
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลชองสามหมอ

อําเภอ แกงครอ   จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 37,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,698,560 บาท

งบบุคลากร รวม 7,004,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,743,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

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

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

 เงินคาตอบแทนพิเศษ นายก อบต./รองนายก อบต. ตั้งไว  42,120.- บาท
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวนตําบล และรอง
นายกองคการบริหารสวน จํานวน  2  คน   แยกเป็น 
-นายกองคการบริหารสวนตําบล คาตอบแทนประจําตําแหนง 12 เดือนๆ
ละ1,750.- บาทรวมเป็น 21,000.- บาท
-รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  คาตอบแทนประจําตําแหนง 12 เดือนๆ
ละ 880.-บาท จํานวน 2 อัตรา รวมเป็น 21,120.-   บาท         
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เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก อบต./รองนายก  ตั้งไว      42120.- บาท
 -เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวนตําบล  /    รอง
นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  2  คน  นายกองคการบริหารสวน
ตําบล คาตอบแทนประจําตําแหนง 12 เดือน เดือนละ 1,750
 -บาท รวม 21,000- บาท
-รองนายกองคการบริหารสวนตําบล คาตอบแทน 12 เดือน เดือนละ880
- บาท จํานวน 2 อัตรา รวมเป็น 21,120.-บาท

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล ตั้งไว        86,400
.-  บาท
 - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน  12 เดือน ๆ 7,200.-บาท เป็น 86,400.- บาท  ทาน

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 2,059,200 บาท

 เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 2,059,200
.-บาท
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา และ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล แยกเป็น
-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 20 คน เป็นเงิน 1,728,000.- บาท
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,260,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,415,840 บาท

 ประเภทเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตั้งไว  2,415,840.- บาท               
-ประเภทเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงาน
สวนตําบล ในสังกัดสํานักปลัด ตําแหนงปลัด/หัวหนาสํานักปลัด/นักทรัพยากร
บุคล/นักวิเคราะหนโยบายและแผน/นักวิชาการศึกษา/เจาพนักงานสาธารณ
สุขชุมชน/เจาพนักงานธุรการ/เจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  และตามกรอบแผนอัตรา
กําลัง 3 ป (พ.ศ.2561-2563)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนปลัดองคการบริหารสวนตําบลระดับ
กลาง อัตราเดือนละ 7,000 บาทจํานวน 12 เดือน
-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการดังนี้
1)พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2.ประกาศ ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องกําหนดหลักเกณฑการใหขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวัน
ที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
เบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน(การกําหนดใหขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป ไดรับเงินเดือนคาตอบแทนเป็นรายเดือน
เทากับอัตราเงินประจําตําแหนง)
3.หนังสือสั่งการเรื่องการดําเนินการบริหารงานบุคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในระบบแทง

เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบล
ตําแหนง ปลัด อบต./หัวหนาสํานักปลัด ที่ไดรับตามระเบียบที่กําหนดดังนี้
-เงินประจําตําแหนงปลัด อบต. จํานวน 12 เดือน ๆละ7,000 บาทเป็น
เงิน 84,000.- บาท
-เงินประจําตําแหนงหัวหนาสํานักปลัด 12 เดือน ๆละ3500.- บาทเป็น
เงิน 42,000.- บาท
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,514,400 บาท

 ประเภทคาจางพนักงานจาง  เพื่อจายเป็นคาจางใหแกพนักงานจางและเงิน
ปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป( พ.ศ.2561-2563)
1)พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
(สํานักปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 120,000 บาท

-ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง  เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มคาครองชีพ
ชั่วคราวใหแกพนักงานจาง 
1)พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
(สํานักงานปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 3,275,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 430,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 250,000 บาท

1.) เพื่อจายเป็นคาป่วยการใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อป
พร.) หรือคาใชจายในลักษณะเดียวกันกับคาตอบแทนหรือคาป่วยการใหกับผู
ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบลชองสาม
หมอ เป็นเงิน 50,000  บาท
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
2.ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ วาดวยคาใช
จายอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายใหแกอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนขององคการปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 7271 ลงวันที่ 26
 ธันวาคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2560
5.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว0684 ลงวันที่ 8
 กุมภาพันธ 2560 เรื่องหลักเกณฑวิธีการปฏิบัติสําหรับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในการชวยเหลือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบ
สาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560

2.) 1.คาตอบแทนคณะกรรมการหรือบุคลที่ไดรับการแตงตั้งใหมีหนาที่ใน การ
ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 เป็นเงิน  200,000 บาท
-เป็นไปตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว156 ลงวัน
ที่ 19 กันยายน 2560 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการ 
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว   10,000.- บาท
-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สําหรับพนักงาน
สวนตําบลชองสามหมอ
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
2.หนังสือสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว2409 ลง
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
จายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวราราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559 
(สํานักงานปลัด)

คาเชาบาน จํานวน 150,000 บาท

ประเภทคาเชาบาน            ตั้งไว    150,000.-บาท
-ประเภทเงินคาเชาบาน  เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบาน คาเชาซื้อบานสําหรับ
พนักงานสวนตําบล ตามหลักเกณฑ  ระเบียบและหนังสือสั่งการ
1.ระเบียบ  กระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการทองถิ่น  พ
.ศ.2548
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทอง
ถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทอง
ถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559(
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5862 ลงวันที่ 2ตุลาคม 2559
หลักเกณฑและวิธี วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น(ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2562
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

-ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  เพื่อจายใหกับพนักงานสวนตําบลตาม
สิทธิที่จะไดรับ  ที่เป็นผูที่มีสิทธิ   ในการเบิกคาใชจาย ตามหลัก
เกณฑ ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวาดวย   เงินสวัสดิการ  เกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร  พนักงานสวนทองถิ่นกําหนด
-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ดังนี้
1.พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2523 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2554
2.ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตของ
พนักงานสวนทองถิ่น  พ.ศ.2560
3.ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ตของพนักงานสวนทองถิ่น   พ.ศ.2541
4.ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ  เกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ตของพนักงานสวนทองถิ่น  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
(สํานักงานปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 1,950,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อไดมาซึ่งบริการ จํานวน 600,000 บาท

1.คาใชจายจัดทําวารสาร ,หนังสือพิมพ 50,000 บาท
2.คาลงทะเบียนและคาฝกอบรมตางๆ จํานวน  400,000 บาท เพื่อใชจายเป็น
คาลงทะเบียน คาฝกอบรมเเละคาสัมมนาตางๆ ของผูบริหาร สมาชิก
สภาฯ อบต พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง หรือบุคคลหรือคณะบุคคลที่ได
รับอนุมัติใหรับฝกอบรมสัมมนาตางๆ
3.คาเอกสารและคาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ ขอบัญญัติ ,เพื่อจายเป็นคาถาย
เอกสารและคาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ คาซักฟอก,คากําจัดสิ่งปฏิกูล, คา
ระวางบรรทุก,คาเชาทรัพยสิน,คาโฆษณาเภยแผ,ขาวสารทางวิทยุกระจาย
เสียง, โทรทัศน,โรงมโหรสพหรือสิ่งพิมพ  ตางๆ  คาติดตั้งไฟฟ้าประปาคา
จาง เหมาบริการอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ  150,000 บาท
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 200,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเเยกเป็น 
(1) คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล โดยคํานึงถึงความจําเป็น
และประหยัดและใหใชเป็นหลักฐานการจายเงินตามรายการคาใชจายที่เกิดขึ้น
จริง มาประกอบการเบิกจายเงินโดยมีเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการดําเนินงาน
เป็นผูรับรองการจาย จํานวนเงิน 40,000 บาท
(2) เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองงานกิจการสภาองคการบริหารสวนตําบลชอง
สามหมอ   ที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทย หรือประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ใหอยูในดุลพินิจของผู
บริหารทองถิ่น โดยยอดเงินที่ตั้งจายไมรวมอยูในคารับรอง ใหเบิกจายไดเทาที่
จายจริงและใหแนบบัญชีรายมือชื่อจํานวนบุคคลและรายงานการประชุม เพื่อ
ใชเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจาย โดยมีเจาหนาที่ที่เกี่ยวของดําเนินการ
ดําเนินงานเป็นผูรับรองการจาย  40,000.-บาท 
ขอ(1)และ(2) ดําเนินการตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28
 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจายคารับรองคาเลี้ยงรับรอง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(3)คาใชจายในการจัดงาน รัฐพิธีและราชพิธีเนื่องในโอกาสตางๆ เชน การจัด
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดิน
ทรเทพวรางกรู    วันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจา พระบรม
ราชินีนาถ ฯ    วันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง ฯลฯ จํานวน 100,000 บาท
-เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆสําหรับการจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกิย
รติหรือสนับสนุนโครงการอันมาจากพระราชดําริ จํานวน 20,000 บาท
หรือตามภารกิจอํานาจหนาที่ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายเดินทางไปราชการ จํานวน 300,000 บาท

   -   เพื่อจายเป็น คาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร  เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอด
รถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน คาลงทะเบียนตาง ๆที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ ของคณะผู
บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจาง หรือบคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาต หรืออนุมัติ ใหเดินทางไป
ราชการเพื่อประชุม ฝกอบรม สัมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ
-เป็นไปตามระเบียบดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
3)ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2559
(สํานักงานปลัด)

คาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน 700,000 บาท

-   เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถิ่น กรณี
ครบวาระ และแทนตําแหนงที่วาง และคาใชจายอื่นที่จําเป็นอื่นๆ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537และ
แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
(สํานักงานปลัด)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาทรัพยสิน  เพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ  เหมาทั้งคาแรงงาน/จางเหมาแรงงานของบุคลภายนอก ฯลฯ สวนกรณี
ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเป็นผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน
เองใหปฏิบัติดังนี้
1.คาจางเหมาแรงงานของบุคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
2.คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรพยสินใหจายจากคาวัสดุ
-เป็ฯไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537และแกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6
2)พระราชบัญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจายประจําปงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวันที่ 6
 สิงหาคม 2556 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับรายจายประจําปงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559

วันที่พิมพ : 11/9/2562  14:24:32 หนา : 10/63



ค่าวัสดุ รวม 435,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

-ประเภทวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม
คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เครื่องใชตาง ๆ เชน โต๊ะตาง ๆ เกาอี้
ตาง ๆ กระดาษ แฟ้ม ปากกา หมึก ดินสอ ยางลบ ไมบรรทัด คลิป ลวดเย็บ
กระดาษ ตรายาง ซอง ธงชาติ พระบรมฉายาลักษณ มูลี่ มานปรับแสง ฯลฯ
  โดยจายเป็ฯคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้
1.ประเภทวัสดุคงทน
2.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลักจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประทาณ 
(สําหนักงานปลัด)
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 50,000 บาท

-ประเภทวัสดุงานบานงานครัว รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน นาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํา
สะอาด สิ่งของเครื่องใชตาง ๆ เชน แปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปูที่
นอน ปลอก หมอน ผาหม ผาปูโต๊ะ ถวยชาม ชอนซอม  แกวน้ํา จาน
รอง กระจกเงา ถาด โองน้ํา มีด กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่อง
บดอาหาร กระทะไฟฟ้า กระติกน้ํารอน ถังแก๊ส หมอหุงขาวไฟฟ้า  หมอ
ไฟฟ้า ไมโครเวฟ คาน้ําดื่มเพื่อบริการประชาชน ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(สํานักงานปลัด)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท

ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง เพื่อจายใหไดมาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมี
ลักษณะสินเปลือง หมดไป 
แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม  รวมถึง รายจายเพื่อใหจัดหาสิ่งของที่มีราคา
ตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน  5,000 บาท เป็นคาแบตเตอรี่ ยางนอก ยาง
ใน สายไมล  เพลา ตลับลูกปน น้ํามันเบรก อานจักรนาย ไจควง นอตและ
สกรู กระจกมองขางรถยนต หมอน้ํารถยนต กันชนรถยนต เบาะรถยนต ฟมล
กรอบแสง เข็มขัดนิรภัย แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อก ล็อค
เกียร กระจกโคงมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาไฟกระพริบ  สัญญาไฟฉุก
เฉิน กรวยจราจร ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

-ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น   เพื่อจายเป็นคาน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน
หลอลื่น  เชน น้ํามันดีเซล  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันก๊าด  น้ํามันเตา แก๊สหุง
ตม  น้ํามันจาระบี น้ํามันเครื่อง  ถาน ก๊าส ฯลฯ  
(สํานักงานปลัด)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 25,000 บาท

-ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร เพื่อจายใหไดมาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมี
ลักษณะสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม รวมถึงรายจายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมกิน 5,000.-บาท เป็นคาจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ และวัสดุโฆษณา และเผยแพร  เชน กระดาษเขียน
โปสเตอร  พูกันและสี   ฟลม เมมโมรี่การด ฟลมสไลด แถมบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร วิดีโอเทป แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดํา ที่ไดจากการลางหรืออัด
ขยาย ภาพถายดาวเทียม ขาตั้งกลอง กลองและระวิงใสฟลมภาพยนตร เครื่อง
กรอเทป เลนสซูม กระเป๋าใสกลองถายรูป ฯลฯ
(สํานักงานปลัด)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 60,000 บาท

-ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร    เพื่อจายใหไดมาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะ
สินเปลือง หมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม  รวมถึงรายจายเพื่อใหจัด
หาสิ่งของที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน  5,000 บาท  เป็นคาอุปกรณ
บันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถมพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร  แผนกรอง
แสง กระดาษตอเนื่อง  สายเคเบิล  แผงแป้งอักขระ หรือแป้มพิมพ เมน
บอรด เมมโมรี่ชิป  คัตซีทฟดเตอร เมาส  เครื่องกระจายสัญญา แผนวงจร
อิเล็กทอรนิกส เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เครื่องอานขอมูลซีดี
รอม  โปรแกรมคอมพิวเตอร วอฟตแวรที่มีราคาหนวยหนึ่งไมเกิน  20,000
 บาท ฯลฯ 
(สํานักงานปลัด)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 460,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

- ประเภทคาไฟฟ้า  เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับที่ทําการ อบต.ชองสาม
หมอ   ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน แสงเจริญ หมูที่  11  และคาไฟฟ้าที่อยูใน
ความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลชองสามหมอ 
งาน/ในที่สาธารณะ/ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

วันที่พิมพ : 11/9/2562  14:24:32 หนา : 13/63



คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 25,000 บาท

 -ประเภทคาน้ําประปา  เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา น้ําบาดาล  ที่อยูในเขตรับ
ผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล   ชองสามหมอ  ในสํานักงาน/ในที่
สาธารณะ 
/ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
/งานบริหารงานทั่วไป

คาบริการโทรศัพท จํานวน 30,000 บาท

ประเภทคาโทรศัพท  เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทสํานักงาน อบต. และใหหมาย
ความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยว
กับการใหบริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชาหมายเลขโทรศัพย คาบํารุงรักษา
สาย ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/2ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - รายจาย งบประมาณ งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
(สํานักปลัด)

คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

-ประเภทคาไปรษณีย  เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไป
รษณีอากร คาเชาตูไปรษณีย  คาธรรมเนียมในการโอนเงิน ในระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส  (gfmis) 
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/2ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - รายจาย งบประมาณ งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
(สํานักปลัด)
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท

-ประเภทคาบริการดานโทรคมนาคม  อื่นที่จําเป็น  เชน คาวิทยุสื่อสาร วิทยุ
ติดตามตัว คาสื่อผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอร
เน็ต รวมถึงอินเตอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ เชนคาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชอง
สัญญานดาวเทียม  เป็นตน คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต และคา
สื่อสารอื่นๆ  คาดูแล   เวปไวต  คาเชาพื้นที่เวปไซต   คาโดเมนเนม ฯลฯ  
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/2ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - รายจาย งบประมาณ งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
(สํานักปลัด)

งบลงทุน รวม 379,400 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 181,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน
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เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน จํานวน 57,200 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ขนาด 18,000 บีทียู เพื่อติดตั้งที่
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแสงเจริญ หมูที่ 11 สังกัดองคการบริหารสวนตําบล
ชองสามหมอ จํานวน 2 เครื่อง เครื่องละ 25,600  บาท คุณลักษณะเป็นไป
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะมาตรฐานครุภัณฑ
1. ขนาดที่กําหนดขนาดไมต่ํากวา 18,000 บีทียู
2. ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น ขนาดไม
เกิน 40,000
บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลาก
ประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
4. ตองเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสงความเย็น
และหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
5. เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ เชน แผนฟอกอากาศ    ตะแกรง
ไฟฟ้า     ( Electric grids) หรือ เครื่องผลิตประจุไฟฟ้า (lonizer) เป็น
ตน สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง และ อุปกรณสามารถทําความสะอาดได
     - ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน
     - ชนิดติดผนัง
สําหรับชนิดตูตั้งพื้น เป็นเครื่องปรับอากาศที่ไมมีระบบฟอกอากาศ
6. มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
7. การซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากขอ 3) ใหเป็นไปตามมติ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ ครั้งที่ 3/2539 (ครั้งที่ 57) เมื่อวัน
ที่ 14 มิถุนายน 2539 เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน โดยใหพิจารณาจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือจากการพิจารณาดาน
ราคา โดยใชหลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ
     - ถาจํานวนบีทียูเทากัน ใหพิจารณาเปรียบเทียบจํานวนวัตตที่นอยกวา
     - ถาจํานวนบีทียูไมเทากัน ใหนําจํานวนบีทียูหารดวยจํานวนวัตต (บีทียูตอ
วัตต) ผลที่ไดคือคา EER ถาคา EER สูง ถือวาเครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพ
สูง สามารถประหยัดพลังงานไดดีกวา
8. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
1. แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ ดังนี้ สวิตซ 1 ตัว ทอแดงไปกลับหุม
ฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2562
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เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน จํานวน 108,600 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ขนาด 26,000 บีทียู เพื่อติดตั้งที่
หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลชองสามหมอ จํานวน 3
 เครื่อง เครื่องละ 36,200  บาท คุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะมาตรฐานครุุภัณฑ
1. ขนาดที่กําหนดขนาดไมต่ํากวา 26,000 บีทียู
2. ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น ขนาดไม
เกิน 40,000
บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลาก
ประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
4. ตองเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสงความเย็น
และหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
5. เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ เชน แผนฟอกอากาศ    ตะแกรง
ไฟฟ้า     ( Electric grids) หรือ เครื่องผลิตประจุไฟฟ้า (lonizer) เป็น
ตน สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง และ อุปกรณสามารถทําความสะอาดได
     - ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน
     - ชนิดติดผนัง
สําหรับชนิดตูตั้งพื้น เป็นเครื่องปรับอากาศที่ไมมีระบบฟอกอากาศ
6. มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
7. การซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากขอ 3) ใหเป็นไปตามมติ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ ครั้งที่ 3/2539 (ครั้งที่ 57) เมื่อวัน
ที่ 14 มิถุนายน 2539 เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน โดยใหพิจารณาจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือจากการพิจารณาดาน
ราคา โดยใชหลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ
     - ถาจํานวนบีทียูเทากัน ใหพิจารณาเปรียบเทียบจํานวนวัตตที่นอยกวา
     - ถาจํานวนบีทียูไมเทากัน ใหนําจํานวนบีทียูหารดวยจํานวนวัตต (บีทียูตอ
วัตต) ผลที่ไดคือคา EER ถาคา EER สูง ถือวาเครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพ
สูง สามารถประหยัดพลังงานไดดีกวา
8. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
1. แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ ดังนี้ สวิตซ 1 ตัว ทอแดงไปกลับหุม
ฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาว 
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2562
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ตูเหล็กบานเลื่อน(แบบกระจก) จํานวน 7,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อนแบบกระจก เป็นฯตูใสเอกสาร มีขนาดไมนอย
กวา 118 เซนติเมตร x40 เซนติเมตร x87 เซนติเมตร โครงสรางทําจากเหล็ก
แผนหนาไมนอยกวา 0.6 มิลลิเมตร และเชื่อม,อารคโครงตู

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพแบบฉีดพรอมหมึกพิพ จํานวน 8,600 บาท

-เพื่อตั้งจายซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ(lnk tank printer) จํานวน 2 เครื่อง เครื่องละ 4,300 รวมเป็น
เงิน 8,600 บาท
- จากโรงงานผูผลิตมีความละเอียดการพิมพไมนอยกวา 1,200 x1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด a4 ไมนอยกวา 20
 หนา ตอนาที (ppm) ฟรือ8.8 ภาพตอนาที(ipm)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 198,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการติดตั้งซุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรว
รางกรู(รัชการที่ 10)

จํานวน 198,000 บาท

ซุมตั้งเฉลิมพระเกียตริ ไฟเบอรกาลาส สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกร
ณบินทรเทพวรางกรู (รัชการที่ 10) จํานวน 2 ซุม ซุมละ 99,000 บาท ราย
ละเอียดดังนี้
1.รูปพระบรมฉายาลักษณ(รัชการที่ 10) ขนาดกวาง 1.30 x2.60 เมตร
2.ทรงพระเจริญ ไฟเบอรกลาส ขึ้นรูปนูนต่ํา ขนาดกวาง 2.00x0.30 เมตร
3.ครุฑไฟเบอรกลาส ขึ้นรูปนูนต่ํา ขนาดกวาง 0.45x0.40 เมตร
4.พานพุม ไฟเบอรกลาส ขึ้นรูปนูนต่ํา ขนาดกวาง 0.25x1.20 เมตร
5.ตราสัญลักษณ วปร. ไฟเบอรกลาส ขึ้นรูปนูนต่ํา ขนาดกวาง 0.25x1.00
 เมตร
6.ฐานรองซุมนั่งไฟเบอรกลาส ขึ้นรูปนูนต่ํา ขนาดกวาง 3.50x1.30 เมตร
7.กรอบซุมตั้ง ไฟเบอรกลาส ขึ้นรูปนูนต่ํา ขนาดกวาง 2.30x3.80 เมตร
8.คําติดฐานชื่อหนวยงาน(ไวนิล) ขนาดกวาง 2.43x0.34 เมตร
9.โครงเหล็กค้ํายันขางหลังซุมเฉลิมพระเกียรติ(ไฟเบอรกลาส)
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2562
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งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหองคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุมตาม
โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 2559 
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2562 

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแกงครอ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาอุดหนุน ที่ทําการปกครองอําเภอแกงครอ ในการจัดงานรัฐพิธี
ของอําเภอแกงครอ 
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1 /2562

งานบริหารงานคลัง รวม 2,192,120 บาท
งบบุคลากร รวม 1,782,120 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,782,120 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,422,000 บาท

 -ประเภทเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงาน
สวนตําบล ในสังกัดกองคลัง ตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง/นักวิชาการเงิน
และบัญชี/เจาพนักงานจัดเก็บรายได  เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวน
ตําบล  และตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ.2561-2563)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง
ที่ไดรับตามระเบียบที่กําหนดดังนี้
-เงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง 12 เดือน ๆละ3500.- บาทเป็น
เงิน 42,000.- บาท
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 270,120 บาท

ประเภทคาจางพนักงานจาง  เพื่อจายเป็นคาจางใหแกพนักงานจางและเงิน
ปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป( พ.ศ.2561-2563)
1)พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท

-ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง  เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มคาครองชีพ
ชั่วคราวใหแกพนักงานจาง 
1)พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

งบดําเนินงาน รวม 410,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สําหรับพนักงาน
สวนตําบลชองสามหมอ
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
2.หนังสือสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว2409 ลง
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
จายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559 
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คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

-ประเภทเงินคาเชาบาน  เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบาน คาเชาซื้อบานสําหรับ
พนักงานสวนตําบล ตามหลักเกณฑ  ระเบียบและหนังสือสั่งการ
1.ระเบียบ  กระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการทองถิ่น  พ
.ศ.2548
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทอง
ถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทอง
ถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559(
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5862 ลงวันที่ 2ตุลาคม 2559
หลักเกณฑและวิธี วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น(ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

-ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  เพื่อจายใหกับพนักงานสวนตําบลตาม
สิทธิที่จะไดรับ  ที่เป็นผูที่มีสิทธิ   ในการเบิกคาใชจาย ตามหลัก
เกณฑ ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวาดวย   เงินสวัสดิการ  เกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร  พนักงานสวนทองถิ่นกําหนด
-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ดังนี้
1.พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2523 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2554
2.ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตของ
พนักงานสวนทองถิ่น  พ.ศ.2560
3.ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ตของพนักงานสวนทองถิ่น   พ.ศ.2541
4.ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ  เกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ตของพนักงานสวนทองถิ่น  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
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ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อไดมาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

1.เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 50,000 บาท
2.คาจางเหมาบริการตางๆ           จํานวน 50,000 บาท
   เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนป้องกันการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาถายเอกสาร,คาเย็บหนังสือหรือเขาเลมเอกสาร, คาโฆษณา
และเผยแพร(รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรทางวิทยุแระ
จายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสื่อสิ่งพิมพตางๆ) คาจางเหมาบริการ
อื่นๆ ที่จําเป็น ที่เขาประเภทนี้ ,ฯลฯ /ปรากในแผนงานบริหารทั่ว
ไป งานบริหารงานคลัง
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร  เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอด
รถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน คาลงทะเบียนตาง ๆที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  พนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจาง หรือบคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาต หรืออนุมัติ ให
เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝกอบรม สัมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ
-เป็นไปตามระเบียบดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
3)ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2559
(สํานักงานปลัด)

โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ จํานวน 20,000 บาท

อยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
อบรมสรางความรูความเขาใจ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562 แกผู
นําทองถิ่น ผูนําชุมชนและพนักงานเจหนาที่ อบต.ชองสามหมอ

จํานวน 50,000 บาท

คาใชจาย ตามโครงการอบรมสรางความรูความเขาใจ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสราง พ.ศ.2562 แกผูนําทองถิ่น ผูนําชุมชนและพนักงานเจาหนาที่ อบต
.ชองสามหมอ 
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

วันที่พิมพ : 11/9/2562  14:24:32 หนา : 24/63



ค่าวัสดุ รวม 65,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

-ประเภทวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม
คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เครื่องใชตาง ๆ เชน โต๊ะตาง ๆ เกาอี้
ตาง ๆ กระดาษ แฟ้ม ปากกา หมึก ดินสอ ยางลบ ไมบรรทัด คลิป ลวดเย็บ
กระดาษ ตรายาง ซอง ธงชาติ พระบรมฉายาลักษณ มูลี่ มานปรับแสง ฯลฯ
  โดยจายเป็ฯคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้
1.ประเภทวัสดุคงทน
2.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลักจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

-ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร เพื่อจายใหไดมาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมี
ลักษณะสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม รวมถึงรายจายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมกิน 5,000.-บาท เป็นคาจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ และวัสดุโฆษณา และเผยแพร  เชน กระดาษเขียน
โปสเตอร  พูกันและสี   ฟลม เมมโมรี่การด ฟลมสไลด แถมบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร วิดีโอเทป แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดํา ที่ไดจากการลางหรืออัด
ขยาย ภาพถายดาวเทียม ขาตั้งกลอง กลองและระวิงใสฟลมภาพยนตร เครื่อง
กรอเทป เลนสซูม กระเป๋าใสกลองถายรูป ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

-ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร    เพื่อจายใหไดมาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะ
สินเปลือง หมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม  รวมถึงรายจายเพื่อใหจัด
หาสิ่งของที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน  5,000 บาท  เป็นคาอุปกรณ
บันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถมพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร  แผนกรอง
แสง กระดาษตอเนื่อง  สายเคเบิล  แผงแป้งอักขระ หรือแป้มพิมพ เมน
บอรด เมมโมรี่ชิป  คัตซีทฟดเตอร เมาส  เครื่องกระจายสัญญา แผนวงจร
อิเล็กทอรนิกส เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เครื่องอานขอมูลซีดี
รอม  โปรแกรมคอมพิวเตอร วอฟตแวรที่มีราคาหนวยหนึ่งไม
เกิน  20,000 บาท ฯลฯ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย คาสงเอกสารทางราชการ ตางๆ 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 485,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 485,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 325,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการซอมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆตามโครงการฝกอบรมหรือกิจกรรมซอมแผน
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เชนคาวัสดุอุปกรณ คาจัดทําป้ายประชา
สัมพันธ คาตอบแทนวิทยากร หรือคาพาหนะ อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม
และคาใชจายอยางอื่นที่จําเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกจายคาใชจายแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2560 
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565
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โครงการป้องกันและแกไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจายโครงการฝกอบรมหรือกิจกรรมสําหรับสนับสนุนป้องกันแกไขปัญหา
ไฟป่าและหมอกควันในพื้นทีุุองคกรปกครองสวนทองถิ่นและป่าสงวนแหงชาติ
ตามภารกิจถายโอนประกาศกรรมการกระจายอํานาจแกองคกรปกครองสวน
ทองถินเรื่องการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2559
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางทองถนนชวงเทศกาลปใหม จํานวน 35,000 บาท

 คาใชจายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหม
-เพื่อจายจายเป็นคาใชจายในการตั้งจุดบริการประชาชน การจัดทําป้ายเตือน
สภาพถนนที่เกิดปัญหาบอยครั้ง การซอมแซมถนนใหมีสภาพดี และคาใชจาย
อื่นๆ เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณตางๆ คาป้ายประชาสัมพันธ คาจาง
เหมาบริการตางๆ คาอาหาร และเครื่องดื่ม คาตอบแทนหรือคาพาหนะ สํา
หรับผูปฎิบัติหนาที่ตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลชองสามหมอ และคาใช
จายอื่นที่จําเป็นที่ใชในการจัดโครงการดังกลาว ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560 
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางทองถนนชวงเทศกาลสงกรานต จํานวน 35,000 บาท

 คาใชจายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล
สงกรานต 
-เพื่อจายจายเป็นคาใชจายในการตั้งจุดบริการประชาชน การจัดทําป้ายเตือน
สภาพถนนที่เกิดปัญหาบอยครั้ง การซอมแซมถนนใหมีสภาพดี และคาใชจาย
อื่นๆ เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณตางๆ คาป้ายประชาสัมพันธ คาจาง
เหมาบริการตางๆ คาอาหาร และเครื่องดื่ม คาตอบแทนหรือคาพาหนะ สํา
หรับผูปฎิบัติหนาที่ตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลชองสามหมอ และคาใช
จายอื่นที่จําเป็นที่ใชในการจัดโครงการดังกลาว ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560 
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565
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โครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการฝกอบรม อาสาสมัครปป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน(ทบทวน) เชน คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ  คาจัดทําป้านประชา
สัมพันธ  คาวิทยากร หรือคาพาหนะ อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายแกอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560 
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
/  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 
/ งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและป้องกันอัคคีภัย

ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดื้อวัสดุเครื่องแตงกายตางๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกจายวัสดุเครื่องแตงกายของเเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2560

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุดับเพลิง น้ํายาดับเพลิง อุปกรณดับเพลิง วัสดุอื่นๆที่จํา
เป็นฯลฯ

แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,139,641 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,251,641 บาท
ค่าใช้สอย รวม 747,680 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อไดมาซึ่งบริการ จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการ เชน คาจางเหมาพี่เลี้ยงเด็ก คาจางเหมาสูบ
น้ํา /สูบสวม คาจางเหมาพาหนะ คาจางเหมาทําความสะอาด คาจางเหมาทํา
ของ คาจางเหมาซอมบํารุง คาจางฉีดพนสารเคมี และคาจางเหมาบริการอื่นๆ
ที่จําเป็น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการการมีสวนรวมระหวางผูนําชุมชน ผูปกครอง และครูบุคลากรทางการ
ศึกษา

จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการมีสวนรวมระหวางผูนําชุมชน ผูปกครอง ครู
และบุคลากรทางการศึกษา  เป็นคาวัสดุ/อุปกรณ  คาวิทยากร คา
สมนาคุณ คาเงินรางวัล คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาจางเหมายาน
พาหนะ และคาใชจาย จําเป็นอื่นๆ ฯลฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

โครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแสงเจริญ จํานวน 35,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแสง
เจริญ   เป็นคาวัสดุ/อุปกรณ คาตอบแทนกรรมการ  คาจัดนิทรรศการคา
สมนาคุณ คาเงินรางวัล คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาจางเหมายาน
พาหนะ คาเชาเครื่องเสียงและคาใชจายจําเป็นอื่นๆ ฯลฯ ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 120,000 บาท

  -   เพื่อจายเป็นคาใชจาย เนื่องในวันเด็กแหงชาติ เป็นคาวัสดุอุปกรณ คาเชา
เครื่องเสียง คาจัดนิทรรศการ  คาสมนาคุณ คาเงินรางวัล คา
วัสดุ/อุปกรณ เครื่องดื่ม คาจางเหมายานพาหนะ และคาใชจายจําเป็น
อื่นๆ ฯลฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการแขงขันกีฬา
และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559 
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

โครงการจัดงานวันแมแหงชาติ จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการวันแมแหงชาติ    เป็นคาวัสดุ/อุปกรณ  คาเชา
เครื่องเสียง  คาจัดนิทรรศการ  คาสมนาคุณ คาเงินรางวัล คาอาหาร อาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาจางเหมายานพาหนะ และคาใชจาย จําเป็นอื่นๆ ฯลฯ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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โครงการประดิษฐสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการประดิษฐสื่อและนวัตกรรมการเรียนการ
สอน    เป็นคาวัสดุ/อุปกรณ  คาเชาเครื่องเสียง  คาจัดนิทรรศการ  คา
วิทยากร คาสมนาคุณ คาเงินรางวัล คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คา
จางเหมายานพาหนะ และคาใชจาย จําเป็นอื่นๆ ฯลฯ ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2562

โครงการพัฒนาการเรียนรูครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการพัฒนาการเรียนรูครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เป็นคาวัสดุ/อุปกรณ  คาวิทยากร คาสมนาคุณ คาอาหาร คาเชาสถาน
ที่ อาหารวางและเครื่องดื่ม คาจางเหมายานพาหนะ และคาใชจาย จําเป็น
อื่นๆ ฯลฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น 
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2562

โครงการสงเสริมการเรียนรูเด็กปฐมวัยทองถิ่นไทยผานการเลน จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมการเรียนรูเด็กปฐมวัย
ทองถิ่นไทยผานการเลน  เป็นคาวัสดุ/อุปกรณ คาดําเนินการจัดทําและปรับ
ปรุงสนามเด็กเลนสรางปัญญา การสงเสริมและพัฒนาใหเด็กมีพัฒนาการ
สมบูรณตามวัยครบทั้ง 4 ดาน ผานการเลน และคาใชจาย จําเป็นอื่นๆ ฯลฯ
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2562

โครงการสงเสริมการเรียนรูนอกสถานที่เพื่อเสริมสรางพัฒนาการของเด็ก จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสงเสริมการเรียนรูนอกสถานที่เพื่อเสริมสราง
พัฒนาการเด็ก เป็นคาวัสดุ/อุปกรณ               
คาวิทยากร คาสมนาคุณ  คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาจางเหมายาน
พาหนะ และคาใชจายจําเป็นอื่นๆ ฯลฯ
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2562
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โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา จํานวน 337,680 บาท

-เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันใหกับเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแสง
เจริญ สังกัดองคการบริหารสวนตําบลชองสามหมอ ในอัตรามื้อละ 20บาท ตอ
คน จํานวน 45 คน และ จํานวน 245 วัน 
-คาหนังสือเรียน      จํานวน 7,200 บาท สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5
 ป) อัตราคนละ 200 บาท/ปในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแสงเจริญ 
-คาอุปกรณการเรียน     จํานวน 7,200 บาท 
สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ป) อัตราคนละ 200 บาท/ป   ในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานแสงเจริญ 
-คาเครื่องแบบนักเรียน     จํานวน 10,800 บาท 0สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-
5 ป) อัตราคนละ 300 บาท/ป ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแสงเจริญ 
-คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน     จํานวน 15,480 บาท 
สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ป) อัตราคนละ   430 บาท/ป  ในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานแสงเจริญ 
-คาจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2-5 ป) ในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานแสงเจริญ ในอัตราคนละ 1,700 บาท/ป 
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2562

โครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม    เป็นคา
วัสดุ/อุปกรณ  คาวิทยากร คาสมนาคุณ คาเงินรางวัล คาอาหาร อาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาจางเหมายานพาหนะ และคาใชจาย จําเป็นอื่นๆ ฯลฯ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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ค่าวัสดุ รวม 503,961 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 503,961 บาท

-เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. ระดับชั้นอนุบาล/เด็ก
เล็ก และชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6   จํานวน 260 วัน  (จํานวน 52 สัปดาห ๆ
 ละ 5 วัน  เวนวันเสาร-อาทิตย)  ประกอบดวย  
1.โรงเรียนบานหนองแสงวิทยา  (114 คน ๆ ละ 7.37 บาท จํานวน 260
 วัน) เป็นเงิน  218,447 บาท
2.โรงเรียนบานหนองไฮ  (70 คน ๆ ละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน) 
เป็นเงิน  34,134 บาท
3.โรงเรียนชุมชนบานแกงครอ-หนองไผ (สาขา บานป่าเสี้ยว ) (34 คน ๆ
 ละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน)                                   
 เป็นเงิน 65,151 บาท
4.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแสงเจริญ  หมู 11 (45 คน ๆ ละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน) เป็นเงิน  86,229 บาท
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2562

งบลงทุน รวม 16,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 16,000 บาท
ครุภัณฑการศึกษา

โต๊ะสําหรับเด็กอนุบาล จํานวน 16,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อโต๊ะสําหรับเด็กอนุบาล ขนาด 60 X 120 ซม. สูง 55 ซม. จํานวน 4
 ชุด ( 1 ชุด ประกอบดวย โต๊ะ 1 ตัว พรอมเกาอี้สําหรับเด็กอนุบาล แยกราย
บุคคล จํานวน 6 ที่นั่ง เขาชุดกับโต๊ะ) ราคาชุดละ 4,000.- บาท
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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งบเงินอุดหนุน รวม 872,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 872,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน จํานวน 872,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน สังกัด สพฐ. เพื่อเป็นคา
อาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนชันเด็กเล็ก เด็กอนุบาล  นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 1 - 6  อัตรามื้อละ 20 บาทตอคน  จํานวน  200 วัน ประกอบ
ดวย  
1. โรงเรียนบานหนองแสงวิทยา  (114 คน ๆ ละ 20 บาท จํานวน 200
 วัน) เป็นเงิน 456,000 บาท
2. โรงเรียนบานหนองไฮ  (70 คน ๆ ละ 20 บาท จํานวน 200 วัน) เป็นเงิน 
 280,000  บาท
3. โรงเรียนชุมชนบานแกงครอ-หนองไผ (สาขา บานป่าเสี้ยว )  (34  คน ๆ
 ละ 20 บาท จํานวน 200 วัน) 
     เป็นเงิน  136,000 บาท
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2562

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,219,800 บาท

งบดําเนินงาน รวม 999,800 บาท
ค่าใช้สอย รวม 949,800 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อไดมาซึ่งบริการ จํานวน 1,800 บาท

-คาเหมาบริการบุคลในการสํารวจสุนัข/แมว ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท.0810.5/ว0120 ลงวัน
ที่ 10 เมษายน 2561
-ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่มท.0810.5
/ว0142 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 850,000 บาท

-เพื่อจายโครงการกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย เพื่อควบคุมและ
กําจัดภาวะมลพิษที่มีผลตอสุขภาพพลานามัยสวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน เชนจางเหมาเอกชนดําเนินการตางๆในการกําจัดขยะมูลฝอยในเขต
ตําบลชองสามหมอ ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดความเรียบรอยของ
บานเมือง(ฉบับที่2) พ.ศ. 2560 ตามแผนพัฒนาหาป พ.ศ
.2561-2565 หนาที่ 101

โครงการขับเคลื่อนสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุขนัขบา จํานวน 28,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณการฉีดเพื่อป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบา ตัว
ละ 30-.บาท ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว1042 ลงวันที่10 เมษายน 2561 ตามแผนพัฒนาหาป พ
.ศ. 2561-2565 หนาที่ 119

โครงการควบคุมโรคไขเลือดออก จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดประชุมชี้แจง  คายาและเวชภัณฑ คาวัคซีน
ป้องกันโรคไขเลือกออก  สื่อวัสดุโฆษณา ป้ายประชาสัมพันธ  และคาใชจาย
จําเป็นอื่นๆ ตามแผนพัฒนาหาป 2561-2565 หนาที่ 120
/ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
/ งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
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โครงการสงเสริมสนับสนุนการกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆในการฝกอบรม/กิจกรรมการสนับสนุนและสง
เสริมการกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย เพื่อควบคุมและกําจัดภาวะ
มลพิษตอสุขภาพอนามัยสวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน (ตาม พรบ
. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบรอยของบานเมือง(ฉบับที่ 2 พ
.ศ.2560 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการกําจัดขยะมูลฝอย พ.ศ.2560
 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว2063 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่มท 0810.5/ว627ลง
วันที่ 7 มกราคม 2561
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและเขารับการฝก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา เขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาหาป พ
.ศ. 2561-2565 หนาที่ 101

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย เชนน้ํายาสําหรับฉีดพนหมอกควัน
กําจัดยุง และสารเคมีกําจัดลูกน้ํายุงลาย และน้ํายาเคมีภัณ อื่นๆ

งบเงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 220,000 บาท

-อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน ทุกหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบล
ชองสามหมอ หมูบานละ20000- บาทจํานวน 11 หมูบาน เพื่อดําเนินตาม
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขในกิจกรรมตางๆ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทยดวนมาก 0808.2/ว 6247 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 และตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขอวองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

วันที่พิมพ : 11/9/2562  14:24:32 หนา : 35/63



แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,324,700 บาท

งบบุคลากร รวม 946,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 946,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 739,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล ตําแหนงนักบริหารงาน
สวัสดิการฯ นักพัฒนาชุมชน และตามแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ.2561-2563)
/ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห   
/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห                                   

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบลที่ควรไดรับตาม
ระเบียบที่กําหนด 
/ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห  / งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 141,120 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางใหแกพนักงานจาง ตําแหนง ผูชวยนักพัฒนาชุมชนตาม
แผนอัตรากําลัง    3  ป    (พ.ศ.2561-2563)
1)พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
/ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห   
/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห       

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มตางๆใหแกพนักงานจางตามภารกิจ  ตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ป (พ.ศ. 2561-2563)  
/ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห  
/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห       
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งบดําเนินงาน รวม 352,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 62,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สําหรับพนักงานสวน
ตําบลชองสามหมอ
/ ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห  
/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห           

คาเชาบาน จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบาน คาเชาซื้อบานสําหรับพนักงานสวนตําบล ตาม
ระเบียบการเบิกจาย   
/ ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห   
/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห             

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก พนักงานสวนตําบล ตามสิทธิ
ที่สมควรที่จะไดรับ   
/ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห   
/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห          
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ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อไดมาซึ่งบริการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน เชน คาธรรมเนียมศาล คาลง
ทะเบียนในการฝกอบรมสัมมนาตางๆ ฯลฯ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนป้องกันการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค   
/ ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห  
/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห                                   

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

  - เพื่อสําหรับจายเป็นคาเดินทางไปราชการ คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่
พัก ฯลฯ  
/ ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห  
/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาทรัพยสิน  เพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ  เหมาทั้งคาแรงงาน/จางเหมาแรงงานของบุคลภายนอก ฯลฯ สวนกรณี
ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเป็นผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน
เองใหปฏิบัติดังนี้
1.คาจางเหมาแรงงานของบุคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
2.คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรพยสินใหจายจากคาวัสดุ
-เป็นฯไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537และแกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6
2)พระราชบัญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจายประจําปงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวันที่ 6
 สิงหาคม 2556 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับรายจายประจําปงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559
/ ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห   
/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห       
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ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

  --ประเภทวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม
คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เครื่องใชตาง ๆ เชน โต๊ะตาง ๆ เกาอี้
ตาง ๆ กระดาษ แฟ้ม ปากกา หมึก ดินสอ ยางลบ ไมบรรทัด คลิป ลวดเย็บ
กระดาษ ตรายาง ซอง ธงชาติ พระบรมฉายาลักษณ มูลี่ มานปรับแสง ฯลฯ
  โดยจายเป็ฯคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้
1.ประเภทวัสดุคงทน
2.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลักจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ  
/  ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห  
/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห                                   

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

-ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร    เพื่อจายใหไดมาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะ
สินเปลือง หมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม  รวมถึงรายจายเพื่อใหจัด
หาสิ่งของที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน  5,000 บาท  เป็นคาอุปกรณ
บันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถมพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร  แผนกรอง
แสง กระดาษตอเนื่อง  สายเคเบิล  แผงแป้งอักขระ หรือแป้มพิมพ เมน
บอรด เมมโมรี่ชิป  คัตซีทฟดเตอร เมาส  เครื่องกระจายสัญญา แผนวงจร
อิเล็กทอรนิกส เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เครื่องอานขอมูลซีดี
รอม  โปรแกรมคอมพิวเตอร วอฟตแวรที่มีราคาหนวยหนึ่งไมเกิน  20,000
 บาท ฯลฯ 
/ ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห   
/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห                                   
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งบลงทุน รวม 26,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 26,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จํานวน 4,500 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑสํานักงานเป็นตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน
กระจก ขนาด 5 ฟุต จํานวน 1 หลัง 

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุค สําหรับประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล  จํานวน 1
 เครื่อง ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําป 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2562 

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 380,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 380,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 380,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาและนันทนาการผูสูงอายุ จํานวน 50,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการแขงขันกีฬาและนันทนาการผูสูง
อายุ ประจําป 2563  เป็นกิจกรรมการแขงขันกีฬาและนันทนาการของผูสูง
อายุ ประจําป 2563  เชน คาป้าย คาอาหารและเครื่องดื่ม คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาชุดกีฬา คาอุปกรณกีฬา คาโลหรือถวยรางวัล เงินหรือของ
รางวัล และคาใชจายอื่น  ๆ  ที่จําเป็น ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2565)    
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โครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพคนพิการ/ผูดูแลคนพิการ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมอาชีพคนพิการ/ผูดูแลคน
พิการ ประจําป  2563   เชน คาป้าย คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารกลาง
วัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณและคาใชจายอื่น  ๆ  ที่จํา
เป็น ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และ
การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)  หนา 105        

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผูดอยโอกาสและครอบครัวผูมีรายไดนอย จํานวน 100,000 บาท

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผูดอยโอกาส และ  ครอบครัวผูมีรายได
นอย ประจําป 2563                จํานวนเงิน      100,000  บาท
-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการชวยเหลือประชาชนดานการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต ของผูดอยโอกาส และครอบครัวผูมีรายไดนอย การสังคม
สงเคราะห สงเคราะหผูป่วยที่ยากไร ฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560 

โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู
สูงอายุ  ประจําป  2563  เชน คาป้าย คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารกลาง
วัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจางเหมารถ คาวัสดุอุปกรณ คาที่พัก และ
คาใชจายอื่น  ๆ  ที่จําเป็น ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และ
การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ.2561-2565)  หนา 123       
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,662,731 บาท

งบบุคลากร รวม 1,826,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,826,420 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,135,940 บาท

  -  ประเภทเงินเดือนพนักงาน  เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวน
ตําบล ตําแหนงผูอํานวยการกองชาง นายชางไฟฟ้า  และนายชางโยธา เงิน
ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนตําบล และตามแผนอัตรากําลัง 3
 ป               (พ.ศ.2561-2563)
/  แผนงานเคหะและชุมชน 
/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

ประเภท เงินประจําตําแหนง  เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงาน
สวนตําบล  ที่ควรไดรับตามระเบียบที่กําหนด 
/  แผนงานเคหะและชุมชน
/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 564,480 บาท

-ประเภทคาจางพนักงานจาง  เพื่อจายเป็นคาจางใหแกพนักงานจางตาม ตาม
แผนอัตรากําลัง 3 ป     (พ.ศ. 2561-2563)  
/  แผนงานเคหะและชุมชน  
/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 84,000 บาท

ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง   เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มตางๆใหแก
พนักงานจาง  ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 2561-2563)  
/  แผนงานเคหะและชุมชน 
/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

วันที่พิมพ : 11/9/2562  14:24:32 หนา : 43/63



งบดําเนินงาน รวม 820,411 บาท
ค่าตอบแทน รวม 102,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สําหรับพนักงานสวน
ตําบลชองสามหมอ
/  แผนงานเคหะและชุมชน 
/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

คาเชาบาน จํานวน 72,000 บาท

ประเภทเงินคาเชาบาน  เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบาน คาเชาซื้อบานสําหรับ
พนักงานสวนตําบล ตามหลักเกณฑ ระเบียบ  กระทรวงมหาดไทย  วาดวยคา
เชาบานของขาราชการทองถิ่น 
/  แผนงานเคหะและชุมชน  
/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  เพื่อจายใหกับพนักงานสวนตําบลตาม
สิทธิที่จะไดรับ  ที่เป็นผูที่
มีสิทธิ   ในการเบิกคาใชจาย ตามหลักเกณฑ ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวา
ดวย   เงินสวัสดิการ  เกี่ยวกับการศึกษาบุตร  พนักงานสวนทองถิ่นกําหนด
/  แผนงานเคหะและชุมชน  
/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
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ค่าใช้สอย รวม 238,411 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

1.เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการตางๆ จํานวน 50,000 บาท
 เชน คาถายแบบพิมพเขียว คาเย็บเขาปกหนังสือ คาธรรมเนียมตางๆ คาจาง
เหมาแรงงานบุคคลภายนอกทําการอยางใดอยางหนึ่ง กรณีที่องคการบริหาร
สวนตําบลชองสามหมอ ไมสามารถดําเนินการเองได เชน จัดสรางเวทีชั่ว
คราว ซุมพิธี จางประดับไฟ หรืออื่นๆ ในงานพิธีสําคัญ ฯลฯ 

2.คาลงทะเบียนตางๆ  จํานวน 50,000 บาท
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนป้องกันการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
/  แผนงานเคหะและชุมชน  
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร  เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอด
รถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน คาลงทะเบียนตาง ๆที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  พนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจาง หรือบคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาต หรืออนุมัติ ให
เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝกอบรม สัมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ
-เป็นไปตามระเบียบดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
3)ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2559
(สํานักงานปลัด)
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คาบํารุงรักษาซอมแซม จํานวน 113,411 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาทรัพยสิน  เพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ  เหมาทั้งคาแรงงาน/จางเหมาแรงงานของบุคลภายนอก ฯลฯ สวนกรณี
ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเป็นผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน
เองใหปฏิบัติดังนี้
1.คาจางเหมาแรงงานของบุคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
2.คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรพยสินใหจายจากคาวัสดุ
-เป็นฯไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537และแกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6
2)พระราชบัญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจายประจําปงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวันที่ 6
 สิงหาคม 2556 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับรายจายประจําปงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559
/ แผนงานเคหะและชุมชน 
/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
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ค่าวัสดุ รวม 480,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

 -ประเภทวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม
คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เครื่องใชตาง ๆ เชน โต๊ะตาง ๆ เกาอี้
ตาง ๆ กระดาษ แฟ้ม ปากกา หมึก ดินสอ ยางลบ ไมบรรทัด คลิป ลวดเย็บ
กระดาษ ตรายาง ซอง ธงชาติ พระบรมฉายาลักษณ มูลี่ มานปรับแสง คาน้ํา
ดื่มเพื่อบริการประชาชนในสํานักงานฯลฯ  โดยจายเป็ฯคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้
1.ประเภทวัสดุคงทน
2.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลักจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
/ แผนงานเคหะและชุมชน 
/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายใหไดมาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะสินเปลือง หมดไป แปรสภาพ
หรือไมคงสภาพเดิม  รวมถึงรายจายเพื่อใหจัดหาสิ่งของที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน  5,000 บาท เป็นคาฟวส เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า แทปพันสาย
ไฟ  สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตชไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดวิทยุ ทรายซินเตอร
และชิ้นสวนวิทยุ ลูกถวยเสาอากาศ  รีซีสเตอร  มูฟวิ่งคอนส  คอ
รเดนเซอร  ขาหลอดฟลูออสเรสเซนซ เบอรเกิร สายอากาศหรือเสา
อากาศ สําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศนจานรับสัญญาดาวเทียม โคม
ไฟฟ้า พรอมขา หรือกาน  หมอแปลงไฟฟ้า  ลําโพง  ไมโครโพน ขาตั้งไมโคร
โพน ผังแสงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ ไฟฉายสปอตไลท  หัวแรง
ไฟฟ้า ฯลฯ
/  แผนงานเคหะและชุมชน 
/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
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วัสดุกอสราง จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายใหไดมาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะสินเปลือง หมดไป แปรสภาพ
หรือไมคงสภาพเดิม  รวมถึงรายจายเพื่อใหจัดหาสิ่งของที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน  5,000 บาท  เป็นคาวัสดุกอสราง เชนไมตางๆ สี  ทินเนอร ปูน
ซีเมนต ตะปู คอน จอบ เสียม ขวาน   เลื่อย  อิฐหรือซีเมนต
บล็อก  กระเบื้อง สังกะสี    คีม ชะแลง สิ่ว สวาน กลไสไม เหล็กเสน เครื่อง
วัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง  ทอน้ําบาดาล ทอน้ําและอุปกรณ
ประปา ทอตางๆ โถสวม  อางลางมือ ราวพาดผา ทราย ปูนขาว  ฯลฯ
/ แผนงานเคหะและชุมชน  
/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายใหไดมาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะสินเปลือง หมดไป แปรสภาพ
หรือไมคงสภาพเดิม  รวมถึงรายจายเพื่อใหจัดหาสิ่งของที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน  5,000 บาท เป็นคาแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สาย
ไมล  เพลา ตลับลูกปน น้ํามันเบรก อานจักรนาย ไจควง นอตและสกรู กระจก
มองขางรถยนต หมอน้ํารถยนต กันชนรถยนต เบาะรถยนต ฟมลกรอบ
แสง เข็มขัดนิรภัย แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อก ล็อค
เกียร กระจกโคงมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาไฟกระพริบ  สัญญาไฟฉุก
เฉิน กรวยจราจร ฯลฯ
/  แผนงานเคหะและชุมชน  
/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหลอลื่น  เชน น้ํามันดีเซล  น้ํามัน
เบนซิน  น้ํามันก๊าด  น้ํามันเตา แก๊สหุงตม  น้ํามันจาระบี น้ํามัน
เครื่อง  ถาน ก๊าส ฯลฯ  
/  แผนงานเคหะและชุมชน  
/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายใหไดมาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะสินเปลือง หมดไป แปรสภาพ
หรือไมคงสภาพเดิม  รวมถึงรายจายเพื่อใหจัดหาสิ่งของที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน  5,000 บาท  เป็นคาอุปกรณบันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัว
พิมพหรือแถมพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพแบบเลเซอร  แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง  สายเคเบิล  แผงแป้ง
อักขระ หรือแป้มพิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ชิป  คัตซีทฟดเตอร เมาส  เครื่อง
กระจายสัญญา แผนวงจรอิเล็กทอรนิกส เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบ
ตางๆ เครื่องอานขอมูลซีดีรอม  โปรแกรมคอมพิวเตอร วอฟตแวรที่มีราคา
หนวยหนึ่งไมเกิน  20,000 บาท ฯลฯ 
/  แผนงานเคหะและชุมชน  
/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน    

งบลงทุน รวม 15,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 15,900 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ จํานวน 4,300 บาท

-เพื่อตั้งจายซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ(lnk tank printer) จํานวน 1 เครื่อง เครื่องละ 4,300 บาท
- จากโรงงานผูผลิตมีความละเอียดการพิมพไมนอยกวา 1,200 x1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด a4 ไมนอยกวา 20
 หนา ตอนาที (ppm) ฟรือ8.8 ภาพตอนาที(ipm)

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ จํานวน 11,600 บาท

-เพื่อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟขนาด 1kva ราคาเครื่องละ 5,800 บาท จํานวน 2
 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน
1.มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 1kva(600watts)
2.สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 620,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 620,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 620,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการคายกิจกรรมสรางสรรคเยาวชน ประจําป 2563 จํานวน 180,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินคายกิจกรรมสรางสรรค
เยาวชน ประจําป 2563   เชน คาป้าย คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารกลาง
วัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาจางเหมายานพาหนะ  คาเชาสถานที่  คา
เชาที่พัก คาวัสดุอุปกรณและคาใชจายอื่น  ๆ  ที่จําเป็น ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และ
การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

โครงการปกป้องสถาบันของชาติ จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจัดอบรมโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ  ศาสนา
พระมหากษัตริย/อันเป็นที่ยึดเนี่ยว และเป็นศูนยรวมจิตใจประชาชนชาวไทย
ทั้งชาติ เบิกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน 
การจัดการแขงขันกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ.2559 
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

โครงการป้องกันแกไขปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

- คาใชจายตามโครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด  เพื่อจายเป็นคาใช
จายตามโครงการและแกไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล เป็นคาวัสดุ
อุปกรณ คาอาหาร คาอาหารและเครื่องดื่ม คาป้ายประชาสัมพันธ และคาใช
จายจําเป็นอื่นๆ เบิกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559 
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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โครงการปองดองสมาฉันท จํานวน 20,000 บาท

  - เพื่อเป็นคาใชจายโครงการปรองดองและสมานฉันท ในการสงเสริมและ
สนับสนุนการสรางความปรองดองและสมานฉันทของคนในชาติ เป็นคาจัดการ
กิจกรรมกีฬา  นันทนาการ จัดฝกอบรม  ชี้แจง เป็นคาวัสดุอุปกรณ คา
อาหาร  คาอาหารและเครื่องดื่ม คาป้ายประชาสัมพันธ และคาใชจายจําเป็น
อื่นๆ  เบิกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2559 
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑสินคาชุมชน ประจําป 2563 จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ
สินคาชุมชน ประจําป 2563   เชน คาป้าย คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร
กลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณและคาใชจายอื่น  ๆ  ที่
จําเป็น ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และ
การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานสวนตําบลและผูบริหาร สมาชิกสภาฯ จํานวน 250,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาฝกอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานสวนตําบล ผูบริหารทอง
ถิ่น สมาชิกสภาฯ เชนคาป้าย คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารกลางวัน คา
อาหารวางเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และ
การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุมสตรี จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุม
อาชีพสตรี  ประจําป  2563   เชน คาป้าย คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร
กลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณและคาใชจายอื่น  ๆ  ที่
จําเป็น ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

วันที่พิมพ : 11/9/2562  14:24:32 หนา : 52/63



โครงการสรางภูมิคุมกัน วัยใส วัยเรียน ประจําป 2563 จํานวน 30,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินสรางภูมิคุมกัน วัยใส วัยเรียน
ประจําป 2563 เชน คาป้าย คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารกลางวัน คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณและคาใชจายอื่น  ๆ  ที่จําเป็น ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และ
การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 195,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 195,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 195,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานกิจกรรมวันผูสูงอายุ จํานวน 100,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมวันผูสูงอายุประจําป พ.ศ.2563
(หนังสือดวนที่าสุด ที่ มท 0810.6/ว709 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2560 เรื่องการ
จัดงานวันผูสูงอายุประจําป 2560 เชนเป็นคาวัสดุอุปกรณ  คาเตรียมสถาน
ที่  คาเชาเครื่องเสียง  คาไฟประดับ คาอาหาร คาอาหารวางแลเครื่อง
ดื่ม  และคาใชจายจําเป็นอื่นๆ ฯลฯ  ระเบียบวาดวยคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขาแขงขันขององคองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
/ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
/ งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น

โครงการจัดงานลอยกระทง จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายคาใชจายตางๆตามโครงการจัดงาน/กิจกรรม งานประเพณีลอย
กระทง ประจําป 2563 เชน คาอาหาร อาหารวางเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ คาป้าย และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นระเบียบวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขาแขงขันขององคองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2562
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โครงการบุญเบิกขาวบูชาพระยาแล จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดประเพณีบุญเบิกขาวบูชาพระยาแล เชนคา
อาหาร อาหารวางเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คาป้าย คาใชจายอื่นๆที่จํา
เป็น ระเบียบวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและสงนัก
กีฬาเขาแขงขันขององคองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

โครงการวันอาสาฬหบูชาและวันอัฐมีบูชา จํานวน 15,000 บาท

-เป็นคาวัสดุอุปกรณ  คาเตรียมสถานที่  คาเชาเครื่องเสียง  คาไฟประดับ คา
อาหาร คาอาหารวางแลเครื่องดื่ม  และคาใชจายจําเป็นอื่นๆ ฯลฯ  ระเบียบ
วาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขาแขง
ขันขององคองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
/ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
/ งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 4,676,000 บาท

งบลงทุน รวม 4,676,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,676,000 บาท
คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารบานพัก

โครงการปรับปรุง หองประชุมสภาสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลชองสาม
หมอ

จํานวน 300,000 บาท

ปรับปรุงหองประชุมสภาสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลชองสาม
หมอ ตกแตงภายในหองประชุม และจัดระบบควบคุมใหมเพื่อใชในการ
ประชุมของ ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ และรองรับการประชุมตางๆ ใหสามารถ
ตอบสนองการประชุม การนําเสนอ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2562

วันที่พิมพ : 11/9/2562  14:24:32 หนา : 54/63



โครงการปรับปรุงหองน้ําศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแสงเจริญ จํานวน 50,000 บาท

โครงการปรับปรุงหองน้ํา อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก บานแสงเจริญ หมูที่ 11
 เป็นคาปรับปรุงอาคาร หองน้ําขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 3.50 เมตร ปรับ
ปรุงตามแบบที่ อบต.ชองสามหมอกําหนดให
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2562

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางโดมเอนกประสงค ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแสงเจริญ จํานวน 25,000 บาท

ทําการกอสรางโดมเอนกประสงค ชนิดเคลื่อนยายได ติดตั้งที่ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก บานแสงเจริญ ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร สูง 2.80 เมตร กอ
สรางตามแบบที่ อบต.ชองสามหมอกําหนดให
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2562

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต บานแกงครอ หมูที่ 1 จํานวน 356,000 บาท

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต บานแกงครอ หมูที่ 1
(ตอจากถนนคอนกรีตบานแกงครอ หมูที่ 1 ไป ทางแยกที่ทิ้งขยะ
เทศบาล , หลัง อบต.)กอสรางถนนคอนกรีต ขนาดกวาง  4  เมตรยาว 135
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 540  ตาราง
เมตร ไหลทางลูกรังขางละ 0.30 เมตร ไมมีลูกรังรองพื้นทาง กอสรางตามแบบ
มาตรฐานงานกอสรางของทองถิ่น แบบถนน ท.1-01 ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ
โครงการและป้ายโครงการตามแบบที่ กําหนดให จํานวน 1 ป้าย
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2562
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีต บานโนนทองหลาง หมูที่ 4 จํานวน 354,000 บาท

 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต บานโนนทองหลาง หมูที่ 4
(ตอจากถนน คสล.เดิมบริเวณซอยหลังหมูบาน จากบานนางศรีจันทร มีเงิน ไป
สามแยกทางไปศาลปู่ตา)
กอสรางถนนคอนกรีต ขนาดกวาง  4  เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 520  ตารางเมตร ไหลทางลูกรังขาง
ละ 0.30 เมตร ไมมีลูกรังรองพื้นทาง วางทอระบายน้ํา คสล.มอก.ชั้น 3
 ศก.0.40 เมตร จํานวน 7 ทอน/จุด จํานวน 3 จุด รวม 21 ทอน กอสรางตาม
แบบมาตรฐานงานกอสรางของทองถิ่น แบบถนน ท.1-01 ติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธโครงการและป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานที่ อบต.ชองสามหมอ
กําหนดให จํานวน 1 ป้าย
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2562

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต บานศรีพัฒนา หมูที่  10 จํานวน 356,000 บาท

 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต บานศรีพัฒนา หมูที่ 10
(จากถนนคอนกรีตเดิม หมูที่ 10 ไป บานนายแวว ตาปราบ)  กอสรางถนน
คอนกรีต ขนาดกวาง  4.00  เมตรยาว 135 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
เทคอนกรีตไมนอยกวา 540  ตารางเมตร ไหลทางลูกรังขางละ 0.30 เมตร ไม
มีลูกรังรองพื้นทาง กอสรางตามแบบมาตรฐานงานกอสรางของทองถิ่น แบบ
ถนน ท.1-01 ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการและป้ายโครงการตามแบบ
ที่ กําหนดให จํานวน 1 ป้าย
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2562

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต บานศรีสงา หมูที่ 7 จํานวน 356,000 บาท

 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต บานศรีสงา หมูที่ 7
(จากบานนางสุพรรณี แสนแกว ไป บานนายอุบล ละครพล) กอสรางถนน
คอนกรีต ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 133.5 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
เทคอนกรีตไมนอยกวา 540 ตารางเมตร ไหลทางลูกรังขางละ 0.30 เมตร ไมมี
ลูกรังรองพื้นทาง วางทอระบายน้ํา คสล.มอก.ชั้น 3 ศก.0.40 เมตร จํานวน 7
 ทอน/จุด จํานวน 1 จุด รวม 7 ทอน กอสรางตามแบบมาตรฐานงานกอสราง
ของทองถิ่น แบบถนน ท.1-01 ติดตั้งประประชาสัมพันธโครงการและป้าย
โครงการตามแบบที่ กําหนดให จํานวน 1 ป้าย
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2562
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีต บานแสงเจริญ หมูที่ 11 จํานวน 356,000 บาท

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต บานแสงเจริญ หมูที่ 11
(จากบานนางกองพันธ มณีพันธ ไปบานนางทองใส พิมพศรี) กอสรางถนน
คอนกรีต ขนาดกวาง  4.00  เมตรยาว 135 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
เทคอนกรีตไมนอยกวา 540  ตารางเมตร ไหลทางลูกรังขางละ 0.30 เมตร ไม
มีลูกรังรองพื้นทาง กอสรางตามแบบมาตรฐานงานกอสรางของทองถิ่น แบบ
ถนน ท.1-01 ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการและป้ายโครงการตามแบบ
ที่ กําหนดให จํานวน 1 ป้าย
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2562

โครงการกอสรางถนนหินคลุกเขาพื้นที่การเกษตร บานป่าเสี้ยว หมูที่ 6 จํานวน 356,000 บาท

โครงการกอสรางถนนหินคลุกเขาพื้นที่การเกษตร บานป่าเสี้ยว หมูที่ 6
(เลียบลําหวยเสี้ยว จากนานายปัญญา ขอดคํา ไปนานายหลัด หลุงเป้า)
กอสรางถนนหินคลุก ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 1000 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไมนอยกวา 450 ลูกบาศกเมตร ปริมาณงานปรับ
เกรดไมนอยกวา 3,000 ตารางเมตร กอสรางตามแบบมาตรฐานงานกอสราง
ของทองถิ่น แบบเลขที่ ท.1-06 ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการและป้าย
โครงการตามแบบที่ กําหนดให จํานวน 1 ป้าย
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2562

โครงการกอสรางทอระบายน้ํา คสล. บานหนองไฮ หมูที่ 3 จํานวน 344,000 บาท

โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ในหมูบาน พรอมบอพักชนิดมีรางวี บาน
หนองไฮ หมูที่ 3
(จากบานนายอุเทน อิงชัยภูมิ ไปบานนายกิตติ แสนเรียน) กอสรางทอระบาย
น้ํา ค.ส.ล.ในหมูบาน ขนาดบอพักกวาง  0.80x1.00x1.10 เมตรจํานวน 11
 บอ รางวีกวาง 0.80 เมตร ทอ ค.ส.ล.มอก.ชั้น 3 ขนาด ศก. 0.40
 เมตร จํานวน 100 ทอน ความยาวรวม 111 เมตร กอสรางตามแบบ แบบเลข
ที่ รน-302/56 ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการและป้ายโครงการตามแบบ
ที่ กําหนดให จํานวน 1 ป้าย
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2562
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โครงการกอสรางทอระบายน้ํา คสล.ในหมูบาน บานแกงอรุณ หมูที่ 9 จํานวน 353,000 บาท

โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ในหมูบาน พรอมบอพักชนิดมีรางวี บาน
แกงอรุณ หมูที่ 9
(ตอจากทอเดิมสามแยกคุมสวนภูสวย ไปบานนางนุดี แอมปรีย) 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 102 ทอน ความยาวรวม 113.20 เมตร กอสรางตามแบบ
มาตรฐาน แบบเลขที่ รน-302/56 ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการและป้าย
โครงการตามแบบที่ กําหนดให จํานวน 1 ป้าย
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2562

โครงการกอสรางทอระบายน้ํา คสล.ในหมูบาน บานสระแต หมูที่ 5 จํานวน 353,000 บาท

โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ในหมูบาน พรอมบอพักชนิดมีรางวี บาน
สระแต หมูที่ 5
สายที่ 1 (จากบานนายเพีญรัตน จันทรนวล ไป บานนายทองแดง กัน
ชัยภูมิ)  กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ในหมูบาน ขนาดบอพัก
กวาง  0.80x1.00x1.10 เมตรจํานวน 7 บอ รางวีกวาง 0.80 เมตร ทอ ค.ส.ล
.มอก.ชั้น 3 ขนาด ศก. 0.40 เมตร จํานวน 59 ทอน ความยาวรวม 65.35
 เมตร
สายที่ 2 (จากทางหลวง 201(รานกาแฟ) ไป บานนายเดชอุดม รวงงาม)  กอ
สรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ในหมูบาน ขนาดบอพักกวาง  0.80x1.00x1.10
 เมตรจํานวน 5 บอ รางวีกวาง 0.80 เมตร ทอ ค.ส.ล.มอก.ชั้น 3
 ขนาด ศก. 0.40 เมตร จํานวน 40 ทอน ความยาวรวม 45 เมตร กอสรางตาม
แบบ แบบเลขที่ รน-302/56 ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการและป้าย
โครงการตามแบบที่ กําหนดให จํานวน 1 ป้าย
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2562
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โครงการกอสรางทอระบายน้ํา คสล.ในหมูบาน บานหนองตูม หมูที่ 8 จํานวน 350,000 บาท

 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ในหมูบาน พรอมบอพักชนิดมีราง
วี บานหนองตูม หมูที่ 8
(จากบานแมพุฒ บํารุงเชื้อ ไป บานนางเลียง)  กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ใน
หมูบาน ขนาดบอพักกวาง  0.80x1.00x1.10 เมตรจํานวน 11 บอ รางวี
กวาง 0.80 เมตร ทอ ค.ส.ล.มอก.ชั้น 3 ขนาด ศก. 0.40 เมตร จํานวน 100
 ทอน ความยาวรวม 111 เมตร กอสรางตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง
ชนบท แบบเลขที่ รน-302/56 ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการและป้าย
โครงการตามแบบที่กําหนดให จํานวน 1 ป้าย
(มีอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2562)
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2562

โครงการกอสรางทอระบายน้ํา คสล.ในหมูบาน หนองแสงหมูที่ 2 จํานวน 346,000 บาท

โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ในหมูบาน พรอมบอพักชนิดมีรางวี บาน
หนองแสง หมูที่ 2
(บานนางหนูภักดิ์ คําบุญเป้า ไปบานนายเกียรติศักดิ์ นนทะสิงห) 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 100 ทอน ความยาวรวม 111 เมตร กอสรางตามแบบ
มาตรฐาน แบบเลขที่ รน-302/56 ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการและป้าย
โครงการตามแบบที่ กําหนดให จํานวน 1 ป้าย
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2562

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. สํานักงาน อบต.ชองสามหมอ จํานวน 64,000 บาท

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. สํานักงาน อบต.ชองสามหมอ
(บริเวณดานหลังอาคารสํานักงาน)  เป็นคากอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด
ปากรางกวาง  0.30  เมตรลึก varies 0.30-0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ความ
ยาวรวมไมนอยกวา 30.80 เมตร กอสรางตามแบบมาตรฐาน แบบเลข
ที่ รน-301/56
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2562
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โครงการปรับปรุงลานเอนกประสงค ศาลเจาพอขุนหาญ จํานวน 357,000 บาท

โครงการปรับปรุงลานเอนกประสงค ศาลเจาพอขุนหาญ
จุดที่ 1 เทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาศาล หนา 0.10 เมตร ขนาดพื้นที่เท
ลานไมนอยกวา 335 ตารางเมตร
จุดที่ 2 เทลานคอนกรีต รอบสระน้ํา ขนาดกวาง 1.70 เมตร ยาว 260
 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่เทลานคอนกรีตไมนอยกวา 442 ตาราง
เมตร กอสรางตามแบบที่ อบต.ชองสามหมอกําหนด ติดตั้งป้ายโครงการตาม
แบบที่กําหนดไว จํานวน 1 ป้าย
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2562

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 95,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 75,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆตามโครงการปลูกป่า อันเนื่องจากพระราช
ดําริ"จิตอาสา สรางป่า" เชน คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขัน
กีฬา เขารวมแขงขันกีฬาของ มท. พ.ศ.2559 
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

โครงการแปลงสาธิตไรนาสวนผสมตามแนวพระราชดําริ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายตางๆตามโครงการฝกอบรม/กิจกรรมสงเสริมสนับสนุนการ
ดําเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยูแบบพอเพียง ไรนาสวน
ผสม ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองคกรตามแนวพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชการที่ 10 เชนคาป้าย คาสมนาวิทยากร คา
อาหารวางเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณคาใชจายอื่นๆที่จําเป็นฯลฯตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเขาฝกอบรมและการเขารับอบรม
ของเจาหนาที่ทองถิ่น 2557 ระเบียบการเบิกจายการจัดการแขงขันกีฬา เขา
รวมแขงขันกีฬา มท.พศ.2559
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อวัสดุการเกษตรตางๆ เชน สารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืช อาหาร
สัตว พันธพืช พันธสัตวปก,สัตวน้ํา วัสดุเพาะชํา อุปกรณ ในการขยายพันธ
พืช จอบหมุน กระชังสําเร็จรูปเป็นตนฯลฯ

งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

มอเตอรไฟฟ้า จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อตั้งจายซื้อมอเตอรไฟฟ้า สูบน้ําได 1,500 ลิตรตอนาที 
1.เป็นเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง ใชมอเตอรไฟฟ้า
2.ขนาดทอสงไมนอยกวา 4 นิ้ว(100มิลลิเมตร)
3.สูบน้ําไดไมนอยกวาปริมาณที่กําหนด
4.สงน้ําสูงไมนอยกวา13.50เมตร หรือประมาณ 45 ฟุต
5.อุปกรณปรพกอบของเครื่องสูบน้ําและของมอเตอรไฟฟ้าตองมีครบ
ชุด พรอมที่จะใชงาน
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 15,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 15,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการคลองสวยน้ําใส จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆตามโครงการการฝกอบรม/กิจกรรม"คลอง
สวย น้ําใส"เพื่อกําจัดวัชพืชในแหลงน้ํา เชนคาป้าย คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหารเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณตางๆฯลฯ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับ
การฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 2557
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ
แขงขันกีฬา เขารวมแขงขันกีฬาของ มท. พ.ศ.2559
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2562
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 10,296,448 บาท

งบกลาง รวม 10,296,448 บาท
งบกลาง รวม 10,296,448 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 220,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากองทุนหลักประกันสังคมใหแกพนักงานจางขององคการ
บริหารสวนตําบลชองสามหมอ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 6,700,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
หลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2552 และที่แกไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2562

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,428,800 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพคนพิการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
หลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2553 และที่แกไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2562

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดสตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2562

สํารองจาย จํานวน 360,000 บาท

-ตั้งจายเงินสํารองกรณีจําเป็นเรงดวนเผชิญเหตุสาธารณภัย หรือกรณีไม
สามารถคาดการณไดลวงหนาและบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนเชน
การป้องกันแกไขปัญหาอุทกภัย น้ําป่าไหลหลาก แผนดินถลม ภัยแลง ภัย
หนาว วาตภัย อัคคีภัย  อัคคีภัย ไฟป่าหมอกควัน และโรคติดตอ เป็นตน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560 และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวของ
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รายจายตามขอผูกพัน

คาใชจายเกี่ยวกับการจราจร จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อใชในการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการจราจร เพื่อเป็นคาใชจายแก
ปัญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่ประชาชนไดรับประโยชนโดยตรง เชนการตี
เสน สัญญานไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกทาง
โคง จราจร กระบองไฟจราจร แผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใสน้ํา เสาลมลุก
จราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็วรถ เป็นตน 

โครงการบริหารจัดการระบบสมทบหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตําบลตามหนังสือสั่ง
การกระทรวงมหาดไทย ที่ มท1.3/ว2199 ลงวันที่ 10 พ.ค. 2552
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2562

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 100,000 บาท

--เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลชองสามหมอ เป็นไป
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  29  มิถุนายน 2553 และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20
  สิงหาคม  2553  เรื่องแนวทางสนับสนุนการดําเนินงานกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2562

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 187,648 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น(กบท.)
เป็นไปตามพระราชบัญญัติบําเน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2500
 และแกไขเพิ่มเติม
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