
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลสีชมพู

อําเภอ นาแก   จังหวัดนครพนม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 26,553,200 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,043,414 บาท

งบบุคลากร รวม 6,740,214 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,980,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน 1 อัตราๆ ละ 20,400 บาท/เดือน จํานวน 
12 เดือน และเงินคาตอบแทนรายเดือนรองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน 2 อัตราๆ ละ 11,220 บาท/เดือน จํานวน 
12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน
สภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.2544 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2577 ตั้งจายจากเงิน
รายได้
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนง นายกองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน 1 อัตราๆ ละ  1,750 บาท/เดือน จํานวน 
12 เดือนและเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกองคการ
บริหาร
สวนตําบล จํานวน 2 อัตราๆ ละ 880 บาท/เดือน จํานวน 
12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน
สภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2544 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2577 ตั้งจายจากเงิน
รายได้

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน 1 อัตราๆ ละ 1,750 บาท/เดือน จํานวน 
12 เดือน และเงินคาตอบแทนพิเศษรองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน 2 อัตราๆ ละ 880 บาท/เดือน จํานวน 
12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน
สภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2544 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2577 ตั้งจายจากเงิน
รายได้
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน 1 อัตราๆ ละ 7,200 บาท/เดือน จํานวน 
12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน
สภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2544 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2577 ตั้งจายจากเงิน
รายได้

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 1,296,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล 11,220 บาท/เดือน เงินคาตอบแทนรายเดือน
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 9,180 บาท/เดือน 
เงินคาตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
อัตราละๆ 7,200 บาท/เดือน เงินคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ
สภา
องคการบริหารสวนตําบล 7,200 บาท/เดือน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล 
และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2544 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2577 ตั้งจายจากเงิน
รายได้
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,759,494 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,852,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
สวนตําบลประจําปี 10 อัตรา จํานวน 12 เดือนได้แก ปลัด อบต. 
รองปลัด อบต.หัวหน้าสํานักปลัด นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
นักวิชาการศึกษา นักทรัพยากรบุคคล นักจัดการงานทั่วไป 
นักพัฒนาชุมชน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เจ้าพนักงานธุรการ ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครพนม 
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2559 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล ที่ควร
ได้รับตามที่ระเบียบกําหนด จํานวน 3 อัตรา ได้แก ปลัด อบต. 
รองปลัด อบต. หัวหน้าสํานักปลัด จํานวน 12 เดือน ตาม
ประกาศ 
ก.อบต.จังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2559 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  ตั้งจายจากเงินรายได้

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 582,394 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จ้างตามภารกิจ จํานวน 4 อัตรา ได้แก ผู้ชวยเจ้าพนักงาน
ธุรการ ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  พนักงานขับรถยนต คน
สวน  จํานวน 12 เดือน 
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครพนม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบัน ตั้งจายจากเงินรายได้
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,300 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ จํานวน 4 อัตรา ได้แก ผู้ชวย
เจ้าพนักงานธุรการ ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน พนักงานขับ
รถยนต 
คนสวน จํานวน 12 เดือน ตามประกาศ ก.อบต. เรื่อง กําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงานสวน
ท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบัน ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินอื่นๆ จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําพิเศษของพนักงาน
สวนตําบล ตําแหนง ปลัด อบต. จํานวน 1 อัตรา จํานวน 
12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2545 
ข้อ 38 ตั้งจายจากเงินรายได้
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งบดําเนินงาน รวม 2,107,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 424,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 350,000 บาท

1) เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจ้าง จํานวน 190,000 บาท ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่น
ให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
ตั้งจายจากเงินรายได้
2) คาตอบแทนคณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อ
จัดจ้าง เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ 
อาทิเชน บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง บุคคลหรือ
คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการ
ดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมกอสร้าง คณะกรรมการ
กําหนดราคากลางงานกอสร้าง คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง จํานวน 40,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวน
ที่สุด 
ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 ตั้งจายจากเงิน
รายได้
3) คาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จํานวน 2 อัตรา 
เดือนละ 5,000 บาท จํานวน 12 เดือน เพื่อเป็นคาป่วยการชด
เชย 
การงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการ
ดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ได้แก อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่มี
ภูมิลําเนาอยูในองคกรปกครองสวนท้องถิ่นหรือที่ใกล้เคียง ที่ได้รับ
คําสั่ง
ชวยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
จากผู้บริหารท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
และการเบิกคาใช้จาย พ.ศ.2562 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติ
หน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559  ตั้งจายจากเงินรายได้

คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได้
รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549  ตั้งจายจากเงินรายได้
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ค่าใช้สอย รวม 961,600 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการให้บริการ
ของ อบต.สีชมพู

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการประเมินความ
พึงพอใจของประชาชนที่มีตอการให้บริการของ อบต.สีชมพู  โดย
มีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการให้บริการของ 
อบต.สีชมพู ในการให้บริการ และเพื่อศึกษาปัญหา ข้อเสนอแนะ
ตางๆ ของผู้รับบริการที่มีตอการให้บริการของ อบต.สีชมพู 
โดยจายเป็นคาจ้างสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการจัดเก็บข้อมูล
ความ
พึงพอใจของผู้รับบริการที่มีตอการให้บริการของ อบต.สีชมพู 
เก็บรวบรวมข้อมูล บันทึกข้อมูล ประมวลผลและวิเคราะหข้อมูล 
สรุปผลการวิเคราะหและจัดทํารูปเลมรายงานผลสํารวจ สงมอบ
รายงานผลการสํารวจฉบับสมบูรณ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
ตั้งจายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 หน้า  ลําดับที่
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 331,600 บาท

เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ ดังนี้ คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก 
คาเชาทรัพยสิน (ยกเว้น คาเชาบ้าน) คาธรรมเนียมตางๆ 
คาเบี้ยประกัน การจัดทําประกันภัยทรัพยสินขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น อาทิเชน รถยนตทางราชการ 
(รถสวนกลาง รถดับเพลิงบรรทุกน้ําเอนกประสงค 
รถจักรยานยนต รถพยาบาลฉุกเฉิน คาใช้จายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้างเหมาบริการ หรือ
คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจายประเภทนี้ 
คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท 
คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ คาจ้างเอกชนดําเนินงาน
ของ อปท. คาใช้จายในการเผยแพร หรือการประชาสัมพันธ
ของ อปท. เชน คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการ
จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง 
โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ ฯลฯ คาใช้จายในการ
จัดทําเว็บไซต ตามกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่   19 มีนาคม 2561 ตั้งจายจาก
เงินรายได้
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ดังนี้
1) คารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เพื่อจายเป็น
คาอาหาร อาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพ
เอกสาร คาใช้สอยที่เกี่ยวเนื่องกับการรับรอง รวมทั้งคาบริการ
ด้วย 
และคาใช้สอยอื่นที่จําเป็นต้องจายที่เกี่ยวกับการรับรอง 
การต้อนรับบุคคล กลุมบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน 
ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน
2) คาใช้จายในการประชุมราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นหรือการประชุมคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตาม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย หรือคําสั่ง
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น เชน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาอาหารในกรณีที่มีการประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร 
คาเชาห้องประชุม คาดอกไม้ตกแตงสถานที่ประชุม คาใช้จาย
อื่นๆ 
ที่จําเป็น เป็นต้น
3) คาใช้จายเกี่ยวกับการจัดงานรัฐพิธี งานพิธีทางศาสนา และงาน
ประเพณีตางๆ
4) คาใช้จายจัดงาน กิจกรรมตางๆ ตามนโยบายหรือ
คําสั่งของอําเภอ จังหวัด กรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย รัฐบาล หรือตามภารกิจ
อํานาจหน้าที่
5) คาใช้จายในการประดับตกแตงอาคารสถานที่ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 
5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2562 ตั้งจายจากเงินรายได้
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ 
คาเชาที่พัก คาผานทางดวนพิเศษ คาลงทะเบียนและคาใช้จาย
อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรม สัมมนาของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจ้าง หรือบุคคลคณะบุคคลที่ได้รับอนุญาต
หรือนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม 
ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555) แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ตั้งจายจาก
เงินรายได้

คาพานพุม พานประดับ กรวยดอกไม้ พวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ หรือพวงมาลา คาของขวัญ ของที่ระลึก คาโล ใบประกาศ 
รวมถึงคาใช้จายตางๆ ที่สามารถเบิกได้ในประเภทนี้ตามกฎหมาย
กําหนด

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆ ดังนี้ คาพานพุมดอกไม้ พานประดับ
พุมดอกไม้ พานพุมเงินพุมทอง กรวยดอกไม้ พวงมาลัย 
ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงมาลา หรือการใช้ในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสตางๆ คาของ
ขวัญ
หรือของที่ระลึก ฯลฯ สําหรับพิธีการวันสําคัญตางๆ ตามวาระและ
โอกาสที่จําเป็นและมีความสําคัญ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 ลงวันที่ 
10 พฤศจิกายน 2530 และหนังสือกระทรวงการคลัง 
ที่ กค 0514/36272 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2530 
เรื่อง การเบิกคาดอกไม้เพื่อมอบให้บุคคลตางๆ 
คาพวงมาลา และพานประดับพุมดอกไม้ ตั้งจายจาก
เงินรายได้
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โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ประชุมคณะกรรมการ 
อนุกรรมการ คณะทํางานตางๆ เกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น 
เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุน
การ
จัดประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผู้นําชุมชน สร้างเครือขาย
องคกรชุมชนและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน
แบบบูรณาการ เพื่อนําข้อมูลมาจัดทําเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย
จาย
เป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ คาใช้จายใน
พิธีเปิดและปิด คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ 
คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ คาหนังสือ 
คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหาร 
คาป้ายโครงการ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่ม
เติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 ตั้งจายจากเงินรายได้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 หน้าที่ ลําดับที่ 
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โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการทํางานของบุคลากร 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ในการดํางานของบุคลากร ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อสงเสริมให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของ อบต.สีชมพู 
ได้มีความรู้ ความเข้าใจด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยมีคาใช้
จายประกอบด้วย คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่
อบรม คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน
และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสาร
และ
สิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาเชาอุปกรณ
ตางๆ 
ในการฝึกอบรม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาป้าย
โครงการ คาใช้จายอื่นที่
จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 ตั้งจายจากเงินรายได้ ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 หน้าที่  ลําดับที่
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โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสนับสนุนเลือกตั้ง
ทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบลสีชมพู เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือ
เกี่ยวกับการเลือกตั้งตามกฎหมายที่กําหนด โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อเผยแพร ประชาสัมพันธ รณรงค หรือการให้ข้อมูลขาวสารแก
ประชาชน และการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภา
ผุ้แทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยว
กับ 
คาตอบแทนบุคคลที่ได้รับการแตงตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่การเลือกตั้ง 
คาป้าย แผนพับ และสื่ออื่นๆ คาวัสดุ และอุปรณในการเลือกตั้ง 
คาน้ํา น้ําแข็ง คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาตอบแทน
วิทยากร คาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการเลือกตั้ง 
ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผุ้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ตั้งจายจากเงินรายได้

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ กรณี
เป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน ให้จายจาก
คาใช้สอย สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการ
ซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
(2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จายจาก
คาวัสดุ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ตั้งจายจากเงินรายได้

วันที่พิมพ : 4/8/2563  15:29:34 หน้า : 14/58



ค่าวัสดุ รวม 230,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือ
ปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น 
อาทิเชน  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร สมุด 
ดินสอ ปากกา กระดาษ สําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ตั้งจายจาก
เงินรายได้ 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุงานบ้านงานครัวประเภทวัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือ
ปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุง
รักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ 
เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น อาทิ
เชน  หม้อ กะทะ 
กะละมัง ตะหลิว มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ผงซัก
ฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น 
แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม น้ําดื่ม ฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย
วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
ตั้งจายจากเงินรายได้  
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภท
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวม
ถึง
รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจาย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คา
ขนสง 
คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น อาทิ
เชน  ไขควง ประแจ แมแรง 
กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล๊อค ล๊อคเกียร ล๊อคคลัตซ ล๊อค
พวงมาลัย 
สัญญาณไฟกระพริบ ยางรถยนต น้ํามันเบรก น๊อตและสกรู สาย
ไมล เพลา ฯลฯ  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ตั้งจายจากเงินรายได้ 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น วัสดุสิ้นเปลือง 
รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี 
คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น อาทิเชน  แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อ
เพลิง 
น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี 
น้ํามันเครื่อง ถาน ก๊าส ฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 ตั้งจายจากเงินรายได้ 
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภท
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัด
แปลง ตอเติม
หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้อง
ชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นต้น 
อาทิเชน  ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ พูกัน สี ฟิลม ฟิลม
สไลด อัด ขยาย ฯลฯ  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ตั้งจายจากเงินรายได้ 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ ประกอบและอะไหล รวมถึงรายจาย
เพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัด
หา
สิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งาน
ได้
ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง 
คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น อาทิเชน 
แผนหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล 
สายเคเบิล หนวยประมวลผล เมาส พรินเตอร ฯลฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ตั้งจายจากเงินรายได้ 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 492,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ หรือ อาคาร
สถานที่ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบขององคการบริหาร
สวนตําบล รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาบริการ 
คาภาษี ในกิจการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ตั้งจายจาก
เงินรายได้

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาและคาน้ําบาดาลในสํานักงาน/
ในที่สาธารณะ หรือ อาคารสถานที่ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบ
ของ
องคการบริหารสวนตําบล รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระ
พร้อมกัน เชน คาบริการ คาภาษี ในกิจการองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563
 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 ตั้งจายจากเงินรายได้ 
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทพื้นฐาน คาโทรศัพทเคลื่อนที่ ฯลฯ 
และหมายความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกลาว 
และคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เชน คาเชาเครื่อง 
คาเชาหมายเลขโทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ ตามระเบียบ
กระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563
 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 ตั้งจายจากเงินรายได้

คาบริการไปรษณีย จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร 
คาฝากสงไปรษณีย คาบริการไปรษณียตอบรับ คาเชาตู้
ไปรษณีย  คาธรรมเนียมการ
โอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส
ในกิจการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ตั้งจายจาก
เงินรายได้
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงคาใช้จาย
เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสารโทรคมนาคม เชน คาใช้จายเกี่ยวกับ
การใช้ระบบและคาใช้จายบริการอินเตอรเน็ต รวมถึงอินเตอร
เน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชอง
สัญญาณดาวเทียม และให้หมายความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้
มาใช้บริการดังกลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
บริการ คาวิทยุสื่อสาร คาวิทยุติดตามตัว คาโทรภาพ 
(โทรสาร) คาสื่อสารผานดาวเทียม ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย
วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/
ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ตั้งจายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 149,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 149,600 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน) จํานวน 129,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน) จํานวน 4 ชุด
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 
24,00 บีทียู
- ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
- ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั่งหนวยสง
ความเย็นและหนวยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร ตั้งตามเกณฑ
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ประจําเดือน ธันวาคม 2562 ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 หน้า ลําดับที่
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑขนาดใหญ 
ซึ่งไมรวมถึงคาซอมแซมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง ฯลฯ 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบเงินอุดหนุน รวม 46,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 46,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

อุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นระดับอําเภอ

จํานวน 26,000 บาท

อุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นระดับอําเภอ ให้แก 
อบต.นาแก เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆ ใน
การดําเนินงานศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนฯ ระดับอําเภอ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 
ตั้งจายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ลําดับที่ 11 หน้า 83
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เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันสําคัญของชาติ (งานรัฐพิธี) จํานวน 20,000 บาท

อุดหนุนโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันสําคัญของชาติ 
(งานรัฐพิธี) ให้แก อําเภอนาแก เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆ เกี่ยว
กับการ
จัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติในสวนภูมิภาคและอําเภอ ตาม
ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2559 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 และหนังสืออําเภอนาแก ที่ นพ 0318
/ว 2466 
ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ตั้งจายจากเงินรายได้ ตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 ลําดับที่ 1
 หน้า 48 

งานบริหารงานคลัง รวม 2,224,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,872,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,872,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,481,880 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวน
ตําบลประจําปี จํานวน 5 อัตรา ได้แก ผอ.กองคลัง นักวิชาการ
เงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงิน เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงาน
ธุรการ จํานวน 12 เดือน ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครพนม 
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2559 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  ตั้งจายจากเงินรายได้

วันที่พิมพ : 4/8/2563  15:29:34 หน้า : 22/58



เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล ที่ควรได้
รับตามที่ระเบียบกําหนด จํานวน 1 อัตรา ได้แก 
ผอ.กองคลัง เดือนละ 3,500 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน 
ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  ตั้งจายจากเงินรายได้

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 348,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จ้างตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา ได้แก ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้ ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 12 เดือน 
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครพนม 
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบัน ตั้งจายจากเงินรายได้
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งบดําเนินงาน รวม 352,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 197,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 122,000 บาท

1) เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจ้าง จํานวน 92,000 บาท ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่น
ให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
ตั้งจายจากเงินรายได้
2) คาตอบแทนคณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อ
จัดจ้าง เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ผุ้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ อาทิ
เชน 
บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง บุคคลหรือ
คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการ
ดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมกอสร้าง คณะกรรมการ
กําหนดราคากลางงานกอสร้าง คณะกรรมการ
ตรวจงานจ้าง จํานวน 30,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงการ
คลัง 
ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 ตั้งจาย
จาก
เงินรายได้

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติ
หน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559  ตั้งจายจากเงินรายได้
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คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิ
ที่จะได้รับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้าน
ของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน 
ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549  ตั้งจายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาผานทางดวนพิเศษ คาลงทะเบียนและคาใช้จาย
อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรม สัมมนาของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจ้าง หรือบุคคลคณะบุคคลที่ได้รับอนุญาต
หรือนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึก
อบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555) แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ตั้งจายจาก
เงินรายได้

โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ คาใช้
จายประกอบด้วย 
คาป้ายโครงการ คาวัสดุและคาใช้จายอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ตั้งจายจากเงินรายได้ ตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 83 ลําดับที่ 6
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ กรณี
เป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน ให้จายจากคาใช้
สอย สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
(2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จายจากคา
วัสดุ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ตั้งจายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 35,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี 
คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น อาทิเชน  เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร สมุด ดินสอ ปากกา กระดาษ น้ําดื่ม
สําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ตั้งจายจากเงินรายได้ 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ ประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น อาทิเชน แผนหรือจาน
บันทึกข้อมูล อุปกรณบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล สาย
เคเบิล หนวยประมวลผล เมาส พรินเตอร ฯลฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ตั้งจายจากเงินรายได้ 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,110,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชวงเทศกาลสําคัญ โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับ 
คาอาหาร อาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม คาป้าย คาจัดสถานที่ คาใช้
จายอื่นที่จําเป็นในการจัดทําโครงการ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา
และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 84 ลําดับที่ 1 

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติ
การจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกรปกครองสวนท้องถิ่น โดยจาย
เป็นคาใช้จายเกี่ยวกับ คาอาหาร อาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม คา
ป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับ
การจัดทําโครงการ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2557 ตั้งจายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้าที่ ลําดับที่
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งบลงทุน รวม 1,000,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,000,000 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) พร้อมอุปกรณ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไมต่ํากวา 2,400 ซีซี จํานวน 1 คัน

จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน 
(รถกระบะ) พร้อมอุปกรณ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400
 ซีซี จํานวน 1 คัน
คุณลักษณะโดยสังเขป ดังนี้
- รถพยาบาลฉุกเฉิน (กระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํา
กวา 2,400 ซีซี หรือมีกําลังเครื่องยนตไมน้อยกวา 110 กิโลวัตต
- เครื่องยนตดีเซล 4 สูบ พร้อมอุปกรณตามมาตรฐาน
- มีประตูด้านหลัง ปิด-เปิด สําหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้า-ออก
- มีตู้เก็บทอ บรรจุก๊าชไมน้อยกวา 2 ทอ ที่แขวนน้ําเกลือ
- ห้องพยาบาลมีตู้ใสอุปกรณและเวชภัณฑ
- มีวิทยุคมนาคม VHF/FM 25 วัตต พร้อมอุปกรณ
- เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเครื่องขยายเสียง
คุณลักษณะอุปกรณทางการแพทยประกอบด้วย
(1) เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้
(2) ชุดชวยหายใจชนิดใช้มือบีบสําหรับเด็กและผู้ใหญ
(3) เครื่องสองกลองเสียงและเครื่องดูดของเหลวใช้กับไฟรถยนต
(4) เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง
(5) ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน
(6) ชุดเฝือกลม
(7) ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line สําหรับสงทอก๊าซ
(8) อุปกรณดามหลังชนิดสั่น
(9) เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้
(10) ครอบหลังคาทรงสูงพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (ราคาตาม
เกณฑมาตรฐานครุภัณฑ ณ เดือนธันวาคม 2562) ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 หน้าที่  ลําดับที่
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 96,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 96,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 96,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา หรือ
รายจายอื่นๆ ที่อยูในประเภทนี้ ตั้งจายจากเงินรายได้ ปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 251 ตั้งจายจาก
เงินรายได้

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,049,080 บาท

งบบุคลากร รวม 1,921,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,921,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,374,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานครูองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 4 อัตรา จํานวน 
12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได้ จํานวน 110,950 บาท และตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 1,263,650 บาท ตาม
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

เงินวิทยฐานะ จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะให้แกพนักงานครูองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 4 อัตรา เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน ทั้ง
นี้จะเบิกจายตอเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 378,480 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุง
คาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา ได้แก ผู้
ชวยครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 
12 เดือน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 273,600
 บาท และตั้งจายจากเงิน
รายได้ จํานวน 104,880 บาท ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานจ้าง 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ตั้งจายจาก
เงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 128,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 128,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 123,000 บาท

1) เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานครูองคการบริหารสวน
ตําบลและผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 108,000 บาท ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ.2557 ตั้งจายจากเงินรายได้
2) คาตอบแทนคณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัด
จ้าง เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผุ้รับผิด
ชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ อาทิ
เชน บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง บุคคลหรือคณะ
กรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการ
ดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมกอสร้าง คณะกรรมการ
กําหนดราคากลางงานกอสร้าง คณะกรรมการตรวจงาน
จ้าง จํานวน 15,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่
สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 ตั้งจายจาก
เงินรายได้
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549  ตั้งจายจากเงินรายได้

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,881,463 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,125,463 บาท

ค่าใช้สอย รวม 658,310 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 130,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) วัสดุ
ศึกษา ครุภัณฑ และเครื่องเลนพัฒนาการเด็กสําหรับเด็กเล็กใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จํานวน 77 คน ๆละ 1,700 บาท ทั้ง
นี้จะเบิกจายได้เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้า 75 ลําดับที่ 8

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาผานทางดวนพิเศษ คาลงทะเบียนและคาใช้จาย
อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรม สัมมนาของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจ้าง หรือบุคคลคณะบุคคลที่ได้รับอนุญาต
หรือนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึก
อบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555) แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ตั้งจายจาก
เงินรายได้
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โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแหง
ชาติ เชน คารับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จาย
อื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง คาใช้จายในการประกวดหรือแขง
ขัน คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และคาใช้
จายในการโฆษณาประชาสัมพันธงานและคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
และเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ.2559 ตั้งจายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้า 74  ลําดับที่ 1

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 87,010 บาท

เพื่อจายเป็นคาหนังสือ คาอุปกรณการเรียน คาเครื่องแบบนัก
เรียน และคากิจกรรมพัฒนาผุ้เรียน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 74 ลําดับที่ 2

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน 
ศพด.)

จํานวน 400,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันสําหรับเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด จํานวน 77 คนๆ ละ 20 บาท 260 วัน ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน 2561 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 74 ลําดับที่ 3
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ค่าวัสดุ รวม 467,153 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุงานบ้านงานครัวประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง 
คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น อาทิเชน  หม้อ กะ
ทะ กะละมัง ตะหลิว มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ผงซัก
ฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม ฯลฯ  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ตั้งจายจาก
เงินรายได้  

คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 452,153 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม(นม) รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง เป็นต้น ให้แกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เด็ก
อนุบาล และเด็กนักเรียน ป.1-ป.6 ตามตัวอยางการจําแนก
ประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ ประกอบกับหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559  อาทิเชน นน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 74 ลําดับ
ที่ 4

งบเงินอุดหนุน รวม 756,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 756,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนอาหารกลางวัน จํานวน 756,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนในเขต
พื้นที่ตําบลสีชมพู รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคา
วัสดุ เชน คาขนสง เป็นต้น ตามตัวอยางการจําแนกประเภทราย
จายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ ประกอบหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิ เชน วัสดุประกอบอาหาร ฯลฯ ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้า 76 ลําดับที่ 15
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 290,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019    (โควิด-19) โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยว
กับ คาป้าย คาจัดเตรียมสถานที่ คาอาหาร       คาอาหารวาง
พร้อมเครื่องดื่ม น้ําดื่ม และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 ตั้งจายจาก
เงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้าที่ ลําดับที่

โครงการพนหมอกควันและรณรงคกําจัดลูกน้ํายุงลาย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการพนหมอกควันและรณรงค
กําจัดลูกน้ํายุงลาย เชน คาน้ํามันสวนผสม คาจ้างเหมาบริการ คา
ใช้จายในการรณรงคและคาใช้จายอื่นๆ ที่มีความจําเป็นในการ
ดําเนินการ ตั้งจายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้า 71  ลําดับที่ 3

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า เชน คาจัดซื้อวัคซีนป้องป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า คาวัสดุอุปกรณตางๆ  และคาจ้างเหมาบริการอาสา
สมัครปศุสัตวหรือรายจายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับรายจายประเภท
นี้ ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวัน
ที่ 31 สิงหาคม 2560 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวัน
ที่ 10 เมษายน 2561 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 71ลําดับที่ 1 
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โครงการอบรมการบริหารจัดการขยะ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการอบรมการบริหารจัดการ
ขยะ โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับ คาตอบแทนวิทยากร คาจัด
เตรียมสถานที่ คาอาหาร อาหารวาง น้ําดื่ม และคาใช้จายอื่นที่จํา
เป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 ตั้งจายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 71ลําดับที่ 2

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการ
แพทย เชน แอลกอฮอล ออกซิเจน น้ํายา
ตางๆ เลือด เวชภัณฑ เคมีภัณฑ ถุงมือ กระบอกฉีดยา เข็มฉีด
ยา สําลี น้ํายาพนฆาเชื้อไข้หวัดนก น้ํายาพนหมอกควัน วัคซีน
ป้องกันโรคระบาดตางๆ วัสดุในการป้องกันไข้เลือดออก หรือราย
จายอื่นๆ ที่อยูในประเทภนี้ ตั้งจายจากเงินรายได้

งบเงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้แกหมุบ้านในตําบลสีชมพู เพื่อขับ
เคลื่อนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขในกิจกรรม
ตางๆ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้า 73 ลําดับที่ 18
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,490,900 บาท

งบบุคลากร รวม 880,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 880,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 676,980 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวน
ตําบลประจําปี 2 อัตรา จํานวน 12 เดือนได้แก ผู้อํานวยการกอง
ชาง นายชางโยธา ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด
นครพนม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน  ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล ที่ควรได้
รับตามที่ระเบียบกําหนด จํานวน 1 อัตรา ได้แก ผู้อํานวยการกอง
ชาง เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน ตามประกาศ ก.อบต
.จังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหาร
งานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2559 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  ตั้งจายจากเงินรายได้

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 137,520 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุง
คาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 
1 อัตรา ได้แก ผู้ชวยนายชางโยธา  จํานวน 12 เดือน ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครพนม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน ตั้งจายจากเงินรายได้
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 1 อัตรา ได้แก ผู้ชวยนายชาง
โยธา จํานวน 12 เดือน ตามประกาศ ก.อบต. เรื่อง กําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงานสวนท้อง
ถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ได้
รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน ตั้งจายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 266,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 86,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 73,000 บาท

1) เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจ้าง จํานวน 43,000 บาท ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่น
ให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 ตั้ง
จายจากเงินรายได้
2) คาตอบแทนคณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัด
จ้าง เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผุ้รับผิด
ชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ อาทิ
เชน บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง บุคคลหรือคณะ
กรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการ
ดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมกอสร้าง คณะกรรมการ
กําหนดราคากลางงานกอสร้าง คณะกรรมการตรวจงาน
จ้าง จํานวน 30,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่
สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 ตั้งจายจาก
เงินรายได้
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติ
หน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2559  ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549  ตั้งจายจากเงินรายได้
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ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ ดังนี้ คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาเชาทรัพยสิน (ยก
เว้น คาเชาบ้าน) คาธรรมเนียมตางๆ 
คาเบี้ยประกัน คาจ้างเหมาบริการ หรือคาจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่
เข้าลักษณะรายจายประเภทนี้ คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้ง
ประปาฯ คาจ้างเอกชนดําเนินงานของ อปท. คาใช้จายในการใช้
สถานที่อื่นชั่วคราวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น คาบริการหรือ
คาใช้จายเกี่ยวกับการกําจัดแมลง หนู หรือสัตวที่อาจเป็นพาหะนํา
โรคร้ายมาสูคน และให้หมายความรวมถึงการกําจัดเชื้อโรคหรือ
เชื้อราขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นหรือบ้านพักที่องคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นจัดไว้ให้ คาบริการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล จัด
เก็บขยะขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น คาบริการในการกําจัดสิ่ง
ปฏิกูล 
คาระวางรถบรรทุก ขนสงพัสดุหรือพัสดุภัณฑขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น ยกเว้น คาระวางบรรทุก ขนสงพัสดุหรือพัสดุภัณฑใน
การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ คาใช้
จายตางๆ ที่เกิดจากการใช้พัดสุที่ยืมจากหนวยงานอื่น เพื่อใช้
ปฏิบัติราชการกรณีที่จําเป็นเรงดวนเป็นการชั่วคราว ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563
 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ตั้งจายจาก
เงินรายได้
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาผานทางดวนพิเศษ คาลงทะเบียนและคาใช้จาย
อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรม สัมมนาของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจ้าง หรือบุคคลคณะบุคคลที่ได้รับอนุญาต
หรือนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึก
อบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555) แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ตั้งจายจาก
เงินรายได้

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ กรณี
เป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน ให้จายจากคาใช้
สอย สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
(2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จายจากคา
วัสดุ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ตั้งจายจากเงินรายได้
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ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี 
คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น อาทิเชน  เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร สมุด ดินสอ ปากกา กระดาษ น้ําดื่ม
สําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ตั้งจายจากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุไฟฟ้าวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ ประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น อาทิเชน ไมโครโฟน หัวแรง
ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า เครื่องประจุ
ไฟ ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้า เบรกเกอร แผงวงจร แผงบังคับทาง
ไฟ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ตั้ง
จายจากเงินรายได้

วัสดุกอสร้าง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุกอสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน 
อิฐ หิน ปูน ทราย ซีเมนต จอบ เสียม ขวาน เลื่อน ไม้ สี ตะปู เหล็
กเส้น ยางมะตอย และวัสดุอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ตั้งจายจากเงินรายได้
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ ประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น อาทิเชน แผนหรือจาน
บันทึกข้อมูล อุปกรณบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล สาย
เคเบิล หนวยประมวลผล เมาส พรินเตอร ฯลฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ตั้งจายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 344,400 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 344,400 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง จํานวน 344,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง เพื่อ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน การปรับปรุง/ซอมแซม
ถนน คสล./ถนนลาดยาง/ถนนลูกรัง/คาปรับปรุงระบบระบาย
น้ํา และระบบประปาที่เป็นทรัพยสินของ อบต.สีชมพู ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป

งานไฟฟ้าถนน รวม 1,140,000 บาท
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,140,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,140,000 บาท
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เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอนาแก จํานวน 1,140,000 บาท
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1. โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านเหลาทุง 
หมูที่ 3 ตั้งไว้ 60,000 บาท  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้า
สวนภูมิภาคอําเภอนาแก ในการขยายเขตไฟฟ้าสายจากท้ายหมู
บ้านด้านทิศตะวันตกไปห้วยวังบาก รายละเอียดเป็นไปตาม
ประมาณราคาของการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอนาแก ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว 2916 ลงวันที่ 
27 กันยายน 2553 ตั้งจายจากเงินรายได้ 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ
.2563 หน้า ลําดับที่
2. โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านเหลาทุง 
หมูที่ 4 ตั้งไว้ 30,000 บาท  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้า
สวนภูมิภาคอําเภอนาแก ในการขยายเขตไฟฟ้าสายถนนฝังตรง
ข้ามโรงเรียนบ้านเหลาทุง รายละเอียดเป็นไปตามประมาณราคา
ของการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอนาแก ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท0808.2/ว 2916 ลงวันที่ 27 กันยายน 2553 ตั้ง
จายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 หน้า ลําดับที่
3. โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านหนองหญ้าปล้อง หมูที่ 5 ตั้ง
ไว้ 250,000 บาท  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค
อําเภอนาแก ในการขยายเขตไฟฟ้าสายด้านทิศตะวันตกของหมู
บ้านไปตามเส้นทางที่กําหนด รายละเอียดเป็นไปตามประมาณ
ราคาของการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอนาแก ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท0808.2/ว 2916 ลงวันที่ 
27 กันยายน 2553 ตั้งจายจากเงินรายได้ 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ
.2563 หน้า ลําดับที่
4. โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านขัวสูง หมูที่ 6 และบ้านสะพาน
สูง หมูที่ 7 ตั้งไว้ 800,000 บาท  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนการ
ไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอนาแก ในการขยายเขตไฟฟ้าสายไป
หนองบัว รายละเอียดเป็นไปตามประมาณราคาของการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาคอําเภอนาแก ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท0808.2/ว 2916 ลงวันที่ 27 กันยายน 2553 ตั้ง
จายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 หน้า ลําดับที่
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการฝึกอบรมชมรมผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ตําบลสีชมพู

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมชมรมผู้สูง
อายุ เพื่อพัฒนาศักยภาพชีวิตผู้สูงอายุตําบลสีชมพู เชน คาตอบ
แทนวิทยากร คาอาหาร อาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม คา
รับรอง และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัด
งาน ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ตั้งจาย
จากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้า 69  ลําดับที่ 7

โครงการพัฒนาศักยภาพและสงเสริมอาชีพการทําน้ํายาเอนก
ประสงค

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและ
สงเสริมอาชีพการทําน้ํายาเอนกประสงค เพื่อสงเสริมให้ประชาชน
ทั่วไปรู้จักวิธีและขั้นตอนการทําน้ํายาเอนกประสงคไว้ใช้ในครัว
เรือน และมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาใช้จาย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่อบรม คาใช้จายในพิธีเปิด
และปิดการอบรม คาวัสดุ อุปกรณ     คาอาหาร อาหารวางพร้อม
เครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการอบรม
สําหรับการจัดทําโครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2557 
ตั้งจายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 หน้าที่  ลําดับที่
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โครงการสงเสริมสนับสนุนกิจการสภาเด็กและเยาวชนระดับตําบล จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมสนับสนุน
กิจการสภาเด็กและเยาวชนระดับตําบล เชน คาตอบแทน
วิทยากร คาอาหาร อาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม คารับรอง คาป้าย
โครงการและคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัด
งาน ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557 ตั้งจายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้า 69  ลําดับที่ 9

โครงการสงเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตําบลสีชมพู จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมสุขภาพผู้สูง
อายุตําบลสีชมพู เชน 
คาอาหาร อาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม คารับรอง คาป้าย
โครงการ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัด
งาน ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ตั้งจาย
จากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้า 70  ลําดับที่ 10
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 105,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 105,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาตําบล(กีฬาต้านยาเสพติด) จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการแขงขันกีฬาตําบล (กีฬาต้านยา
เสพติด) เชน คารางวัล คาถ้วยรางวัล คาอาหาร คาอาหารวาง
พร้อมเครื่องดื่ม น้ําดื่ม คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกีฬา คา
จัดสถานที่ คาป้าย และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจายจากเงิน
รายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 79 ลําดับ
ที่ 3 

ค่าวัสดุ รวม 35,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกีฬา ประเภทวัสดุคงทน รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน หวงยาง ลูกฟุตบอล ลูก
ปิงปอง ไม้ตีปิงปอง ลูกแชรบอล ไม้แบตมินตัน ลูกแบตมินตัน ไม้
เทนนิส ลูกเทนนิส เชือกกระโดด ตะกร้อ ตาขาย
ตะกร้อ นกหวีด นาฬิการจับเวลา ลูกวอลเลยบอล เสาตาขายวอ
ลเลยบอล น,ฯเป็นต้น ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 ตั้งจายจากเงินรายได้ 
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 172,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการประเพณีลอยกระทง จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการประเพณีลอยกระทง โดยจาย
เป็นคาใช้จายเกี่ยวกับ คาป้าย คาจัดเตรียมสถานที่ คาอาหาร คา
อาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม คาตอบแทน คาจ้างเหมา น้ําดื่ม และ
คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขง
ขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจายจากเงินรายได้ ตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 79 ลําดับที่ 2 

โครงการประเพณีสรงน้ําพระวัดถ้ําช้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการประเพณีสรงน้ําพระวัดถ้ํา
ช้าง โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับ คาป้าย คาจัดเตรียมสถาน
ที่ คาอาหาร คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม น้ําดื่ม และคาใช้จาย
อื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา
และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 79 ลําดับที่ 5
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งบเงินอุดหนุน รวม 72,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 72,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดสร้างเรือไฟอําเภอนาแก งานประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัด
นครพนม ประจําปี 2564

จํานวน 60,000 บาท

อุดหนุนโครงการจัดสร้างเรือไฟอําเภอนาแก งานประเพณีไหลเรือ
ไฟ จังหวัดนครพนม ประจําปี 2564 ให้แกสภาวัฒนธรรมอําเภอ
นาแก เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดสร้างเรือไฟ
อําเภอนาแก 
งานประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม ประจําปี 2564
 ปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2563 ตั้งจายจาก
เงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 80
  ลําดับที่ 11

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการนมัสการพระธาตุศรีคุณและงานบุญมหาชาติ จํานวน 12,000 บาท

อุดหนุนโครงการนมัสการพระธาตุศรีคุณและงานบุญมหาชาติ ให้
แกสภาวัฒนธรรมตําบลสีชมพู เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการ ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุด
หนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ตั้งจายจาก
เงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 80
  ลําดับที่ 9 

วันที่พิมพ : 4/8/2563  15:29:34 หน้า : 50/58



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 1,209,000 บาท

งบลงทุน รวม 1,209,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,209,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายพะเนตรศักดิ์ 
วังทะพันธ หมูที่ 2

จํานวน 190,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากถนนเดิม
บริเวณบ้านนายพะเนตรศักดิ์ วังทะพันธ ไปตามถนนลูกรัง
เดิม ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมไมน้อยกวา 360 ตารางเมตร ราย
ละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สีชมพูกําหนด ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 หน้า ลําดับที่

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไปหอประปาหมูบ้าน 
หมูที่ 2

จํานวน 233,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากถนนเดิม
บริเวณบ้านไสว วงคชาชม ไปตามถนนลูกรังเดิม ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กรวมไมน้อยกวา 400 ตารางเมตร รายละเอียด
ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สีชมพูกําหนด ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 หน้า ลําดับที่

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน 
หมูที่ 3

จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมูบ้าน แบบ
ฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.60 เมตร ยาว 70 เมตร เริ่ม
จากรางระบายน้ําเดิมบริเวณบ้านนายสวย วงคหลวงอุด ไปตาม
ถนนถึงบริเวณบ้านนายชม วงคชมภู 
รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สีชมพูกําหนด ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 หน้า ลําดับที่
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โครงการกอสร้างรางระบายน้ําไร้ทอภายในหมูบ้านและงานประกอบ
อื่นๆ หมูที่ 4

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างรางระบายน้ําไร้ทอภายในหมูบ้าน ความ
ยาว 145 เมตร เริ่มจากบริเวณบ้านนางบรรทม แสนสุภา ถึงสี่แยก
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมงานประกอบอื่นๆ รายละเอียด
ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สีชมพูกําหนด ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 หน้า ลําดับที่

โครงการปรับปรุงซอมแซมตอเติมศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเหลาทุง 
หมูที่ 4

จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงซอมแซมตอเติม
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเหลาทุง หมูที่ 4 โดยทําการปรับปรุง ซอม
แซม ตอเติมอาคารและสถานที่ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเหลา
ทุง
รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สีชมพูกําหนด ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 หน้า ลําดับที่

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนเพื่อการเกษตร หมูที่ 1 สายไปวัดถ้ํา
ช้าง

จํานวน 106,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอปรับปรุงซอมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายไปวัด
ถ้ําช้าง โดยทําการจ้างเหมาเครื่องจักรกลเข้าปรับเกรดเกลี่ยแตง
ขึ้นรูปถนนให้เรียบร้อย และเสริมผิวทางด้วยดินลูกรังพร้อมปรับ
เกลี่ยแตง จํานวน 375 ลบ.
รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สีชมพูกําหนด ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 หน้า ลําดับที่

โครงการวางทอระบายน้ําพร้อมบอพักน้ํา หมูที่ 1 จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวางทอรางระบายน้ําแบบอัด
แรง (ชั้น 3) ศก.0.30 เมตร พร้อมบอพัก ความยาวรวม
ประมาณ 175 เมตร เริ่มโครงการจากบอพักเดิมบริเวณบ้านนาง
สมลี เดชพันธ ไปตามถนนถึงบริเวณบ้านนายอาพร วงคแสน
ชัย รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สีชมพูกําหนด ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 หน้า ลําดับที่

วันที่พิมพ : 4/8/2563  15:29:34 หน้า : 52/58



แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายสนับสนุนศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตําบลสีชมพู จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆ ในการดําเนินงานของศูนยถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรตําบลสีชมพู โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยว
กับ คาวัดสุ ครุภัณฑ อุปกรณ โครงการสาธิต 
เบี้ยประชุมคณะกรรมการ และคาใช้จายอื่นฯ ฯลฯ ตั้งจายจาก
เงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 66
 ลําดับที่ 1

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี 
คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืช
และสัตว พันธุพืช ปุย พันธุสัตวปีกและสัตวน้ํา วัสดุเพาะชํา ฯลฯ
 และรายจายอื่นๆ ที่อยูในประเภทนี้ ปฏิบัติ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 ตั้งจายจากเงินรายได้
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรติ โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับ คาพันธุกล้าไม้ คา
อาหาร อาหารวาง เครื่องดื่ม ป้ายโครงการ คาวัสดุ อุปกรณ และ
คาใช้จายอื่น ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว 1060 ลงวัน
ที่ 31 พฤษภาคม 2559 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้า 81 ลําดับที่ 1 ตั้งจายจาก
เงินรายได้

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุุมารี

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่อง
มาจากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เชน คา
อาหาร อาหารวาง เครื่องดื่ม ป้ายโครงการ คาวัสดุ อุปกรณ และ
คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการจัดทําโครงการ ตั้งจายจาก
เงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 82
  ลําดับที่ 8
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 5,592,343 บาท

งบกลาง รวม 5,592,343 บาท
งบกลาง รวม 5,592,343 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 71,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตายและคลอดบุตร ฯลฯ 
ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 
ในอัตราร้อยละ 5 ของคาจ้างพนักงานจ้าง เงินเพิ่มคาครองชีพชั่ว
คราว ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 13,680 บาท และตั้ง
จายจากเงินรายได้ จํานวน 
57,520 บาทตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และหนังสือ
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5
/ว 81 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557และประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงาน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
ตั้งจายจาก
เงินรายได้ 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 3,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนทดแทน 
เพื่อให้ความคุ้มครองแกลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บ
ป่วย ตาย หรือสูญหายอันเนื่องมาจากการทํางานให้แกนาย
จ้าง ในอัตรา
ร้อยละ 0.2 ของคาจ้างทั้งปี โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24
 ธันวาคม 2561 เรื่อง การตั้งงบประมาณสมทบกองทุนเงินทด
แทน 
ตั้งจายจากเงินรายได้
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 3,493,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพให้แกผู้สูง
อายุ จํานวน 454 คน จํานวน 12 เดือน โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 2 หน้า 68

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,684,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพให้แก
คนพิการ จํานวน 174 คนๆ ละ 800 บาท/เดือน จํานวน 12
 เดือน โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ความพิการให้
คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ2553 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ลําดับที่ 2 หน้า 68

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพให้แก
ผู้ป่วยเอดส จํานวน 12 คนๆ ละ 500 บาท/เดือน จํานวน 12
 เดือน โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2927 ลงวัน
ที่ 25 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนทั่ว
ไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้างสวัดสิการทางสังคมให้
แกผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการ
ทางสังคมแกผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลัก
ประกันรายได้ให้แก
ผู้สูงอายุ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 2 หน้า 68
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สํารองจาย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในกรณีที่ไมสามารถคาดการณได้ลวง
หน้า ในกรณีจําเป็นหรือเพียงพอตอการเผชิญเหตุสาธารณภัย
ตลอดปี และนําไปใช้จายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือ
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสวนรวม หรือ
กรณีการป้องกันและยับยั้งกอนการเกิดสาธารณภัยหรือคาดการณ
วาจะเกิดสาธารณภัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธี
การงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2541 ข้อ 19 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที่ 15 กรกฎาคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ตั้งจายจากเงินรายได้

รายจายตามข้อผูกพัน

คาเชาที่ดินวัดโพธิ์ชัย (ที่ธรณีสงฆ) บ้านขัวสูง หมูที่ 6 จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาที่ดินวัดโพธิ์ชัย (ที่ธรณีสงฆ) บ้านขัวสูง หมู
ที่ 6 ตามสัญญาเชาที่ดิน สัญญาที่ 1/2559 ตั้งจายจากเงินรายได้

คาใช้จายในการจัดการจราจร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจรที่
ประชาชนได้รับประโยชนโดยตรง เชน การทาสีตีเส้น สัญญาณไฟ
จราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกโค้ง
จราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร ยางชะลอความเร็ว ฯลฯ
 ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลสีชมพู จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลสีชมพู ปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว
 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 ตั้งจายจากเงินรายได้ ตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 1 หน้า68
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จํานวน 55,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  ตั้งจายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 10 หน้า72

เงินชวยพิเศษ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยพิเศษในกรณีที่พนักงานสวนตําบล พนักงาน
จ้างขององคการบริาหารสวนตําบลถึงแกความตายในระหวาง
รับราชการ โดยถือปฏิบัติตามพระราชกฏษฎีกา การจาย
เงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน 
พ.ศ.2535 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 
0809.3/ว 90 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560 
เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ประกาศคณะ
กรรมการกลางข้าราชการ
และพนักงานสวนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการจาย
เงินชวยพิเศษ กรณีข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น
ผู้รับบํานาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแกความตาย พ.ศ.2560

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 146,643 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2500 หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จ
บํานาญ ข้าราชการสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.5/ว 30 ลง
วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 และหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 34 ลงวัน
ที่ 30 กันยายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการสงเงินสมทบกอง
ทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2563
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