันทึกขอมูลFlash Drive/ Diskette 
กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  เชน หนวยประมวล
ผล  ฮารดดิสกไดรฟ แป้นพิมพ เมาส  เมมโมรี่ชิป เมนบอรด ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณียากร คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียากร คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเบล็กทรอนิกส(GFMIS)

งบลงทุน รวม 13,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 13,600 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 13,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร จํานวน 2 หลัง ตามราคา
ทองถิ่น
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 375,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 375,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 375,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการซอมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆตามโครงการฝึกอบรมหรือกิจกรรม
ซอมแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เชนคาวัสดุอุปกรณ คาจัดทํา
ป้ายประชาสัมพันธ คาตอบแทนวิทยากร หรือคา
พาหนะ อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่มและคาใชจายอยางอื่นที่
จําเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 109
 ลําดับที่ 2 

โครงการป้องกันและแกไขปญหาไฟป่าและหมอกควัน จํานวน 25,000 บาท

 -เพื่อจายโครงการฝึกอบรมหรือกิจกรรมสําหรับสนับสนุนป้องกัน
แกไขปญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่องคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นและป่าสงวนแหงชาติตามภารกิจถายโอนประกาศ
กรรมการกระจายอํานาจแกองคกรปกครองสวนทองถินเรื่องการ
จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 100
 ลําดับที่ 1
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางทองถนนชวงเทศกาลปีใหม จํานวน 35,000 บาท

-คาใชจายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลปีใหม
-เพื่อจายจายเป็นคาใชจายในการตั้งจุดบริการประชาชน การจัด
ทําป้ายเตือนสภาพถนนที่เกิดปญหาบอยครั้ง การซอมแซมถนนให
มีสภาพดี และคาใชจายอื่นๆ เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณตางๆ คา
ป้ายประชาสัมพันธ คาจางเหมาบริการตางๆ คาอาหาร และ
เครื่องดื่ม คาตอบแทนหรือคาพาหนะ สําหรับผูปฎิบัติหนาที่ตาม
คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลชองสามหมอ และคาใชจายอื่นที่
จําเป็นที่ใชในการจัดโครงการดังกลาว ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายแกอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 109
 ลําดับที่ 3

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนทองถนนชวงเทศการสงกรานต จํานวน 35,000 บาท

-คาใชจายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลสงกรานต 
-เพื่อจายจายเป็นคาใชจายในการตั้งจุดบริการประชาชน การจัด
ทําป้ายเตือนสภาพถนนที่เกิดปญหาบอยครั้ง การซอมแซมถนนให
มีสภาพดี และคาใชจายอื่นๆ เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณตางๆ คา
ป้ายประชาสัมพันธ คาจางเหมาบริการตางๆ คาอาหาร และ
เครื่องดื่ม คาตอบแทนหรือคาพาหนะ สําหรับผูปฎิบัติหนาที่ตาม
คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลชองสามหมอ และคาใชจายอื่นที่
จําเป็นที่ใชในการจัดโครงการดังกลาว ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายแกอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 109
 ลําดับที่ 4
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โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ ประจําปี 2565 จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมชุกปฏิบัติ
การจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0229/ว
 7367 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 5329 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ  2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 หนาที่ 24 ลําดับที่ 1

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการฝึกอบรม อาสาสมัคร
ปป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(ทบทวน) เชน คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ  คา
จัดทําป้านประชาสัมพันธ  คาวิทยากร หรือคา
พาหนะ อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายแกอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 หนาที่ 52 ลําดับที่ 1
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แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,993,138 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,195,138 บาท
ค่าใช้สอย รวม 735,250 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการ เชน คาจางเหมาพี่เลี้ยงเด็ก คา
จางเหมาสูบน้ํา /สูบสวม คาจางเหมาพาหนะ คาจางเหมาทําความ
สะอาด คาจางเหมาทําของ คาจางเหมาซอมบํารุง คาจางฉีดพน
สารเคมี และคาจางเหมาบริการอื่นๆ ที่จําเป็น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการการมีสวนรวมระหวางผูนําชุมชน ผูปกครอง ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการการมีสวนรวม
ระหวางผูนําชุมชน ผูปกครอง ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา  เชน คาวัสดุ/อุปกรณ  คาวิทยากร คาสมนาคุณ คาเงิน
รางวัล คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาจางเหมายาน
พาหนะ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 หนาที่ 55 ลําดับที่ 2
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โครงการแขงขันกีฬา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแสงเจริญ จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬาศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานแสงเจริญ เชน คาวัสดุ/อุปกรณ คาตอบแทน
กรรมการ  คาจัดนิทรรศการคาสมนาคุณ คาเงินรางวัล คา
อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาจางเหมายานพาหนะ คาเชา
เครื่องเสียง ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 หนาที่ 57 ลําดับที่ 1

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแหง
ชาติ เชน คาวัสดุ/อุปกรณ คาเชาเครื่องเสียง คาจัด
นิทรรศการ  คาสมนาคุณ คาเงินรางวัล เครื่องดื่ม คาจางเหมา
ยานพาหนะ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 111
 ลําดับที่ 3

โครงการจัดงานวันแมแหงชาติ จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานวันแมแหง
ชาติ เชน คาวัสดุ/อุปกรณ  คาเชาเครื่องเสียง  คาจัด
นิทรรศการ คาสมนาคุณ คาเงินรางวัล คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาจางเหมายานพาหนะ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 116
 ลําดับที่ 12
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โครงการประดิษฐสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการประดิษฐสื่อและ
นวัตกรรมการเรียนการสอน เชน คาวัสดุ/อุปกรณ  คาเชาเครื่อง
เสียง คาจัดนิทรรศการ คาวิทยากร คาสมนาคุณ คาเงินรางวัล คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจางเหมายานพาหนะ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 หนาที่ 56 ลําดับที่ 2

โครงการพัฒนาการเรียนรูครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาการเรียนรูครู
และบุคลากรทางการศึกษา เชน คาวัสดุ/อุปกรณ คาวิทยากร คา
สมนาคุณ คาอาหาร คาเชาสถานที่ คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาจางเหมายานพาหนะ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 128
 ลําดับที่ 2

โครงการสงเสริมการเรียนรูนอกสถานที่เพื่อเสริมสรางพัฒนาการของ
เด็ก

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมการเรียนรู
นอกสถานที่เพื่อเสริมสรางพัฒนาการของเด็ก เชน คา
วัสดุ/อุปกรณ คาวิทยากร คาสมนาคุณ คาอาหาร คาเชาสถาน
ที่ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจางเหมายาน
พาหนะ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 หนาที่ 53 ลําดับที่ 1
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โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา จํานวน 395,250 บาท

- เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวัน เป็นจํานวนเงิน 257,250 สําหรับ
เด็กปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแสงเจริญ ในอัตรามื้อละ 21
 บาท ตอคน จํานวน 50 คน และ จํานวน 245 วัน 
- เพื่อจายเป็นคาหนังสือเรียน จํานวน 9,000 บาท สําหรับเด็ก
ปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแสงเจริญ (อายุ 3-5 ปี) ในอัตรา
คนละ 200 บาท/ปี
- เพื่อจายเป็นคาอุปกรณการเรียน จํานวน 9,000 บาท สําหรับ
เด็กปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแสงเจริญ (อายุ 3-5 ปี) ใน
อัตราคนละ 200 บาท/ปี  
- เพื่อจายเป็นคาเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 13,500
 บาท สําหรับเด็กปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแสงเจริญ (อายุ 3
-5 ปี) ในอัตราคนละ 300 บาท/ปี 
- เพื่อจายเป็นคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน จํานวน 21,500
 บาท สําหรับเด็กปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแสงเจริญ (อายุ 3
-5 ปี) ในอัตราคนละ 430 บาท/ปี  
- เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการสอน จํานวน 85,000
 บาท สําหรับเด็กปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแสงเจริญ (อายุ 2
-5 ปี) ในอัตราคนละ 1,700 บาท/ปี 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 หนาที่ 54 ลําดับที่ 1

โครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรม เชน คาวัสดุ/อุปกรณ คาวิทยากร คาสมนาคุณ คา
อาหาร คาเชาสถานที่ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
จางเหมายานพาหนะ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 หนาที่ 53 ลําดับที่ 2
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ค่าวัสดุ รวม 459,888 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 459,888 บาท

- เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (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) เป็นเงิน 229,944 บาท
2.โรงเรียนบานหนองไฮ  (70 คน ๆ ละ 7.37 บาท จํานวน 260
 วัน) 
เป็นเงิน 134,134 บาท
3.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแสงเจริญ  หมู 11 (50 คน ๆ ละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน) เป็นเงิน  95,810 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 หนาที่ 58 ลําดับที่ 1 

งบเงินอุดหนุน รวม 798,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 798,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จํานวน 798,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด 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) เป็นเงิน 504,000 บาท
2. โรงเรียนบานหนองไฮ  (70 คน ๆ ละ 21 บาท จํานวน 200
 วัน) เป็นเงิน  294,000  บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 หนาที่ 56 ลําดับที่ 1
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,405,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,185,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทน อาสาสมัครบริบาลทองถิ่นในการดูแลผู
สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาวและอัตราคาตอบแทนอาสา
สมัครตามหลักเกณฑที่กําหนด
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและการเบิกจาย พ.ศ.2562

ค่าใช้สอย รวม 1,005,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 15,000 บาท

-คาเหมาบริการบุคคลในการสํารวจสุนัข/แมว ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท.0810.5/ว0120 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
-ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่มท
.0810.5/ว0142 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561และคาจางเหมาแรง
งาน
 - คาจางเหมาบริการอื่นๆ 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 850,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการกําจัดขยะมูล
ฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย เพื่อควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษที่มี
ผลตอสุขภาพ พลานามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน เชน จางเหมาเอกชนดําเนินการตางๆ ในการกําจัดขยะ
มูลฝอยในเขตตําบลชองสามหมอ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดความเรียบรอย
ของบานเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 หนาที่ 47 ลําดับที่ 1

โครงการขับเคลื่อนสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการขับเคลื่อนสัตว
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา เชน คาป้าย
โครงการ คาวัสดุ/อุปกรณ คาวัคซีน
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

โครงการควบคุมโรคระบาดตางๆ จํานวน 100,000 บาท

1) เพื่อจายเป็นคาใชจายในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด
ตางๆ เชน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งไว 75,000.- บาท
2) เพื่อจายเป็นคาใชจายในการควบคุมโรคไขเลือดออก ตั้ง
ไว 25,000.- บาท
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 หนาที่ 25 ลําดับที่ 1

โครงการป้องกันและแกไขสถานการณฝุ่นระอองขนาดเล็ก pm2.5 จํานวน 10,000 บาท

- โครงการป้องกันและแกไขสถานการณฝุ่นระอองขนาด
เล็ก pm2.5ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0819.3/ว1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 หนาที่ 25 ลําดับที่ 2
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ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย  เชนน้ํายาสําหรับฉีด
พนหมอกควันกําจัดยุงลาย และสารเคมีกําจัดลูกน้ํายุงลาย และ
น้ํายาเคมีอื่นๆ

งบเงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 220,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบานในเขต
องคการบริหารสวนตําบลชองสามหมอ หมูบานละ 20,000
-. บาท จํานวน 11 หมูบาน เพื่อดําเนินตามโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุขในกิจกรรมตางๆ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมาก 0808.2/ว
 6247 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 119
 ลําดับที่ 1

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,603,380 บาท

งบบุคลากร รวม 1,257,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,257,480 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 738,960 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล ตําแหนงนัก
บริหารงานสวัสดิการฯ นักพัฒนาชุมชน และตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566/ ปรากฏในแผนงาน
สังคมสงเคราะห   / งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบลที่ควรได
รับตามระเบียบที่กําหนด 
/ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห  / งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 440,520 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางใหแกพนักงานจาง 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 36,000 บาท

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

งบดําเนินงาน รวม 314,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 72,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สําหรับ
พนักงานสวนตําบลชองสามหมอ
/ ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห  / งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห           

คาเชาบาน จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบาน คาเชาซื้อบานสําหรับพนักงานสวน
ตําบล ตามระเบียบการเบิกจาย   
/ ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห   
/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห                 
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก พนักงานสวน
ตําบล ตามสิทธิที่สมควรที่จะไดรับ   
/ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห   /งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห          

ค่าใช้สอย รวม 182,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานใน
กองสวัสดิการสังคม / ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห / 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห

จํานวน 72,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อสําหรับจายเป็นคาเดินทางไปราชการ คาเบี้ยเลี้ยง คา
พาหนะ คาที่พัก ฯลฯ  
/ ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห  
/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห

คาลงทะเบียน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน คาลงทะเบียนใน
การฝึกอบรม ประชุม สัมมนาตางๆ ฯลฯ

วันที่พิมพ : 8/2/2565  13:27:22 หนา : 34/59



คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาทรัพยสิน  เพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติ เหมาทั้งคาแรง/จางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกในการ
บํารุงรักษาและซอมแซมใหใชงานไดตามปกติ สวนกรณีที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเป็นผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินเองใหปฏิบัติดังนี้
1.คาจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกในการบํารุงรักษาทรัพยสินฯ
2.คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรพยสินใหจายจากคา
วัสดุ
-เป็นฯไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสั่งการ / ปรากฎใน
แผนงานสังคมสงเคราะห   
/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

ประเภทวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เครื่องใช
ตาง ๆ เชน โตะตาง ๆ เกาอี้ตาง ๆ
 กระดาษ แฟ้ม ปากกา หมึก ดินสอ ยางลบ ไมบรรทัด คลิป ลวด
เย็บกระดาษ ตรายาง ซอง ธงชาติ พระบรมฉายาลักษณ มูลี่ มาน
ปรับแสง ฯลฯ  โดยจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้
1.ประเภทวัสดุคงทน
2.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
/ ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห   
/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร    เพื่อจายใหไดมาซึ่งสิ่งของโดยสภาพ
มีลักษณะสินเปลือง หมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม  รวม
ถึงรายจายเพื่อใหจัดหาสิ่งของที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุดไม
เกิน  5,000 บาท  เป็นคาอุปกรณบันทึกขอมูล เทปบันทึก
ขอมูล หัวพิมพหรือแถมพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร  แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง  สายเคเบิล  แผงแป้ง
อักขระ หรือแป้มพิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ชิป  คัตซี
ทฟีดเตอร เมาส  เครื่องกระจายสัญญา แผนวงจรอิเล็กทอ
รนิกส เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เครื่องอานขอมูลซีดี
รอม  โปรแกรมคอมพิวเตอร วอฟตแวรที่มีราคาหนวยหนึ่งไม
เกิน  20,000 บาท ฯลฯ 
/ ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห   
/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห

งบลงทุน รวม 31,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 31,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก
-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑสํานักงานเป็นตูเหล็กเก็บเอกสารบาน
เลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต จํานวน 2หลัง ๆ ละ 4,500 บาท

จํานวน 9,000 บาท

ตูเหล็กแบบ 2 บาน  จํานวน 1 หลัง ตามตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑของสํานักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 2563 โดยมี
ลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
1. มีมือจับชนิดบิด
2. มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)

จํานวน 5,900 บาท
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม
นอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 17,000 บาท

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน * 
(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) พรอมอุปกรณ จํานวน 1
 เครื่อง ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
-หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
นอยกวา 4 MB 
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB 
-มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอย
กวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
-มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง 
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง 
-มีแป้นพิมพและเมาส 
-มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 560,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 560,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 560,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาและนันทนาการผูสูงอายุ ประจําปี 2565 จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการฯ ในการจัดงาน และแขงขัน
กีฬา เชน คาป้าย คาอาหารและเครื่องดื่ม คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาชุดกีฬา คาอุปกรณกีฬา คาโลหรือถวยรางวัล เงิน
หรือของรางวัล และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 หนาที่ 123 ลําดับที่ 3 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผูดอยโอกาสและครอบครัวผูมีรายได
นอย

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการชวยเหลือประชาชนดานสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ของผูดอยโอกาส และครอบครัวผูมีรายได
นอย การสังคมสงเคราะห สงเคราะหผูป่วยยากไร ฯลฯ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2560 และที่แกไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 หนาที่ 27 ลําดับที่ 2
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โครงการสงเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สวัสดิการสังคมผูสูงอายุ
และครอบครัว ประจําปี 2565

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการฯ เชน คาป้าย คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 หนาที่ 27 ลําดับที่ 3

โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสุงอายุ ประจําปี 2565 จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการฯ เชน คาป้าย คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 หนาที่ 59 ลําดับที่ 1

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ/ผูดูแลคนพิการ 
ประจําปี 2565

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการฯ เชน คาป้าย คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 หนาที่ 50 ลําดับที่ 1
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,627,860 บาท

งบบุคลากร รวม 1,717,860 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,717,860 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,090,620 บาท

  -  ประเภทเงินเดือนพนักงาน  เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแก
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  เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง
ของพนักงานสวนตําบล  ที่ไดรับตามระเบียบ
ที่กําหนด/  แผนงานเคหะและชุมชน / งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 555,120 บาท

 -ประเภทคาจางพนักงานจาง  เพื่อจายเป็นคาจางใหแกพนักงาน
จางตาม ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ
.2564-2566  สังกัดกองชาง/  แผนงานเคหะและ
ชุมชน /งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 30,120 บาท

 -ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง   เพื่อจายเป็นคาเงิน
เพิ่มตางๆใหแกพนักงานจาง  ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี -ประเภท
คาจางพนักงานจาง  เพื่อจายเป็นคาจางใหแกพนักงานจาง
ตาม ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ
.2564-2566      /  แผนงานเคหะและชุมชน  /งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน  /  แผนงานเคหะและ
ชุมชน / งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
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งบดําเนินงาน รวม 857,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 102,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สําหรับ
พนักงานสวนตําบลชองสามหมอ / พนักงานจางและผูไดรับคําสั่ง
ใหมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ/  แผนงานเคหะและ
ชุมชน / งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

คาเชาบาน จํานวน 72,000 บาท

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

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท

 -ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  เพื่อจายใหกับพนักงาน
สวนตําบลตามสิทธิที่จะไดรับ  ที่เป็นผูที่มีสิทธิ   ในการเบิกคาใช
จาย ตามหลักเกณฑ ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวาดวย   เงิน
สวัสดิการ  เกี่ยวกับการศึกษาบุตร  พนักงานสวนทองถิ่น
กําหนด/  แผนงานเคหะและชุมชน  / งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

ค่าใช้สอย รวม 290,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 108,000 บาท

(1) เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกในการปฏิบัติ
งานในกองชาง ตั้งไว 78,000 บาท
(2) คาจางเหมาบริการตางๆ ตั้งไว 30,000 บาท
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

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

คาลงทะเบียน จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาตางๆ
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาทรัพยสิน  เพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติ เหมาคาแรงงาน/จางเหมาแรงงานของบุคลภาย
นอก ฯลฯ 
- เป็นฯไปตามพระราชบัญญัติ 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
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ค่าวัสดุ รวม 465,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

-ประเภทวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เครื่องใชตาง ๆ เชน โตะตาง ๆ เกาอี้ตาง ๆ
 กระดาษ แฟ้ม ปากกา หมึก ดินสอ ยางลบ ไมบรรทัด คลิป ลวด
เย็บกระดาษ ตรายาง ซอง ธงชาติ พระบรมฉายาลักษณ มูลี่ มาน
ปรับแสง คาน้ําดื่มเพื่อบริการประชาชนในสํานักงานฯลฯ  โดย
จายเป็นฯคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้
1.ประเภทวัสดุคงทน
2.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุง
หลักจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ / แผนงานเคหะและชุมชน / งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน    
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายใหไดมาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะสินเปลือง หมด
ไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม  รวมถึงรายจายเพื่อใหจัดหาสิ่ง
ของที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน  5,000 บาท เป็นคา
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

-เพื่อจายใหไดมาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะสินเปลือง หมด
ไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม  รวมถึงรายจายเพื่อใหจัดหาสิ่ง
ของที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน  5,000 บาท  เป็นคาวัสดุ
กอสราง เชนไมตางๆ สี  ทินเนอร ปูน
ซีเมนต ตะปู คอน จอบ เสียม ขวาน   เลื่อย  อิฐหรือซีเมนต
บล็อก  กระเบื้อง สังกะสี    คีม ชะแลง สิ่ว สวาน กลไสไม เหล็ก
เสน เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง  ทอน้ําบาดาล ทอ
น้ําและอุปกรณประปา ทอตางๆ โถสวม  อางลางมือ ราวพาด
ผา ทราย ปูนขาว  ฯลฯ

/ แผนงานเคหะและชุมชน  
/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน      
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายใหไดมาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะสินเปลือง หมด
ไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม  รวมถึงรายจายเพื่อใหจัดหาสิ่ง
ของที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน  5,000 บาท เป็นคา
แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล  เพลา ตลับลูกปน น้ํามัน
เบรก อานจักรนาย ไจควง นอตและสกรู กระจกมองขางรถ
ยนต หมอน้ํารถยนต กันชนรถยนต เบาะรถยนต ฟิมลกรอบ
แสง เข็มขัดนิรภัย แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีม
ล็อก ล็อคเกียร กระจกโคงมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาไฟกระ
พริบ  สัญญาไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ/  แผนงานเคหะและ
ชุมชน  /งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน    

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 55,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหลอลื่น  เชน น้ํามัน
ดีเซล  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันกาด  น้ํามันเตา แกสหุงตม  น้ํามัน
จาระบี น้ํามันเครื่อง  ถาน กาส ฯลฯ /  แผนงานเคหะและ
ชุมชน  / งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

 -เพื่อจายใหไดมาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะสินเปลือง หมด
ไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม  รวมถึงรายจายเพื่อใหจัดหาสิ่ง
ของที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน  5,000 บาท  เป็นคา
อุปกรณบันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถมพิมพ
สําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ
แบบเลเซอร  แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง  สายเคเบิล  แผง
แป้งอักขระ หรือแป้มพิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ชิป  คัตซี
ทฟีดเตอร เมาส  เครื่องกระจายสัญญา แผนวงจรอิเล็กทอ
รนิกส เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เครื่องอานขอมูลซีดี
รอม  โปรแกรมคอมพิวเตอร วอฟตแวรที่มีราคาหนวยหนึ่งไม
เกิน  20,000 บาท ฯลฯ 
/  แผนงานเคหะและชุมชน 
 / งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน     
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วัสดุอื่น จํานวน 30,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่นๆ
งบลงทุน รวม 53,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 33,000 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องปมน้ําอัตโนมัติ จํานวน 13,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ เครื่องปมน้ําอัตโนมัติ จํานวน 1
 เครื่อง โดยมีลักษณะ ดังนี้
1. เป็นเครื่องสูบน้ําอัตโนมัติ ขนาดมอเตอรไมนอยกวา 350 วัตต
2. ตัวถังความดันเคลือบดวยสีพิเศษ ทั้งภายในและภาย
นอก ป้องกันสนิมปลอดสารพิษ
3. ฝาครอบพลาสติกเนื้อหนาพิเศษ ใชวัสดุไมลุกลามไฟ ทนทุก
สภาวะ
(จัดซื้อโดยใชราคาทองถิ่น)

ครุภัณฑกอสราง

เครื่องอัดอากาศ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ เครื่องอัดอากาศ จํานวน 1 เครื่อง โดยมี
ลักษณะ ดังนี้
1. ถังบรรจุอากาศ มีความจุดไมนอยกวา 92 ลิตร
2. มอเตอรไมนอยกวา 1 แรงมา 220 โวลต
(จัดซื้อโดยใชราคาทองถิ่น)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 20,000 บาท
คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คาK) จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คาk) คากอสราง
สิ่งสาธารณูปโภค และ สาธารณูปการ
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งานไฟฟ้าและประปา รวม 350,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 350,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 350,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอแกงครอ จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหแกการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอแกง
ครอเพื่อขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บานป่าเสี้ยว หมูที่ 6 จาก
นานายไพบูลย สินธุภูมิ ไป นานายหลัด หลุงเป้า
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 หนาที่ 38 ลําดับที่ 13

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 475,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 475,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 475,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการคายกิจกรรมสรางสรรคเยาวชน ประจําปี 2565 จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการฯ เชน คาป้าย คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ คาพาหนะ คาที่พัก และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 หนาที่ 60 ลําดับที่ 1
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โครงการชองสามหมอรวมใจสรางภูมิคุมกันภัยความรุนแรงในครอบ
ครัว ประจําปี 2565

จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการฯ เชน คาป้าย คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ คาพาหนะ คาที่พักและคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 หนาที่ 28 ลําดับที่ 1

โครงการปกป้องสถาบันของชาติ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดอบรมโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของ
ชาติ  ศาสนาพระมหากษัตริย/อันเป็นที่ยึดเหนี่ยว และเป็นศูนย
รวมจิตใจประชาชนชาวไทยทั้งชาติ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 132
 ลําดับที่ 14

โครงการป้องกันแกไขปญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

- คาใชจายตามโครงการป้องกันและแกไขปญหายาเสพติด  เพื่อ
จายเป็นคาใชจายตามโครงการและแกไขปญหายาเสพติดตาม
นโยบายรัฐบาล เป็นคาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร คาอาหารและ
เครื่องดื่ม คาป้ายประชาสัมพันธ และคาใชจายจําเป็นอื่นๆ เบิก
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 125
 ลําดับที่ 5
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โครงการสงเสริมและพัฒนาบทบาทสตรีและครอบครัว ประจําปี 
2565

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการฯ เชน คาป้าย คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 หนาที่ 28 ลําดับที่ 3

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุมอาชีพ ประจําปี 2565 จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการฯ เชน คาป้าย คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 หนาที่ 51 ลําดับที่ 1

โครงการสนับสนุนและขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนตําบลชองสาม
หมอ ประจําปี 2565

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการฯ เชน คาป้าย คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 หนาที่ 29 ลําดับที่ 4
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 270,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 270,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดกิจกรรมวันผูสูงอายุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวันผูสูง
อายุประจําปี พ.ศ.2564(หนังสือดวนที่าสุด 
ที่ มท 0810.6/ว709 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2560 เรื่องการจัดงาน
วันผูสูงอายุประจําปี 2560 เชนเป็นคาวัสดุอุปกรณ  คาเตรียม
สถานที่  คาเชาเครื่องเสียง  คาไฟประดับ คาอาหาร คาอาหาร
วางแลเครื่องดื่ม  และคาใชจายจําเป็นอื่นๆ ฯลฯ  ระเบียบวาดวย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขา
แขงขันขององคองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว709 ลงวันที่ 30
 มีนาคม 2560 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 126
 ลําดับที่ 4

โครงการจัดงานลอยกระทง จํานวน 150,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง เชน เงินรางวัล เงินคาตอบแทนกรรมการ คาตกแตง
สถานที่ คาอาหาร คาอาหารวางเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คา
ป้าย ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 หนาที่ 61 ลําดับที่ 2
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โครงการสงเสริมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมวันสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนา เชน คาวัสดุ/อุปกรณ  คาเตรียมสถานที่  คา
เชาเครื่องเสียง  คาไฟประดับ คาอาหาร คาอาหารวางแลเครื่อง
ดื่ม ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 หนาที่ 61 ลําดับที่ 1

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 4,507,000 บาท

งบลงทุน รวม 4,507,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,507,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต บานศรีพัฒนา หมูที่ 10 ) จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีต บานศรีพัฒนา หมูที่ 10   
(จากถนนคอนกรีตเดิม หมูที่ 10 ไป บานนายแวว ตาปราบ)  กอ
สรางถนนคอนกรีต ขนาดกวาง  4.00  เมตรยาว 138
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 552
  ตารางเมตร ไหลทางลูกรังขางละ 0.25 เมตร ไมมีลูกรังรองพื้น
ทาง กอสรางตามแบบมาตรฐานงานกอสรางของทองถิ่น แบบ
ถนน ท.1-01 ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการและป้ายโครงการ
ตามแบบที่ กําหนดให จํานวน 1 ป้าย
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 หนาที่ 18 ลําดับที่ 31
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีต บานหนองตูม หมูที่ 8 จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีต บานหนองตูม หมูที่ 8 
( บานนายบุญยงค สิทธิมงคล ไป ลําหวยกลาง )  กอสรางถนน
คอนกรีต ขนาดกวาง  4.00  เมตรยาว 138 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตรวมไมนอยกวา 552  ตาราง
เมตร ไหลทางลูกรังขางละ 0.25 เมตร ไมมีลูกรังรองพื้นทาง กอ
สรางตามแบบมาตรฐานงานกอสรางของทองถิ่น แบบถนน ท.1-
01 ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการตามแบบที่ กําหนด
ให จํานวน 1 ป้าย
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 หนาที่ 16 ลําดับที่ 25

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานแกงครอ หมูที่1 จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาสรางถนนคอนกรีต บานแกงครอ หมูที่ 1 
( จากบานนายวิรัตน หาญดี ไป บานนายประยงค พันธจํารูญ ) ลง
ดินเสริมผิวจราจร ขนาดกวาง 3.50 เมตร ยาว 152 เมตร สูง
เฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาณงานดินไมนอยกวา 425.60 ลบ.ม
.  กอสรางถนนคอนกรีต ขนาดกวาง  3.00  เมตรยาว 152
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 456
  ตารางเมตร ไมมีลูกรังไหลทางและลูกรังรองพื้นทาง กอสราง
ตามแบบมาตรฐานงานกอสรางของทองถิ่น แบบถนน ท.1-01 ติด
ตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการและป้ายโครงการตามแบบ
ที่ กําหนดให จํานวน 1 ป้าย
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 หนาที่ 8 ลําดับที่ 2
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองไฮ หมูที่ 3 จํานวน 325,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนอง
ไฮ หมูที่ 3 ( เสนไปศาลปู่ตา วังไฮ )  กอสรางถนนคอนกรีต ขนาด
กวาง  2.50  เมตรยาว 194 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไมนอยกวา 485  ตารางเมตร ไหลทางลูกรังขางละ 0.20
 เมตรไมมีลูกรังรองพื้นทาง กอสรางตามแบบมาตรฐานงานกอ
สรางของทองถิ่น แบบถนน ท.1-01 ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ
โครงการและป้ายโครงการตามแบบที่ อบต.ชองสามหมอกําหนด
ให จํานวน 1 ป้าย
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 หนาที่ 10 ลําดับที่ 8

โครงการกอสรางลานคอนกรีตที่ทิ้งขยะ อบต.ชองสามหมอ จํานวน 454,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงอาคารเตาเผาขยะ อบต.ชองสามหมอเท
ลานคอนกรีต 670 ตารางเมตร พรอมปรับปรุงอาคารหอง
น้ํา 2.50 x 3.50 เมตร บริเวณดานหลังเตาเผาขยะ อบต.ชองสาม
หมอ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 หนาที่ 21 ลําดับที่ 41

โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงคองคการบริหารสวนตําบลชอง
สามหมอ

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางอาคารอเนกประสงค อบต.ชองสาม
หมอ ขนาดกวาง 8 เมตร ยาว 16 เมตร หรือมีพื้นที่ใชสอยไมนอย
กวา 128 ตารางเมตร กอสรางตามแบบที่ อบต.ชองสามหมอ
กําหนดให (อางอิงจากแบบมาตรฐานอาคารอเนกประสงคหลังคา
โคง เรือนจํากลางลพบุรี)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 หนาที่ 21 ลําดับที่ 40
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โครงการงานกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.ในหมูบาน พรอมบอพัก 
ชนิดมีรางวี บานสระแต หมูที่ 5

จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ในหมูบาน พรอมบอ
พักชนิดมีรางวี บานสระแต หมูที่ 5 ( ตอจากเดิมขอบัญญัติ 2564
 ไป ทางออกหมูบาน )  กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ในหมู
บาน ขนาดบอพักกวาง 0.80x1.00x1.10 เมตร จํานวน 11
 บอ รางวีกวาง 0.80 เมตร ทอ ค.ส.ล.มอก.ชั้น 3 ขนาด ศก. 0.40
 เมตร จํานวน 106 ทอน ความยาวรวม 117 เมตร กอสรางตาม
แบบ แบบเลขที่ รน-302/56 ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ
และป้ายโครงการตามแบบที่ กําหนดให จํานวน 1 ป้าย
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 หนาที่ 13 ลําดับที่ 16

โครงการงานกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.ในหมูบาน พรอมบอพัก
ชนิดมีรางวี บานแกงอรุณ หมูที่ 9

จํานวน 350,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.ในหมูบาน พรอมบอ
พักชนิดมีรางวี บานแกงอรุณ หมูที่ 9 
( จากบานนายสายทอง ไป บานนายวิชัย พรมไพร ) กอสรางทอ
ระบายน้ํา ค.ส.ล.ในหมูบาน ขนาดบอพักกวาง 0.80x1.00x1.10
 เมตร จํานวน 11 บอ รางวีกวาง 0.80 เมตร ทอ ค.ส.ล.มอก
.ชั้น 3 ขนาด ศก. 0.40 เมตร จํานวน 106 ทอน ความยาว
รวม 117 เมตร กอสรางตามแบบ แบบเลขที่ รน-302/56 ติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธโครงการและป้ายโครงการตามแบบที่ กําหนด
ให จํานวน 1 ป้าย
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 หนาที่ 17 ลําดับที่ 29
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โครงการงานกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.ในหมูบาน พรอมบอพัก
ชนิดมีรางวี บานโนนทองหลาง หมูที่ 4

จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.ในหมูบาน พรอม
บอพักชนิดมีรางวี บานโนนทองหลาง หมูที่ 4 
( จากบานนายวิวัฒน ทับฤาชัย ไป บานนางไพรวัลย ชนิด
เขียว )  กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ในหมูบาน ขนาดบอพัก
กวาง  0.80x1.00x1.10 เมตร จํานวน 11 บอ รางวีกวาง 0.80
 เมตร ทอ ค.ส.ล.มอก.ชั้น 3 ขนาด ศก. 0.40 เมตร จํานวน 106
 ทอน ความยาวรวม 117 เมตร กอสรางตามแบบ แบบเลข
ที่ รน-302/56 ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการและป้าย
โครงการตามแบบที่ กําหนดให จํานวน 1 ป้าย
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 หนาที่ 12 ลําดับที่ 13

โครงการงานกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.ในหมูบาน พรอมบอพัก
ชนิดมีรางวี บานศรีสงา หมูที่ 7

จํานวน 378,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.ในหมูบาน พรอม
บอพักชนิดมีรางวี บานศรีสงา หมูที่ 7 
( จากบานนายยอดรัก โคตรมณี ไ บานนายอุบล ละครพล )  กอ
สรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ในหมูบาน ขนาดบอพัก
กวาง  0.80x1.00x1.10 เมตร จํานวน 11 บอ รางวีกวาง 0.80
 เมตร ทอ ค.ส.ล.มอก.ชั้น 3 ขนาด ศก. 0.40 เมตร จํานวน 106
 ทอน ความยาวรวม 117 เมตร กอสรางตามแบบ แบบเลข
ที่ รน-302/56 ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการและป้าย
โครงการตามแบบที่ กําหนดให จํานวน 1 ป้าย
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 หนาที่ 15 ลําดับที่ 22
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โครงการงานกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.ในหมูบาน พรอมบอพัก
ชนิดมีรางวี บานแสงเจริญ หมูที่ 11

จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.ในหมูบาน พรอม
บอพักชนิดมีรางวี บานแสงเจริญ หมูที่ 11 
( จากบานนางมาก ปลัดกอง ไป บานนายเหลาทอง ปวงประ
ชัง )  กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ในหมูบาน ขนาดบอพัก
กวาง  0.80x1.00x1.10 เมตร จํานวน 12 บอ รางวีกวาง 0.80
 เมตร ทอ ค.ส.ล.มอก.ชั้น 3 ขนาด ศก. 0.40 เมตร จํานวน 122
 ทอน ความยาวรวม 134 เมตร กอสรางตามแบบ แบบเลข
ที่ รน-302/56 ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการและป้าย
โครงการตามแบบที่ กําหนดให จํานวน 1 ป้าย
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 หนาที่ 20 ลําดับที่ 37

โครงการงานกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.ในหมูบาน พรอมบอพัก
ชนิดมีรางวี บานหนองแสง หมูที่ 2

จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.ในหมูบาน พรอม
บอพักชนิดมีรางวี บานหนองแสง หมูที่ 2 
( จากบานนายหัด สิมเขียว ไป บานครูณัฐวรรณ วิไลวรรณ )  กอ
สรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ใน ขนาดบอพักกวาง  0.80x1.00x1.10
 เมตร จํานวน 11 บอ รางวีกวาง 0.80 เมตร ทอ ค.ส.ล.มอก
.ชั้น 3 ขนาด ศก. 0.40 เมตร จํานวน 106 ทอน ความยาว
รวม 117 เมตร กอสรางตามแบบ แบบเลขที่ รน-302/56 ติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธโครงการและป้ายโครงการตามแบบที่ กําหนด
ให จํานวน 1 ป้าย
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 หนาที่ 8 ลําดับที่ 3
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 65,000 บาท

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

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ตามโครงการปลูกป่า อันเนื่องจาก
พระราชดําริ"จิตอาสา สรางป่า"
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 หนาที่ 23 ลําดับที่ 2

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 หนาที่ 23 ลําดับที่ 1

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

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน สารเคมีป้องกันกําจัด
ศัตรูพืช อาหารสัตว พันธพืช พันธสัตวปีก สัตวน้ํา วัสดุเพาะ
ชํา อุปกรณ ในการขยายพันธพืช จอบหมุน กระชังสําเร็จรูป ฯลฯ
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 27,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 27,500 บาท

ค่าใช้สอย รวม 27,500 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการขับเคลื่อนการจัดตั้งอุทยานธรณีชัยภูมิ "ชัยภูมิจีโอพารค" จํานวน 7,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการประชาสัมพันธสรางการรับรูการจัด
ตั้งอุทยานธรณีชัยภูมิ "ชัยภูมิจีโอพารค" เชน คาป้ายประชา
สัมพันธ คาวัสดุ/อุปกรณ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือจังหวัดชัยภูมิ ที่ ชย 0023.3/10578 ลงวัน
ที่ 2 สิงหาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 หนาที่ 23 ลําดับที่ 3

โครงการคลองสวยน้ําใส จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการ คลองสวยน้ําใส 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 หนาที่ 48 ลําดับที่ 1
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