
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลชองสามหมอ

อําเภอ แกงครอ   จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 40,057,964 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,377,160 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
 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
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เงินคาตอบแทนพิเศษ นายก อบต./รองนายก อบต. ตั้ง
ไว  42,120.- บาท
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และรองนายกองคการบริหารสวน จํานวน  2  คน   แยก
เป็น 
-นายกองคการบริหารสวนตําบล คาตอบแทนประจําตําแหนง 12
 เดือนๆละ1,750.- บาทรวมเป็น 21,000.- บาท
-รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  คาตอบแทนประจํา
ตําแหนง 12 เดือนๆละ 880.-บาท จํานวน 2 อัตรา รวม
เป็น 21,120.-   บาท

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  / รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  2
  คน  นายกองคการบริหารสวนตําบล คาตอบแทนประจํา
ตําแหนง 12 เดือน เดือนละ 1,750 -บาท รวม 21,000- บาท
-รองนายกองคการบริหารสวนตําบล คาตอบแทน 12 เดือน เดือน
ละ880- บาท จํานวน 2 อัตรา รวมเป็น 21,120.-บาท

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล ตั้ง
ไว        
 - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบลจํานวน  12 เดือน ๆ 7,200.-บาท เป็น 86,400
.- บาท ทาน
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เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 2,059,200 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประธานสภา รองประธาน
สภา เลขานุการสภา และสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล แยกเป็น
-คาตอบแทนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 12
 เดือนๆละ 11,220.- บาทเป็นเงิน134,640.- บาท
-คาตอบแทนรองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 12 เดือนๆละ 9,180.- บาทเป็นเงิน110,160
.- บาท
-คาตอบแทนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 12
 เดือนๆละ 7,200.- บาทเป็นเงิน 86,400.- บาท
-คาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 12
 เดือนๆละ 7,200.- บาท จํานวน 20 คน เป็นเงิน 1,728,000
.- บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,260,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,415,840 บาท

-ประเภทเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  เพื่อจายเป็นเงินเดือนให
แกพนักงานสวนตําบล ในสังกัดสํานักปลัด ตําแหนงปลัด/หัวหนา
สํานักปลัด/นักทรัพยากรบุคล/นักวิเคราะหนโยบายและแผน/นัก
วิชาการศึกษา/เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน/เจาพนักงานธุรการ
/เจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เงินปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานสวนตําบล  และตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท

   -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนปลัดองคการบริหารสวน
ตําบลระดับกลาง อัตราเดือนละ 7,000 บาทจํานวน 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)
3.หนังสือสั่งการเรื่องการดําเนินการบริหารงานบุคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในระบบแทง

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 1,514,400 บาท

ประเภทคาจางพนักงานจาง  เพื่อจายเป็นคาจางใหแกพนักงาน
จางและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง ตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
1)พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
(สํานักปลัด)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 120,000 บาท

 -ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง  เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่ม
คาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง 
1)พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
(สํานักงานปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 3,320,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 430,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 250,000 บาท

 1.) เพื่อจายเป็นคาป่วยการใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน  (อปพร.) หรือคาใชจายในลักษณะเดียวกันกับคาตอบ
แทนหรือคาป่วยการใหกับผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบลชองสามหมอ เป็นเงิน50,000บาท
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
2.ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหง
ชาติ วาดวยคาใชจายอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ.2560
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายใหแกอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคการปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ.2560
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 7271 ลง
วันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560
5.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว0684 ลง
วันที่ 8 กุมภาพันธ 2560 เรื่องหลักเกณฑวิธีการปฏิบัติสําหรับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการชวยเหลือองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560
2.) 1.คาตอบแทนคณะกรรมการหรือบุคลที่ไดรับการแตงตั้งใหมี
หนาที่ใน การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560 เป็นเงิน  200,000 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
พนักงานสวนตําบลชองสามหมอ
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559
2.หนังสือสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
(สํานักงานปลัด)

คาเชาบาน จํานวน 150,000 บาท

-ประเภทเงินคาเชาบาน  เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบาน คาเชาซื้อ
บานสําหรับพนักงานสวนตําบล ตามหลักเกณฑ  ระเบียบและ
หนังสือสั่งการ
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
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

-ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  เพื่อจายใหกับพนักงาน
สวนตําบลตามสิทธิที่จะไดรับ  ที่เป็นผูที่มีสิทธิ   ในการเบิกคาใช
จาย ตามหลักเกณฑ ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวาดวย   เงิน
สวัสดิการ  เกี่ยวกับการศึกษาบุตร  พนักงานสวนทองถิ่นกําหนด
-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ดังนี้
1.พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
.2523 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2554
2.ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตของพนักงานสวนทองถิ่น  พ.ศ.2560
3.ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรตของพนักงานสวนทองถิ่น   พ.ศ.2541
4.ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ  เกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรตของพนักงานสวนทองถิ่น  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
(สํานักงานปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 1,980,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาใชจายเดินทางไปราชการ จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อจายเป็น คาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร  เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
บริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆที่จําเป็นในการ
เดินทางไปราชการ ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง หรือบคคล คณะ
บุคคลที่ไดรับอนุญาต หรืออนุมัติ ใหเดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม 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
(สํานักงานปลัด)  

คาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน 700,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น กรณีครบวาระ และแทนตําแหนง
ที่วาง และคาใชจายอื่นที่จําเป็นอื่นๆเป็นไปตามพระราช
บัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
(สํานักงานปลัด)
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คาธรรมเนียมในการรังวัดที่ดินและตรวจสอบแนวเขตที่ดิน จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมในการรังวัดที่ดินและตรวจสอบแนว
เขตที่ดิน

รายจายเพื่อไดมาซึ่งบริการ จํานวน 600,000 บาท

1.คาใชจายจัดทําวารสาร ,หนังสือพิมพ 50,000 บาท
2.คาลงทะเบียนและคาฝึกอบรมตางๆ จํานวน  400,000
 บาท เพื่อใชจายเป็นคาลงทะเบียน คาฝึกอบรมเเละคาสัมมนา
ตางๆ ของผูบริหาร สมาชิกสภาฯ อบต พนักงานสวน
ตําบล พนักงานจาง หรือบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไดรับอนุมัติใหรับ
ฝึกอบรมสัมมนาตางๆ
3.คาเอกสารและคาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ ขอบัญญัติ ,เพื่อ
จายเป็นคาถายเอกสารและคาเย็บหนังสือ 
เขาปกหนังสือ คาซักฟอก,คากําจัดสิ่งปฏิกูล, คาระวางบรรทุก,คา
เชาทรัพยสิน,คาโฆษณาเผยแพร,ขาวสาร
ทางวิทยุกระจายเสียง, โทรทัศน,โรงมโหรสพหรือสิ่ง
พิมพ  ตางๆ  คาติดตั้งไฟฟ้าประปา  50,000 บาท
4.คาจางเหมาบริการ ฯลฯ 100,000   บาท

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 200,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น โดยเเยกเป็น 
(1) คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล โดยคํานึงถึง
ความจําเป็นและประหยัดและใหใชเป็นหลักฐานการจายเงินตาม
รายการคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง มาประกอบการเบิกจายเงินโดยมี
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
ในการดําเนินงานเป็นผูรับรองการจาย จํานวนเงิน 40,000 บาท
(2) เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองงานกิจการสภาองคการบริหารสวน
ตําบลชองสามหมอ   ที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย หรือตาม
ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือประชุม
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ใหอยูในดุลพินิจของผูบริหารทอง
ถิ่น โดยยอดเงินที่ตั้งจายไมรวมอยูในคารับรอง ใหเบิกจายไดเทา
ที่จายจริงและใหแนบบัญชี
รายมือชื่อจํานวนบุคคลและรายงานการประชุม เพื่อใชเป็นหลัก
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ฐานประกอบการเบิกจาย โดยมีเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของดําเนินการดําเนินงานเป็นผูรับรองการจาย  40,000
.-บาท
ขอ(1)และ(2) ดําเนินการตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28
 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจายคารับรองคา
เลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(3)คาใชจายในการจัดงาน รัฐพิธีและราชพิธีเนื่องในโอกาส
ตางๆ เชน การจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระเจา
อยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกรู วันเฉลิมพระชน
พรรษาสมเด็จพระนางเจา พระบรมราชินีนาถ ฯ วันเฉลิมพระชน
พรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง ฯลฯ จํานวน 100,000 บาท
-เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆสําหรับการจัดกิจกรรมและโครงการ
เฉลิมพระเกิยรติหรือสนับสนุนโครงการอันมาจากพระราช
ดําริ จํานวน 20,000 บาทหรือตามภารกิจอํานาจหนาที่ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท
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-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาทรัพยสิน  เพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติ  กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเป็นผูดําเนินการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติดังนี้
1.คาจางเหมาแรงงานของบุคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
2.คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรพยสินใหจายจากคา
วัสดุ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ 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 ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลง
วันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับรายจายประจําปีงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559
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ค่าวัสดุ รวม 450,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

-ประเภทวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เครื่องใชตาง ๆ เชน โต๊ะตาง ๆ เกาอี้ตาง ๆ
 กระดาษ แฟ้ม ปากกา หมึก ดินสอ ยางลบ ไมบรรทัด คลิป ลวด
เย็บกระดาษ ตรายาง ซอง ธงชาติ พระบรมฉายาลักษณ มูลี่ มาน
ปรับแสง ฯลฯ  โดยจายเป็นฯคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้
1.ประเภทวัสดุคงทน
2.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
เรื่องการปรับปรุงหลักจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
(สําหนักงานปลัด)
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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
ปูโต๊ะ ถวยชาม ชอนซอม  แกวน้ํา จานรอง กระจกเงา ถาด โอง
น้ํา มีด กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร กระทะไฟฟ้า กระติกน้ํารอน ถังแก๊ส 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 40,000 บาท

ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง เพื่อจายใหไดมาซึ่งสิ่งของโดย
สภาพมีลักษณะสินเปลือง 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

-ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น   เพื่อจายเป็นคาน้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันหลอลื่น  เชน น้ํามันดีเซล  น้ํามันเบนซิน  น้ํามัน
ก๊าด  น้ํามันเตา แก๊สหุงตม  น้ํามันจาระบี น้ํามันเครื่อง  ถาน ก๊าส
 ฯลฯ  
(สํานักงานปลัด)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 40,000 บาท

-ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร เพื่อจายใหไดมาซึ่งสิ่งของโดย
สภาพมีลักษณะสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพ
เดิม รวมถึงรายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุด
ไมกิน 5,000.-บาท เป็นคาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ และวัสดุ
โฆษณา และเผยแพร  เชน กระดาษเขียนโปสเตอร  พูกันและสี  
 ฟิลม เมมโมรี่การด ฟิลมสไลด แถมบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร วิดีโอเทป แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดํา 
ที่ไดจากการลางหรืออัดขยาย ภาพถายดาวเทียม ขาตั้ง
กลอง กลองและระวิงใสฟิลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนส
ซูม กระเป๋าใสกลองถายรูป ฯลฯ
(สํานักงานปลัด)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 60,000 บาท

-  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร    เพื่อจายใหไดมาซึ่งสิ่งของโดย
สภาพมีลักษณะสินเปลือง หมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพ
เดิม  รวมถึงรายจายเพื่อใหจัดหาสิ่งของที่มีราคาตอหนวยหรือตอ
ชุดไมเกิน  5,000 บาท  เป็นคาอุปกรณบันทึกขอมูล เทปบันทึก
ขอมูล หัวพิมพหรือแถมพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร  แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง  สายเคเบิล  แผงแป้ง
อักขระ หรือแป้นพิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ชิป  คัตซี
ทฟีดเตอร เมาส  เครื่องกระจายสัญญา แผนวงจรอิเล็กทอ
รนิกส เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เครื่องอานขอมูลซีดี
รอม  โปรแกรมคอมพิวเตอร วอฟตแวรที่มีราคาหนวยหนึ่งไม
เกิน  20,000 บาท ฯลฯ 
(สํานักงานปลัด)

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

- ประเภทคาไฟฟ้า  เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับที่ทําการ อบต
.ชองสามหมอ   ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน แสงเจริญ หมูที่  11
  และคาไฟฟ้าที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวน
ตําบลชองสามหมอ งาน/ในที่สาธารณะ/ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 25,000 บาท

-ประเภทคาน้ําประปา  เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา น้ําบาดาล  ที่
อยูในเขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล   ชองสาม
หมอ  ในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ 
/ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
/งานบริหารงานทั่วไป
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 30,000 บาท

-ประเภทคาโทรศัพท  เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทสํานักงาน อบต
. และใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาว
และคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใหบริการ เชน คาเชา
เครื่อง คาเชาหมายเลขโทรศัพย คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/2ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณ งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(สํานักปลัด)

คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

-ประเภทคาไปรษณีย  เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาซื้อ
ดวงตราไปรษณีอากร คาเชาตูไปรษณีย  คาธรรมเนียมในการโอน
เงิน ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส  (gfmis) 
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/2ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณ งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(สํานักปลัด)
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท

-ประเภทคาบริการดานโทรคมนาคม  อื่นที่จําเป็น  เชน คาวิทยุ
สื่อสาร วิทยุติดตามตัว คาสื่อผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับการ
ใชระบบอินเตอรเน็ต รวมถึงอินเตอรเน็ตการดและคาสื่อสาร
อื่นๆ เชนคาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญานดาวเทียม  เป็นตน คาใช
จายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต และคาสื่อสารอื่นๆ  คา
ดูแล   เวปไวต  คาเชาพื้นที่เวปไซต   คาโดเมนเนม ฯลฯ  
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/2ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณ งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(สํานักปลัด)

งบลงทุน รวม 33,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 33,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อตูใสเอกสาร จํานวน 4,500 บาท

ตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกขนาด 5 ฟุต จํานวน 1 หลัง
-ขนาดกวาง 149 ลึก 40.6 สูง 87.4 ซม.
-ตูผลิตจากเหล็กแผนรีดเย็น spcc cri-s
ประตูบานเลื่อนกระจก มือจับฝัง
-ภายในมีแผนชั่นปรับระดับ 2 แผน แบงเป็น 3 ชั้น
-เหล็กทั้งหมดผานการทําความสะอาดผิวงาน ลางไขมันและ
เคลือบผิวป้องกันสนิม

ครุภัณฑงานบานงานครัว

จัดซื้อตูเย็น 1 เครื่อง จํานวน 6,500 บาท

1)ขนาดที่กําหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ํา
2)เป็นรุนที่ไดรับฉลากประสิทธิภาพ เบอร 5 ของการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิต
3)การจัดซื้อตูเย็นขนาดอื่นใหพิจารณาถึงการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าดวยนอกเหนือจากการพิจารณาดวยราคา
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุค สําหรับประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาเครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล  จํานวน 1 เครื่อง ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําปี 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหองคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม
ตามโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 2559 อยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 

งานบริหารงานคลัง รวม 2,242,510 บาท
งบบุคลากร รวม 1,782,120 บาท

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

  -ประเภทเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  เพื่อจายเป็นเงินเดือนให
แกพนักงานสวนตําบล ในสังกัดกองคลัง ตําแหนงผูอํานวยการ
กองคลัง/นักวิชาการเงินและบัญชี/เจาพนักงานจัดเก็บรายได  เงิน
ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  และตามกรอบแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี งบประมาณ พ.ศ.2564-2566
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง
ที่ไดรับตามระเบียบที่กําหนดดังนี้
-เงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง 12 เดือน ๆละ3500
.- บาทเป็นเงิน 42,000.- บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 270,120 บาท

-ประเภทคาจางพนักงานจาง  เพื่อจายเป็นคาจางใหแกพนักงาน
จางและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง ตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563
1)พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท

 -ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง  เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่ม
คาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง 
1)พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 

งบดําเนินงาน รวม 425,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ สําหรับพนักงานสวนตําบลชองสามหมอ
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559
2.หนังสือสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
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คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

 -ประเภทเงินคาเชาบาน  เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบาน คาเชาซื้อ
บานสําหรับพนักงานสวนตําบล ตามหลักเกณฑ  ระเบียบและ
หนังสือสั่งการ
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) 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

 -ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  เพื่อจายใหกับพนักงาน
สวนตําบลตามสิทธิที่จะไดรับ  ที่เป็นผูที่มีสิทธิ   ในการเบิกคาใช
จาย ตามหลักเกณฑ ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวาดวย   เงิน
สวัสดิการ  เกี่ยวกับการศึกษาบุตร  พนักงานสวนทองถิ่นกําหนด
-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ดังนี้
1.พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
.2523 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2554
2.ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตของพนักงานสวนทองถิ่น  พ.ศ.2560
3.ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรตของพนักงานสวนทองถิ่น   พ.ศ.2541
4.ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ  เกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรตของพนักงานสวนทองถิ่น  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549      
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ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อไดมาซึ้งบริการ 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 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนป้องกันการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีลักษณะคา
ใชสอยและคาสาธารณูปโภค

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็น คาถายเอกสาร,คาเย็บหนังสือหรือเขาเลม
เอกสาร, คาโฆษณาและเผยแพร(รายจายเกี่ยวกับการจางเหมา
โฆษณาและเผยแพรทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรง
มหรสพ หรือสื่อสิ่งพิมพตางๆ) คาจางเหมาบริการอื่นๆ ที่จํา
เป็น ที่เขาประเภทนี้ ,ฯลฯ /ปรากในแผนงานบริหารทั่ว
ไป งานบริหารงานคลัง รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร  เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆที่จําเป็นในการ
เดินทางไปราชการ  พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง หรือ
บุคคล 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

โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ จํานวน 20,000 บาท

 -อบรมสรางความรูความเขาใจ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สราง พ.ศ.2562 แกผูนําทองถิ่น ผูนําชุมชนและพนักงานเจา
หนาที่ อบต.ชองสามหมอ จํานวน  50,000 บาท คาใชจาย ตาม
โครงการอบรมสรางความรูความเขาใจ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สราง พ.ศ.2562 แกผูนําทองถิ่น ผูนําชุมชนและพนักงานเจา
หนาที่ อบต.ชองสามหมอ อยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-
2565)

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆตามโครงการฝึก
อบรม/กิจกรรม พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดของ
องคการบริหารสวนตําบลชองสามหมอ เป็นการปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน โดยมีคาใชจายตางๆตามโครงการ คา
วัสดุ คาจาเหมาปรับปรุงขอมูล จัดทําประชุม อบรมชี้แจงคาใช
จายอื่นๆที่จําเป็น ฯลฯ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย คาสงเอกสารทาง
ราชการ ตางๆ       

งบลงทุน รวม 35,390 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 35,390 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อ เกาอี้ทํางาน จํานวน 1 ตัว จํานวน 3,590 บาท

เกาอี้ระดับ 7-9
-เกาอี้ผลิตจากเหล็กคุณภาพ รับน้ําหนักไดดี ทนทานตอการใช
งาน
-ใหความหนานุมดวย memory foam เพื่อการนั่งสบายมากขึ้น
-ปรับระดับสูงต่ํา ปรับเอนและล็อคไดทุกตําแหนง
-มีที่วางแขน เพื่อความสะดวกสบายในขณะนั่งทํางาน
-ลอเลื่อน pu มีความยืดหยุน ป้องกันรอยขีดขวน
-รองรับน้ําหนักได 80 กิโลกรัม

ตูเหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 4,500 บาท

ตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกขนาด 5 ฟุต จํานวน 1 หลัง
-ขนาดกวาง 149 ลึก 40.6 สูง 87.4 ซม.
-ตูผลิตจากเหล็กแผนรีดเย็น spcc cri-s
ประตูบานเลื่อนกระจก มือจับฝัง
-ภายในมีแผนชั่นปรับระดับ 2 แผน แบงเป็น 3 ชั้น
-เหล็กทั้งหมดผานการทําความสะอาดผิวงาน ลางไขมันและ
เคลือบผิวป้องกันสนิม
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ(ink tank printer) จํานวน 4,300 บาท

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

จัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2*(จอแสดง
ภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว

จํานวน 23,000 บาท

-มีหนวยประมวลผลกลาง (cpu) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 comre) โดยมีความเร็วตามสัญญานนาฬิกาพื้นฐานไม
นอยกวา 1.6 ghz และเทคโนโลยีเพิ่มสัญญานนาฬิกาไดในกรณีที่
ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย 
-หนวยประมวลผลกลาง(cpu) มีหนวยความจํา
แบบ cacne memory รวมในระดับ(level)เดียวกันขนาดไมนอย
กวา 6 mb
-มีความสามารถในการใชหนวยความจําหลักขนาดไมนอนก
วา 2 gb
-มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 gb
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 685,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 685,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 385,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการซอมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆตามโครงการฝึกอบรมหรือกิจกรรม
ซอมแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เชนคาวัสดุอุปกรณ คาจัดทํา
ป้ายประชาสัมพันธ คาตอบแทนวิทยากร หรือคา
พาหนะ อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่มและคาใชจายอยางอื่นที่
จําเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2560 อยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565

โครงการป้องกันและแกไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จํานวน 25,000 บาท

 -เพื่อจายโครงการฝึกอบรมหรือกิจกรรมสําหรับสนับสนุนป้องกัน
แกไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่องคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นและป่าสงวนแหงชาติตามภารกิจถายโอนประกาศ
กรรมการกระจายอํานาจแกองคกรปกครองสวนทองถินเรื่องการ
จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2559
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางทองถนนชวงเทศกาลปีใหม จํานวน 35,000 บาท

  -คาใชจายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลปีใหม
-เพื่อจายจายเป็นคาใชจายในการตั้งจุดบริการประชาชน การจัด
ทําป้ายเตือนสภาพถนนที่เกิดปัญหาบอยครั้ง การซอมแซมถนนให
มีสภาพดี และคาใชจายอื่นๆ เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณตางๆ คา
ป้ายประชาสัมพันธ คาจางเหมาบริการตางๆ คาอาหาร และ
เครื่องดื่ม คาตอบแทนหรือคาพาหนะ สําหรับผูปฎิบัติหนาที่ตาม
คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลชองสามหมอ และคาใชจายอื่นที่
จําเป็นที่ใชในการจัดโครงการดังกลาว ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายแกอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560   อยูใน
แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนทองถนนชวงเทศการสงกรานต จํานวน 35,000 บาท

 -คาใชจายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลสงกรานต 
-เพื่อจายจายเป็นคาใชจายในการตั้งจุดบริการประชาชน การจัด
ทําป้ายเตือนสภาพถนนที่เกิดปัญหาบอยครั้ง การซอมแซมถนนให
มีสภาพดี และคาใชจายอื่นๆ เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณตางๆ คา
ป้ายประชาสัมพันธ คาจางเหมาบริการตางๆ คาอาหาร และ
เครื่องดื่ม คาตอบแทนหรือคาพาหนะ สําหรับผูปฎิบัติหนาที่ตาม
คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลชองสามหมอ และคาใชจายอื่นที่
จําเป็นที่ใชในการจัดโครงการดังกลาว ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายแกอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560  อยูใน
แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565

วันที่พิมพ : 29/7/2563  13:36:30 หนา : 27/66



โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการ
บริหารสวนตําบลชองสามหมอ

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายสําหรับโครงการฝึกอบรมชุกปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0229/ว 7367 ลง
วันที่ 4 ธันวาคม 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5329 ลง
วันที่ 26 ธันวาคม 2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ  2563

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) จํานวน 200,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการฝึกอบรม อาสาสมัคร
ปป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(ทบทวน) เชน คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ  คา
จัดทําป้านประชาสัมพันธ  คาวิทยากร หรือคา
พาหนะ อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายแกอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560 อยูใน
แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
/  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 
/ งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและป้องกันอัคคีภัย

ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออวัสดุเครื่องแตงกายตางๆ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายวัสดุเครื่องแตงกายของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2560

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 100,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาวัสดุดับเพลิง น้ํายาดับเพลิง อุปกรณดับ
เพลิง วัสดุอื่นๆที่จําเป็นฯลฯ
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แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,010,738 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,250,738 บาท
ค่าใช้สอย รวม 790,850 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อไดมาซึ่งบริการ จํานวน 40,000 บาท

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

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

การสงเสริมการเรียนรูเด็กประถมวัยทองถิ่นไทยผานการเลน จํานวน 60,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมการเรียนรู
เด็กปฐมวัยทองถิ่นไทยผานการเลน  เป็นคาวัสดุ/อุปกรณ คา
ดําเนินการจัดทําและปรับปรุงสนามเด็กเลนสรางปัญญา การสง
เสริมและพัฒนาใหเด็กมีพัฒนาการสมบูรณตามวัยครบทั้ง 4
 ดาน ผานการเลน และคาใชจาย จําเป็นอื่นๆ ฯลฯ
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

โครงการการมีสวนรวมระหวางผูนําชุมชน ผูปกครอง และครู
บุคลากรทางการศึกษา

จํานวน 15,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการมีสวนรวมระหวางผูนําชุมชน ผู
ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา  เป็นคาวัสดุ/อุปกรณ  คา
วิทยากร คาสมนาคุณ คาเงินรางวัล คาอาหาร อาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาจางเหมายานพาหนะ และคาใชจาย จําเป็น
อื่นๆ ฯลฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น อยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565)
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โครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 35,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานแสงเจริญ   เป็นคาวัสดุ/อุปกรณ คาตอบแทนกรรมการ  คา
จัดนิทรรศการคาสมนาคุณ คาเงินรางวัล คาอาหาร อาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาจางเหมายานพาหนะ คาเชาเครื่องเสียงและคา
ใชจายจําเป็นอื่นๆ ฯลฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกจายในการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 อยูในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

โครงการงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 120,000 บาท

 -   เพื่อจายเป็นคาใชจาย เนื่องในวันเด็กแหงชาติ เป็นคาวัสดุ
อุปกรณ คาเชาเครื่องเสียง คาจัดนิทรรศการ  คาสมนาคุณ คาเงิน
รางวัล คาวัสดุ/อุปกรณ เครื่องดื่ม คาจางเหมายานพาหนะ และ
คาใชจายจําเป็นอื่นๆ ฯลฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกจายในการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

โครงการจัดงานวันแมแหงชาติ จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการวันแมแหงชาติ    เป็นคา
วัสดุ/อุปกรณ  คาเชาเครื่องเสียง  คาจัดนิทรรศการ  คา
สมนาคุณ คาเงินรางวัล คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คา
จางเหมายานพาหนะ และคาใชจาย จําเป็นอื่นๆ ฯลฯระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการแขงขันกีฬาและการ
สงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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โครงการประดิษฐสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการประดิษฐสื่อและนวัตกรรมการ
เรียนการสอน    เป็นคาวัสดุ/อุปกรณ  คาเชาเครื่องเสียง  คาจัด
นิทรรศการ  คาวิทยากร คาสมนาคุณ คาเงินรางวัล คา
อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาจางเหมายานพาหนะ และคา
ใชจาย จําเป็นอื่นๆ ฯลฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

โครงการพัฒนาการเรียนรูครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการพัฒนาการเรียนรูครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เป็นคาวัสดุ/อุปกรณ 
 คาวิทยากร คาสมนาคุณ คาอาหาร คาเชาสถานที่ อาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาจางเหมายานพาหนะ และคาใชจาย จําเป็น
อื่นๆ ฯลฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น อยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) 

โครงการสงเสริมการเรียนรูเพื่อสรางพัฒนาการของเด็กนอกสถานที่ จํานวน 40,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสงเสริมการเรียนรูนอกสถานที่
เพื่อเสริมสรางพัฒนาการเด็ก เป็นคาวัสดุ/อุปกรณ    คา
วิทยากร คาสมนาคุณ  คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาจาง
เหมายานพาหนะ และคาใชจายจําเป็นอื่นๆ ฯลฯ  อยูในแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา จํานวน 380,850 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันใหกับเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
แสงเจริญ สังกัดองคการบริหาร
สวนตําบลชองสามหมอ ในอัตรามื้อละ 20บาท ตอคน จํานวน 50
 คน และ จํานวน 245 วัน 
-คาหนังสือเรียน จํานวน 9,000 บาท สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-
5 ปี) อัตราคนละ 200 บาท/ปีในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแสง
เจริญ 
-คาอุปกรณการเรียน จํานวน 9,000 บาท 
สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) อัตราคนละ 200 บาท/ปี   ใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแสงเจริญ 
-คาเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 13,500 บาท 0สําหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) อัตราคนละ 300 บาท/ปี ในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานแสงเจริญ 
-คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  จํานวน 19,350 บาท 
สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) อัตราคนละ   430 บาท/ปี  ใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแสงเจริญ 
-คาจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2-5 ปี) ในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานแสงเจริญ ในอัตราคนละ 1,700 บาท/ปี 
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

โครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรม    เป็นคาวัสดุ/อุปกรณ  คาวิทยากร คาสมนาคุณ คา
เงินรางวัล คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาจางเหมายาน
พาหนะ และคาใชจาย จําเป็นอื่นๆ ฯลฯระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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ค่าวัสดุ รวม 459,888 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 459,888 บาท

-เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. ระดับชั้น
อนุบาล/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
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

งบเงินอุดหนุน รวม 760,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 760,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จํานวน 760,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน สังกัด สพฐ
. เพื่อเป็นคาอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนชันเด็กเล็ก เด็ก
อนุบาล  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  อัตรามื้อละ 20 บาท
ตอคน  จํานวน  200 วัน ประกอบดวย  
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
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,229,800 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,009,800 บาท
ค่าใช้สอย รวม 929,800 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 1,800 บาท

-คาเหมาบริการบุคลในการสํารวจสุนัข/แมว ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
.0810.5/ว0120 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
-ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่มท
.0810.5/ว0142 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 850,000 บาท

 -เพื่อจายโครงการกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย เพื่อ
ควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษที่มีผลตอสุขภาพพลานามัยสวัสดิ
ภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน เชนจางเหมาเอกชนดําเนิน
การตางๆในการกําจัดขยะมูลฝอยในเขตตําบลชองสาม
หมอ ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดความเรียบรอยของ
บานเมือง(ฉบับที่2) พ.ศ. 2560 ตามแผนพัฒนาหาปี พ.ศ
.2561-2565 หนาที่ 101

โครงการขับเคลื่อนสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา จํานวน 28,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณการฉีดเพื่อป้องกันควบคุมโรคพิษ
สุนัขบา ตัวละ 30-.บาท 
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว1042 ลงวันที1่0 เมษายน 2561 ตามแผนพัฒนาหา
ปี พ.ศ. 2561-2565 หนาที่ 119
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โครงการควบคุมโรคระบาดตางๆ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดประชุมชี้แจง  คายาและ
เวชภัณฑ คาวัคซีนป้องกันโรคระบาดตางๆ สื่อวัสดุโฆษณา ป้าย
ประชาสัมพันธ  และคาใชจายจําเป็นอื่นๆ ตามแผนพัฒนาหา
ปี 2561-2565 
/ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
/ งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 80,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย เชนน้ํายาสําหรับฉีด
พนหมอกควันกําจัดยุง และสารเคมีกําจัดลูกน้ํายุงลาย และน้ํายา
เคมีภัณฑ อื่นๆ

งบเงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 220,000 บาท

-อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน ทุกหมูบานในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลชองสามหมอ หมูบานละ20000- บาทจํานวน 11 หมู
บาน เพื่อดําเนินตามโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขใน
กิจกรรมตางๆ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมาก 0808.2/ว
 6247 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 และตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขอวองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)       
แผนงานสังคมสงเคราะห
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,301,700 บาท

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

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

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบลที่ควรได
รับตามระเบียบที่กําหนด 
/ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห  
/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 141,120 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาจางใหแกพนักงานจาง ตําแหนง ผูชวยนักพัฒนา
ชุมชนตามแผนอัตรากําลัง 3ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564-
2566
1)พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
/ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห  
 / งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห   

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มตางๆใหแกพนักงานจางตามภารกิจ  ตาม
แผนอัตรากําลัง 3 ปี ปีงบประมาณพ.ศ. 2564-2566  
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งบดําเนินงาน รวม 332,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 62,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สําหรับ
พนักงานสวนตําบลชองสามหมอ
/ ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห
  / งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห           

คาเชาบาน จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบาน คาเชาซื้อบานสําหรับพนักงานสวน
ตําบล ตามระเบียบการเบิกจาย   
/ ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห   
/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห                 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก พนักงานสวน
ตําบล ตามสิทธิที่สมควรที่จะไดรับ   
/ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห  
 /งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห          
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ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหมาซึ่งบริการ จํานวน 120,000 บาท

(1).  เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน เชน คา
ธรรมเนียมศาล คาลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาตางๆ ฯลฯ
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนป้องกันการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีลักษณะคา
ใชสอยและคาสาธารณูปโภค  
(2). เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกในการปฏิบัติ
งานในกองสวัสดิการ
/ ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห  
/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

  - เพื่อสําหรับจายเป็นคาเดินทางไปราชการ คาเบี้ยเลี้ยง คา
พาหนะ คาที่พัก ฯลฯ  
/ ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห  
/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 60,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาทรัพยสิน  เพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติ เหมาคาแรงงาน/จางเหมาแรงงานของบุคลภายนอกฯ
ลฯ สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเป็นผูดําเนินการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติดังนี้
1.คาจางเหมาแรงงานบุคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
2.คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรพยสินใหจายจากคา
วัสดุ
-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 ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลง
วันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับรายจายประจําปีงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559
/ ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห   
/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห
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ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

 -ประเภทวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เครื่องใชตาง ๆ เชน โต๊ะตาง ๆ เกาอี้ตาง ๆ
 กระดาษ แฟ้ม ปากกา หมึก ดินสอ ยางลบ ไมบรรทัด คลิป ลวด
เย็บกระดาษ ตรายาง ซอง ธงชาติ พระบรมฉายาลักษณ มูลี่ มาน
ปรับแสง ฯลฯ  โดยจายเป็ฯคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้
1.ประเภทวัสดุคงทน
2.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
เรื่องการปรับปรุงหลักจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ  
/  ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห  
/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

 -ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร    เพื่อจายใหไดมาซึ่งสิ่งของโดย
สภาพมีลักษณะสินเปลือง หมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพ
เดิม  รวมถึงรายจายเพื่อใหจัดหาสิ่งของที่มีราคาตอหนวยหรือตอ
ชุดไมเกิน  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 23,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 23,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้ทํางาน ขนาดเล็ก  จํานวน 1 ตัว
-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้ทํางานขนาดเล็ก  จํานวน 1 ตัว โดยมีเทา
แขน มีพนักพิง สามารถปรับระดับความสูงต่ําได หมุนได 360 องศา 
หนังพียู

จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้ทํางานขนาดเล็ก จํานวน 1 ตัว โดยมี
เทาแขน มีพนักพิง สามารถปรับระดับความสูงต่ําได หมุน
ได 360 องศา หนังพียู

ตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก
-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑสํานักงานเป็นตูเหล็กเก็บเอกสารบาน
เลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต จํานวน 1 หลัง

จํานวน 4,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑสํานักงานเป็นตูเหล็กเก็บเอกสาร
บานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต จํานวน 1 หลัง
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

สแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ  แบบที่ 1 จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย
บริการ แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร
ประจําปี 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  เป็น
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565)

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 704,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 704,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 704,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาและนันทนาการผูสูงอายุประจําปี 2564 จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการแขงขันกีฬาและนันทนาการผูสูง
อายุ ประจําปี 2564  เป็นกิจกรรมการแขงขันกีฬาและ
นันทนาการของผูสูงอายุ ประจําปี 2564  เชน คาป้าย คาอาหาร
และเครื่องดื่ม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาชุดกีฬา คาอุปกรณ
กีฬา คาโลหรือถวยรางวัล เงินหรือของรางวัล และคาใชจาย
อื่น  ๆ  ที่จําเป็น ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565)  
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โครงการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว(อาสาสมัครบริบาล
ทองถิ่น)

จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะ
ยาว โดยจัดอบรมอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น อัตราคาตอบแทน
ตามหลักเกณฑที่กําหนด
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายฝึกอบรมและการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว6290 ลงวันที่ 18
 ตุลาคม 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0819.2/ว 0803 ลงวันที่ 6
 กุมภาพันธ 2563

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผูดอยโอกาสและครอบครัวผูมีรายได
นอย

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการชวยเหลือประชาชนดานการสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต ของผูดอยโอกาส และครอบครัวผูมีราย
ไดนอย การสังคมสงเคราะห สงเคราะหผูป่วยที่ยากไร ฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2560 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 รวม
ถึงระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

โครงการสงเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสวัสดิการสังคมผูสูง
อายุ ประจําปี 2564

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ   เชน คาป้าย คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาวัสดุอุปกรณและคาใชจายอื่น  ๆ  ที่จําเป็น ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565)
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โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ประจําปี 2564 จํานวน 350,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ  ประจําปี  2564  เป็นกิจกรรมโรงเรียนผูสูง
วัย อบต.ชองสามหมอ  เชน คาป้าย คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจางเหมารถ คา
วัสดุอุปกรณ คาที่พัก และคาใชจายอื่น  ๆ  ที่จําเป็น ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565)

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ/ผูดูแลคนพิการ 
ประจําปี 2564

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพคนพิการ/ผูดูแลคนพิการ ประจําปี  2564   เชน คา
ป้าย คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณและคาใชจายอื่น  ๆ  ที่จําเป็น ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,723,420 บาท

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

  -  ประเภทเงินเดือนพนักงาน  เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแก
พนักงานสวนตําบล ตําแหนงผูอํานวยการกองชาง นายชาง
ไฟฟ้า  และนายชางโยธา เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวน
ตําบล และตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-
2566
/  แผนงานเคหะและชุมชน 
/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

 -ประเภท เงินประจําตําแหนง  เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง
ของพนักงานสวนตําบล  ที่ควรไดรับตามระเบียบที่กําหนด
 /  แผนงานเคหะและชุมชน
/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 564,480 บาท

 -ประเภทคาจางพนักงานจาง  เพื่อจายเป็นคาจางใหแกพนักงาน
จางตาม ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-
2566  
 /  แผนงานเคหะและชุมชน
  /งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 84,000 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

งบดําเนินงาน รวม 897,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 102,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สําหรับ
พนักงานสวนตําบลชองสามหมอ
/  แผนงานเคหะและชุมชน / งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน
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คาเชาบาน จํานวน 72,000 บาท

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

เงินชวยเหลือบุตร จํานวน 20,000 บาท

 ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  เพื่อจายใหกับพนักงาน
สวนตําบลตามสิทธิที่จะไดรับ  ที่เป็นผูที่
มีสิทธิ   ในการเบิกคาใชจาย ตามหลักเกณฑ ระเบียบ กระทรวง
มหาดไทยวาดวย   เงินสวัสดิการ  เกี่ยวกับการศึกษา
บุตร  พนักงานสวนทองถิ่นกําหนด
/  แผนงานเคหะและชุมชน  / งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน
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ค่าใช้สอย รวม 330,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อไดมาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

(1).  เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน เชน คา
ธรรมเนียมศาล คาลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาตางๆ ฯลฯ
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนป้องกันการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีลักษณะคา
ใชสอยและคาสาธารณูปโภค  
(2). เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกในการปฏิบัติ
งานในกองชาง/ แผนงานเคหะและชุมชน 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 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
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาทรัพยสิน  เพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติ เหมาคาแรงงาน/จางเหมาแรงงานของบุคลภายนอกฯ
ลฯ สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเป็นผูดําเนินการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติดังนี้
1.คาจางเหมาแรงงานบุคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
2.คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรพยสินใหจายจากคา
วัสดุ
-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 ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลง
วันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับรายจายประจําปีงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559
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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 โต๊ะตาง 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 
/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
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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 
/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

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 30,000 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
/  แผนงานเคหะและชุมชน  
/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 75,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหลอลื่น  เชน น้ํามัน
ดีเซล  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันก๊าด  น้ํามันเตา แก๊สหุงตม  น้ํามัน
จาระบี น้ํามันเครื่อง  ถาน ก๊าส ฯลฯ  
/  แผนงานเคหะและชุมชน  
/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
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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

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 2,400,000 บาท
งบลงทุน รวม 2,400,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,400,000 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

การจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดทาย จํานวน 2,400,000 บาท

รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดทายชนิด 6 ลอ ปริมาตรกระบอก
สูบไมต่ํากวา 6,000 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํา
กวา 170 กิโลวัตต 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 480,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 480,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 480,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการคายกิจกรรมสรางสรรคเยาวชน ประจําปี 2563 จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการคายกิจกรรมสราง
สรรคเด็กและเยาวชน ประจําปี  2564   เชน คาป้าย คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาจางเหมายานพาหนะ คาเชาสถานที่ คาเชาที่พัก  คาวัสดุ
อุปกรณและคาใชจายอื่น  ๆ  ที่จําเป็น ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565)

โครงการชองสามหมอรวมใจสรางภูมิคุมกันภัยความรุนแรงในครอบ
ครัว ประจําปี 2564

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการชองสามหมอรวมใจ
สรางภูมิคุมกันภัยความรุนแรงในครอบครัวประจําปี  2564
   เชน คาป้าย คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาจางเหมายานพาหนะ คาเชาสถานที่ คาเชาที่
พัก  คาวัสดุอุปกรณและคาใชจายอื่น  ๆ  ที่จําเป็น ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565)
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โครงการตนกลายุวอาสาพัฒนาทองถิ่น  ประจําปี 2564 จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการตนกลายุวอาสา
พัฒนาทองถิ่น ประจําปี  2564   เชน คาป้าย คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุ
อุปกรณและคาใชจายอื่น  ๆ  ที่จําเป็น ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565)

โครงการปกป้องสถาบันของชาติ จํานวน 20,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาจัดอบรมโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของ
ชาติ  ศาสนาพระมหากษัตริย/อันเป็นที่ยึดเหนี่ยว และเป็นศูนย
รวมจิตใจประชาชนชาวไทยทั้งชาติ เบิกตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา
เขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 พ.ศ.2559 อยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

โครงการป้องกันแกไขปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

 - คาใชจายตามโครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด  เพื่อ
จายเป็นคาใชจายตามโครงการและแกไขปัญหายาเสพติดตาม
นโยบายรัฐบาล เป็นคาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร คาอาหารและ
เครื่องดื่ม คาป้ายประชาสัมพันธ และคาใชจายจําเป็นอื่นๆ เบิก
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 อยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)
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โครงการสงเสริมพัฒนาสตรีและครอบครัว ประจําปี 2564 จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมพัฒนาสตรี
และครอบครัว ประจําปี  2564   เชน คาป้าย คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุ
อุปกรณและคาใชจายอื่น  ๆ  ที่จําเป็น ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565)

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุมอาชีพ ประจําปี 2564 จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมและพัฒนา
กลุมอาชีพ ประจําปี  2564   เชน คาป้าย คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุ
อุปกรณและคาใชจายอื่น  ๆ  ที่จําเป็น ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 270,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 270,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมวันผูสูงอายุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 100,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมวันผูสูงอายุประจําปี 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 
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
/ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
/ งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น

โครงการจัดงานลอยกระทง จํานวน 150,000 บาท

  -เพื่อจายคาใชจายตางๆตามโครงการจัดงาน/กิจกรรม งาน
ประเพณีลอยกระทง ประจําปี 2564 เชน คาอาหาร อาหารวาง
เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คาป้าย และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็น
ระเบียบวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา
และสงนักกีฬาเขาแขงขันขององคองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559อยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562
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โครงการสงเสริมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา จํานวน 20,000 บาท

-เป็นคาวัสดุอุปกรณ  คาเตรียมสถานที่  คาเชาเครื่องเสียง  คาไฟ
ประดับ คาอาหาร คาอาหารวางแลเครื่องดื่ม  และคาใชจายจํา
เป็นอื่นๆ ฯลฯ  ระเบียบวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขาแขงขันขององคองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559อยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565
)/ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 4,581,000 บาท

งบลงทุน รวม 4,581,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,581,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต บานแกงครอ หมูที่ 1 จํานวน 474,000 บาท

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต บานแกงครอหมูที่ 1 (ตอจากถนน
คอนกรีตบานแกงครอ หมูที่ 1 ไป หลัง อบต.)  กอสรางถนน
คอนกรีต ขนาดกวาง  3.00  เมตรยาว 250 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 750  ตารางเมตร ไมมี
ลูกรังไหลทางและลูกรังรองพื้นทาง กอสรางตามแบบมาตรฐาน
งานกอสรางของทองถิ่น แบบถนน ท.1-01 ติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธโครงการและป้ายโครงการตามแบบที่ กําหนด
ให จํานวน 1 ป้าย

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต บานแกงอรุณ หมูที่ 9 จํานวน 272,000 บาท

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต บานแกงอรุณ หมูที่ 9 คุมสวนภู
สวย (จากบานอาจารยวราภรณ แสงชา ไป ที่ดินนายวิชัย พรม
ชัย) กอสรางถนนคอนกรีต ขนาดกวาง  4.00 เมตรยาว 103
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตรวมไมนอย
กวา 412  ตารางเมตร ไหลทางลูกรังขางละ 0.30 เมตร ไมมีลูกรัง
รองพื้นทาง กอสรางตามแบบมาตรฐานงานกอสรางของทอง
ถิ่น แบบถนน ท.1-01 ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการตามแบบ
ที่ กําหนดให จํานวน 1 ป้าย
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีต บานโนนทองหลาง หมูที่ 4 จํานวน 439,000 บาท

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต บานโนนทองหลาง หมูที่ 4 (จาก
แยกทางหลวง อบจ.3020 ขางสะพาน ไป บล๊อคคอนเวิรส
 ลําหวยกลาง) กอสรางถนนคอนกรีต ขนาดกวาง 3.50  เมตร
ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอย
กวา 700 ตารางเมตร ไมมีไหลทางและลูกรังรองพื้นทาง กอสราง
ตามแบบมาตรฐานงานกอสรางของทองถิ่น แบบถนน ท.1-01 ติด
ตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการและป้ายโครงการตามแบบที่ อบต
.ชองสามหมอกําหนดให จํานวน 1 ป้าย

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต บานป่าเสี้ยว หมูที่ 6 จํานวน 500,000 บาท

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต บานป่าเสี้ยว หมูที่ 6 (งบ
ประมาณ 500,000.-บาท)
(ตอจากถนน คสล.เดิม ขางรีสอรตรุงฤดี ไป นานายพรอม สรอย
เปราะ) กอสรางถนนคอนกรีต ขนาดกวาง 4.00 เมตรยาว 200
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 800
  ตารางเมตร ไหลทางลูกรังขางละ 0.30 เมตร ไมมีลูกรังรองพื้น
ทาง กอสรางตามแบบมาตรฐานงานกอสรางของทองถิ่น แบบ
ถนน ท.1-01 ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการและป้ายโครงการ
ตามแบบที่ กําหนดให จํานวน 1 ป้าย

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต บานศรีพัฒนา หมูที่ 10 จํานวน 325,000 บาท

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต บานศรีพัฒนา หมูที่ 10 (จากถนน
คอนกรีตเดิม หมูที่ 10 ไป บานนายแวว ตาปราบ) กอสรางถนน
คอนกรีต ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 124 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 496  ตารางเมตร ไหล
ทางลูกรังขางละ 0.30 เมตร ไมมีลูกรังรองพื้นทาง กอสรางตาม
แบบมาตรฐานงานกอสรางของทองถิ่น แบบถนน ท.1-01 ติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธโครงการและป้ายโครงการตามแบบที่ กําหนด
ให จํานวน 1 ป้าย
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีต บานศรีสงา หมูที่ 7 จํานวน 487,000 บาท

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต บานศรีสงา หมูที่ 7
สายที่ 1(จากถนนคอนกรีตเดิม ซอยบานนายอุบล ละครพล) กอ
สรางถนนคอนกรีต ขนาดกวาง 4.00  เมตรยาว 41
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตรวมไมนอย
กวา 164  ตารางเมตร ไมมีไหลทางและลูกรังรองพื้นทาง กอสราง
ตามแบบมาตรฐานงานกอสรางของทองถิ่น แบบถนน ท.1-01
สายที่ 2(จากถนนคอนกรีตเดิม ซอย PK วัสดุกอสราง ไป ลําหวย
กลาง) กอสรางถนนคอนกรีต ขนาดกวาง 4.00  เมตรยาว 108
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตรวมไมนอย
กวา 432 ตารางเมตร ไหลทางลูกรังขางละ 0.30 เมตร ไมมีลูกรัง
รองพื้นทาง กอสรางตามแบบมาตรฐานงานกอสรางของทอง
ถิ่น แบบถนน ท.1-01 
สายที่ 3(จากถนนคอนกรีตเดิม ไป บานนายสมหมาย ภูสีลิต) กอ
สรางถนนคอนกรีต ขนาดกวาง  3.50  เมตร ยาว 18
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตรวมไมนอยกวา 63
  ตารางเมตร ไมมีไหลทางและลูกรังรองพื้นทาง กอสรางตามแบบ
มาตรฐานงานกอสรางของทองถิ่น แบบถนน ท.1-01 
สายที่ 4(จากบานนายชื่นจิตร ศรีโฉม ไป บานนายชวลิต ชมนา
วัง) กอสรางถนนคอนกรีต ขนาดกวาง  3.50  เมตรยาว 36
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตรวมไมนอย
กวา 126  ตารางเมตร ไมมีไหลทางและลูกรังรองพื้นทาง กอสราง
ตามแบบมาตรฐานงานกอสรางของทองถิ่น แบบถนน ท.1-01 
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการและป้ายโครงการตามแบบ
ที่ กําหนดให จํานวน 1 ป้าย
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีต บานแสงเจริญ หมูที่ 11 จํานวน 434,000 บาท

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต บานแสงเจริญ หมูที่ 11 
(จากถนนคอนกรีตเดิม หมูที่ 11 ไป บานนางทองใส พิมพศรี)  กอ
สรางถนนคอนกรีต ขนาดกวาง 4.00  เมตรยาว 170
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 680
 ตารางเมตร ไหลทางลูกรังขางละ 0.30 เมตร ไมมีลูกรังรองพื้น
ทาง กอสรางตามแบบมาตรฐานงานกอสรางของทองถิ่น แบบ
ถนน ท.1-01 ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการและป้ายโครงการ
ตามแบบที่ กําหนดให จํานวน 1 ป้าย

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต บานหนองตูม หมูที่ 8 จํานวน 430,000 บาท

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต บานหนองตูม หมูที่ 8 
(ตอจากถนนคอนกรีตเดิม บานนายผึ่ง หมื่นภักดี)  กอสรางถนน
คอนกรีต ขนาดกวาง  4.00 เมตรยาว 170 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตรวมไมนอยกวา 680  ตาราง
เมตร ไหลทางลูกรังขางละ 0.30 เมตร ไมมีลูกรังรองพื้นทาง กอ
สรางตามแบบมาตรฐานงานกอสรางของทองถิ่น แบบถนน ท.1-
01 ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการตามแบบที่ กําหนด
ให จํานวน 1 ป้าย
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โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ในหมูบาน พรอมบอพักชนิดมี
รางวี บานสระแต หมูที่ 5

จํานวน 443,000 บาท

โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ในหมูบาน พรอมบอพัก
ชนิดมีรางวี บานสระแต หมูที่ 5
ชวงที่ 1 (จากบานนายสัมฤทธิ์ ชุมชัย ไป บานนายเดชอุดม รวง
งาม) กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ในหมูบาน ขนาดบอพัก
กวาง 0.80x1.00x1.10 เมตร รางวีกวาง 0.80 เมตร ทอ ค.ส.ล
.มอก.ชั้น 3 ขนาด ศก. 0.40 เมตร จํานวน 56 ทอน 
ชวงที่ 2 (จากบานนายสมเกง สิงหหลง ไป บานนายประดิษฐริม
โพธิ์)  กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ในหมูบาน ขนาดบอพัก
กวาง 0.80x1.00x1.10 เมตร รวมทั้งสองชวงจํานวน 14 บอ รางวี
กวาง 0.80 เมตร ทอ ค.ส.ล.มอก.ชั้น 3 ขนาด ศก. 0.40
 เมตร จํานวน 80 ทอน ความยาวรวม 150 เมตร กอสรางตาม
แบบ แบบเลขที่ รน-302/56 ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ
และป้ายโครงการตามแบบที่ กําหนดให จํานวน 1 ป้าย

โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ในหมูบาน พรอมบอพักชนิดมี
รางวี บานหนองแสง หมูที่ 2

จํานวน 430,000 บาท

โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ในหมูบาน พรอมบอพัก
ชนิดมีรางวี บานหนองแสง หมูที่ 2 
 (ตอจากบานนายเกียรติศักดิ์  นนทะสิงห  ไป บานนายหัด สิ
มเขียว)  กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ในหมูบาน ขนาดบอพัก
กวาง  0.80x1.00x1.10 เมตร จํานวน 15 บอ รางวีกวาง 0.80
 เมตร ทอ ค.ส.ล.มอก.ชั้น 3 ขนาด ศก. 0.40 เมตร จํานวน 145
 ทอน ความยาวรวม 160 เมตร กอสรางตามแบบ แบบเลข
ที่ รน-302/56 ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการและป้าย
โครงการตามแบบที่ กําหนดให จํานวน 1 ป้าย
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โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ในหมูบาน พรอมบอพักชนิดมี
รางวี บานหนองไฮ หมูที่ 3

จํานวน 239,000 บาท

โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ในหมูบาน พรอมบอพัก
ชนิดมีรางวี บานหนองไฮ หมูที่ 3 
 (จากบานนางนิตยา การเขวา ไป บานนางเสี่ยน มณีโชติ) กอ
สรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ในหมูบาน ขนาดบอพัก
กวาง  0.80x1.00x1.50 เมตรจํานวน 2 บอ,บอพัก
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 71
 ทอน ความยาวรวม 78 เมตร กอสรางตามแบบ แบบเลข
ที่ รน-302/56 ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการและป้าย
โครงการตามแบบที่ กําหนดให จํานวน 1 ป้าย

โครงการขยายผิวทางถนนคอนกรีต บานหนองไฮ หมูที่ 3 จํานวน 108,000 บาท

โครงการขยายผิวทางถนนคอนกรีต บานหนองไฮ หมูที่ 3 (จาก
บานนางปี หาญจันทร ไป บานนายบุญมี พันธบัวใหญ) ขยายผิว
ทางถนนคอนกรีต ขนาดกวาง 1.00 เมตร ยาว 64.50
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 64.50
  ตารางเมตร ไมมีไหลทาง ไมมีลูกรังรองพื้นทาง กอสรางตาม
แบบมาตรฐานงานกอสรางของทองถิ่น แบบถนน ท.1-01

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 45,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 45,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆตามโครงการปลูกป่า อันเนื่องจาก
พระราชดําริ"จิตอาสา สรางป่า" เชน คาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬา เขารวมแขงขันกีฬาของ มท. พ.ศ.2559 
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อวัสดุการเกษตรตางๆ เชน สารเคมีป้องกันกําจัดศัตรู
พืช อาหารสัตว พันธพืช พันธสัตวปีก,สัตวน้ํา วัสดุเพาะ
ชํา อุปกรณ ในการขยายพันธพืช จอบหมุน กระชังสําเร็จรูปเป็น
ตนฯลฯ      

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

ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการคลองสวยน้ําใส จํานวน 15,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆตามโครงการการฝึก
อบรม/กิจกรรม"คลองสวย น้ําใส"เพื่อกําจัดวัชพืชในแหลงน้ํา เชน
คาป้าย คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ
ตางๆฯลฯ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น 2557
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การแขงขันกีฬา เขารวมแขงขันกีฬา
ของ มท. พ.ศ.2559
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1/2562

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 10,992,636 บาท

งบกลาง รวม 10,992,636 บาท
งบกลาง รวม 10,992,636 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 220,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากองทุนหลักประกันสังคมใหแกพนักงานจางของ
องคการบริหารสวนตําบลชองสามหมอ ตามระเบียบและหนังสือ
สั่งการตางๆ 
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 4,988 บาท

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 7,150,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552 และที่แกไขเพิ่มเติม รวม
ถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) 

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,670,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพคนพิการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการใหคน
พิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2553 และที่แกไขเพิ่ม
เติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ
.ศ.2561-2565) 

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 60,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดสตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม รวมถึง
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

สํารองจาย จํานวน 360,000 บาท

 -ตั้งจายเงินสํารองกรณีจําเป็นเรงดวนเผชิญเหตุสาธารณภัย หรือ
กรณีไมสามารถคาดการณไดลวงหนาและบรรเทาความเดือดรอน
ของประชาชนเชนการป้องกันแกไขปัญหาอุทกภัย น้ําป่าไหล
หลาก แผนดินถลม ภัยแลง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่า
หมอกควัน และโรคติดตอ เป็นตน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560 และหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวของ  
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รายจายตามขอผูกพัน

คาใชจายเกี่ยวกับการจราจร จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อใชในการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการจราจร เพื่อเป็นคาใช
จายแกปัญหาเกี่ยวกับการจราจร 
ที่ประชาชนไดรับประโยชนโดยตรง เชนการตีเสน สัญญานไฟ
จราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกทาง
โคง จราจร กระบองไฟจราจร แผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใส
น้ํา เสาลมลุกจราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็วรถ เป็นตน 

โครงการบริหารจัดการระบบสมทบหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตําบล
ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท1.3/ว2199 ลงวัน
ที่ 10 พ.ค. 2552อยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลชองสาม
หมอ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวัน
ที่  29  มิถุนายน 2553 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20  สิงหาคม  2553  เรื่อง
แนวทางสนับสนุนการดําเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 187,648 บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น(กบท.)
เป็นไปตามพระราชบัญญัติบําเน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2500 และแกไขเพิ่มเติม   
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