
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลสีชมพู

อําเภอ นาแก   จังหวัดนครพนม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 26,553,200 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,830,930 บาท

งบบุคลากร รวม 6,356,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,980,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนของผู้บริหาร ได้แก นายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายก อบต. รองนายก อบต. ประธาน
สภา อบต.รองประธานสภา อบต.สมาชิกสภา อบต.เลขานุการนายก 
อบต.และเลขานุการสภา อบต. พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงของผู้บริหาร ได้แก นายก
องคการบริหารสวนตําบล 1 อัตรา รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายก อบต.รองนายก อบต.ประธาน
สภา อบต.รองประธานสภา อบต.สมาชิกสภา อบต.เลขานุการนายก 
อบต.และเลขานุการสภา อบต.พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
ตั้งจายจากเงินรายได้
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เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษของผู้บริหาร ได้แก นายกองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน 1 อัตรา รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายก อบต.รองนายก อบต.ประธาน
สภา อบต.รองประธานสภา อบต.สมาชิกสภา อบต.เลขานุการนายก 
อบต.และเลขานุการสภา อบต.พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
ตั้งจายจากเงินรายได้ 

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนได้แก เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายก อบต.รองนายก อบต.ประธาน
สภา อบต.รองประธานสภา อบต.สมาชิกสภา อบต.เลขานุการนายก 
อบต.และเลขานุการสภา อบต.พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 1,296,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน ได้แก ประธานสภา อบต. จํานวน 1 อัตรา 
รองประธานสภา อบต. จํานวน 1 อัตรา เลขานุการสภา อบต.จํานวน 
1 อัตรา และสมาชิกสภา อบต. จํานวน 12 อัตรา จํานวน 12 เดือน 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายก อบต.
รองนายก อบต.ประธานสภา อบต.รองประธานสภา อบต.สมาชิกสภา 
อบต. เลขานุการนายก อบต.และเลขานุการสภา อบต.พ.ศ.2544 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ตั้งจายจากเงินรายได้ 

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,375,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,477,660 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล และจายเป็นเงินเดือน
ปรับปรุง เงินเดือนประจําป จํานวน 10 อัตรา ได้แก ปลัด อบต. รองปลัด 
อบต. หัวหน้าสํานักปลัด นักวิเคราะหนโยบายและแผน นักวิชาการศึกษา 
นักทรัพยากรบุคคล นักจัดการงานทั่วไป นักพัฒนาชุมชน เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 12 เดือน 
ปฏิบัติตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2559 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ตั้งจายจากเงินรายได้
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล ที่ควรได้รับตามที่
ระเบียบกําหนด จํานวน 3 อัตรา ได้แก ปลัด อบต. รองปลัด อบต. หัวหน้า
สํานักปลัด  จํานวน 12 เดือน ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 10) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ตั้งจายจากเงินรายได้

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 604,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 4 อัตรา ได้แก 
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ ผช.นักพัฒนาชุมชน พนักงานขับรถยนต 
คนสวน จํานวน 12 เดือน ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2559 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 41,100 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ เชน เงินเพิ่ม
คาครองชีพชั่วคราว จํานวน 4 อัตรา ได้แก ผช.เจ้าพนักงานธุรการ 
ผช.นักพัฒนาชุมชน พนักงานขับรถยนต คนสวน จํานวน 
12 เดือน ปฏิบัติตามประกาศ ก.อบต.เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
(ฉบับที่ 2) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินอื่นๆ จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําพิเศษของพนักงานสวน
ตําบล ตําแหนง ปลัด อบต. จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน 
ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครพนม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2545 ข้อ 38 ตั้งจายจากเงินรายได้
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งบดําเนินงาน รวม 2,330,050 บาท
ค่าตอบแทน รวม 595,050 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 458,050 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกพนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจ้าง จํานวน 336,050 บาท ปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปสําหรับพนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2558 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ตั้งจายจากเงินรายได้
-คาตอบแทนคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง คณะกรรมการดําเนินงานจ้าง
ที่ปรึกษา คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานกอสร้าง 
คณะกรรมการกําหนดราคากลางงานกอสร้าง คณะกรรมการตรวจ
การจ้าง จํานวน 50,000 บาท ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง 
ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 ตั้งจายจากเงินรายได้
-คาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 
6,000 บาท จํานวน 12 เดือน ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและ
การเบิกคาใช้จาย พ.ศ.2562 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจ้าง ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ตั้งจายจากเงินรายได้

คาเชาบ้าน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านสําหรับพนักงานสวนตําบล ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ตั้งจายจาก
เงินรายได้

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานสวนตําบล  ปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
พนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน ตั้งจายจากเงินรายได้
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ค่าใช้สอย รวม 1,031,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป จํานวน 234,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการคนงาน
ทั่วไป จํานวน 3 คนๆ ละ 6,500 บาท จํานวน 12 เดือน  
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561ตั้งจายจากเงินรายได้ 

คาจ้างเหมาบริการเครื่องถายเอกสาร จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการเครื่องถายเอกสารสํานักงาน 
เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 ตั้งจายจากเงินรายได้

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัด
สิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณาเผยแพร 
คาธรรมเนียมตาง ๆ คาเบี้ยประกัน คาใช้จายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา คาจ้างเหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟ้า (ปักเสาพาดสาย 
ขยายเขต) คาติดตั้งประปา (ขยายทอเมนของการประปา) คาติดตั้ง
โทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ และคาใช้จายอื่น ปฏิบัติตาม
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 
9 ธันวาคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 ตั้งจายจากเงินรายได้
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

-คารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 20,000 บาท 
เพื่อจายเป็นคาอาหาร อาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพ
เอกสาร คาใช้สอยที่เกี่ยวเนื่องกับการเลื้ยงรับรอง รวมทั้งคาบริการ
ด้วย และคาใช้สอยอื่นที่จําเป็นต้องจายที่เกี่ยวกับการรับรอง การต้อนรับ
บุคคล กลุมบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม
หรือทัศนศึกษาดูงาน ตั้งจายจากเงินรายได้
-คาเลื้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือการประชุมคณะกรรมการ
ที่จัดตั้งตามกฎหมาย ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจายเป็นคาอาหาร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่มตางๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและ
คาบริการอื่นๆ ซึ่งจําเป็นต้องจายเกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุม ฯลฯ
 ตั้งจายจากเงินรายได้ 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คา พรบ.รถยนตสวนกลาง รถดับเพลิงบรรทุกน้ําเอนกประสงค และรถ
จักรยานยนต

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมในการตอทะเบียน และทําประกันภัย
รถจักรยานยนต รถยนตสวนกลาง รถดับเพลิงบรรทุกน้ําเอนกประสงค 
และคาชดใช้คาเสียหายหรือสินไหมทดแทน ที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถยนตใน
ราชการ ตั้งจายจากเงินรายได้

คาใช้จายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายจัดเตรียมการและการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ได้แก คาวัสดุ อุปกรณ คาตอบแทน
คณะกรรมการการเลือกตั้งตางๆ คาอาหาร อาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม 
คาเครื่องเขียนแบบพิมพตางๆ หรือจายอื่นที่เกื่ยวเนื่องกับการเลือกตั้ง 
ปฏิบัติตามระเบียบวาด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น ตั้งจายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้าที่ 82 ลําดับที่ 2

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก คาลงทะเบียนและคาใช้จาย
อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรม สัมมนาของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ที่สวนราชการอื่นหรือ
สถาบันอื่นจัดขึ้น ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน ตั้งจายจากเงินรายได้
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คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ และพวงมาลาสําหรับพิธีการวันสําคัญตางๆ ตามวาระ
และโอกาสที่จําเป็นและมีความสําคัญ

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พานประดับ
พุมดอกไม้ สําหรับวางและพวงมาลา ฯลฯ สําหรับพิธีการวันสําคัญตางๆ 
ตามวาระและโอกาสที่จําเป็นและมีความสําคัญ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2530 ตั้งจาย
จากเงินรายได้

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ โดยเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงานหรือ
คาจ้างแรงงานของบุคคลภายนอก เชน คาซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร 
เครื่องถายเอกสาร รถยนต เครื่องพนหมอกควัน ตู้ โต๊ะ ครุภัณฑ
ตางๆ ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ตั้งจายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 245,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุสํานักงานตางๆ ที่จําเป็นต้องใช้ใน
สํานักงาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ กาว แฟ้ม โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไมคงทนสภาพเดิม ตั้งจายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เชน แปรง ไม้กวาด เขง 
ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม แก้วน้ํา จานรอง สบู ผงซักฟอก น้ํายาล้างห้องน้ํา 
น้ํายาถูพื้น น้ํายาล้างจาน น้ําดื่ม ฯลฯ หรือรายจายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับ
รายจายประเภทนี้ ซึ่งโดยสภาพเมื่องใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป 
แปรสภาพหรือไมคงทนสภาพเดิม ตั้งจายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรรี่ 
ยางนอก ยางใน สายไมล เพลา หัวเทียน กระจกมองข้ามรถยนต หม้อน้ํารถ
ยนต ฯลฯ และสวนประกอบอื่นๆ สําหรับรถจักรยานยนตและรถยนตสวน
กลาง ที่ชํารุดเสียหายจําเป็นต้องเปลี่ยนใหม ตั้งจายจากเงินรายได้
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล 
น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ เป็นต้น และอื่นๆ ที่ใช้สําหรับ
รถจักรยานยนต รถยนตสวนกลาง รถบรรทุกน้ําดับเพลิง
เอนกประสงค และที่ใช้ในการปฏิบัติงานอื่นๆ ขององคการบริหารสวน
ตําบล ตั้งจายจากเงินรายได้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขียน
โปสเตอร พูกัน สี ฟิลม ฟิลมถายรูป แถบบันทึกเสียงหรือภาพ 
ไม้อัด แผงปิดประกาศ แบตเตอรรี่ให้กับกล้องวีดีโอ และอุปกรณใช้กับ
กล้องถายรูประบบดิจิตอล ฯลฯ รวมทั้งวัสดุอื่นๆที่จําเป็นต้องใช้ใน
การประชาสัมพันธงานขององคการบริหารสวนตําบลและตามนโยบายของ
รัฐบาล ตั้งจายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก แผนซีดี 
หมึกเครื่องปริ้นเตอรเลเซอร หมึกสี หมึกขาวดํา ผ้าหมึก จอมอมิเตอร 
เมนบอรด อุปกรณที่เกี่ยวเนื่องกับเครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ ตั้งจายจาก
เงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 459,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าของสํานักงาน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและสถานที่อยู
ในความดูแลขององคการบริหารสวนตําบลสีชมพู ตั้งจายจากเงินรายได้

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาที่ใช้ในสํานักงาน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และสถานที่อยู
ในความดูแลขององคการบริหารสวนตําบลสีชมพู รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระ
พร้อมกัน เชน คาบริการ คาภาษี เป็นต้น ตั้งจายจากเงินรายได้

คาบริการโทรศัพท จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทที่ใช้ในการติดตอราชการ รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระ
พร้อมกัน เชน คาเชาเครื่อง คาเชาหมายเลขโทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย 
คาภาษี เป็นต้น ตั้งจายจากเงินรายได้
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คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณียโทรเลข เชน คาฝากสงไปรษณียโทรเลข 
คาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียอากร คาเชาตู้ไปรษณีย 
เป็นต้น ตั้งจายจากเงินรายได้

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน โทรภาพหรือ
โทรสาร คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม 
คาใช้จายในการบริการอินเตอรเน็ต และคาสื่อสารอื่นๆ ฯลฯ 
รวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้รับบริการและคาใช้จายที่ต้องชําระ
พร้อมกัน ตั้งจายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 83,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 83,600 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน) จํานวน 32,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน) จํานวน 1 ชุด
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 24,000 บีทียู
-ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
-เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไมเกิน 40,000
 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลาก
ประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
-ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสง
ความเย็นและหนวยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
-เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ เชน แผนฟอกอากาศ ตะแกรง
ไฟฟ้า (Electric grids) หรือเครื่องผลิตประจุไฟฟ้า (Ionizer) 
เป็นต้น สามารถดักจับอนุภาค ฝุนละออง และอุปกรณสามารถทําความสะอาด
ได้ ตั้งตามเกณฑบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ประจําป พ.ศ.2561 ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป
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ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องทําน้ําร้อน-น้ําเย็น แบบตอทอ ขนาด 2 ก๊อก จํานวน 26,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องทําน้ําร้อน-น้ําเย็น แบบตอ ขนาด 2 ก๊อก โดยมี
ลักษณะดังนี้
-มีหัวก๊อกจายน้ํา โดยเป็น น้ําร้อน 1 หัว น้ําเย็น 1 หัว
-เป็นเครื่องทําน้ําร้อนน้ําเย็นแบบตั้งพื้น ระบบตอทอประปา
-มีระบบกรองน้ําในตัวเครื่อง
-ความจุถังเก็บน้ําเย็น ไมน้อยกวา 4 ลิตร
-ความจุถังเก็บน้ําร้อน ไมน้อยกวา 2 ลิตร
-ตัวเครื่องทั้งภายนอกและภายในทําด้วยวัสดุไมเป็นสนิม
ตั้งตามเกณฑบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ประจําป พ.ศ.2561 ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 5,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา 
(18 หน้า/นาที) ราคา 2,600 บาท จํานวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 5,200 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600x600 dpi
-มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 18 หน้าตอ
นาที (PPm)
-มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 8 MB
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน
ไมน้อยกวา 1 ชอง
-มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 150 แผน ตั้งตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ประจําป พ.ศ.2561 ตั้งจายเงินอุดหนุนทั่วไป 

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑที่มีลักษณะเป็นการ
ซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑขนาดใหญ ซึ่งไมรวมถึง
คาซอมแซมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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งบรายจ่ายอื่น รวม 15,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 15,000 บาท
รายจายอื่น

คาจ้างที่ปรึกษา จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบ
ตางๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของ อบต. ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหาหรือปรับ
ปรุงครุภัณฑที่ดินหรือสิ่งกอสร้าง เป็นคาจ้างองคกรหรือสถาบันที่เป็น
กลาง สํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการจาก อบต.
สีชมพู ตั้งจายจากเงินรายได้

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

อุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นระดับอําเภอ

จํานวน 26,000 บาท

อุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นระดับอําเภอ ให้แก อบต.นาแก เพื่อจาย
เป็นคาใช้จายตางๆ ในการดําเนินงานศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนฯระดับอําเภอ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ตั้งจายจาก
เงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 83 
ลําดับที่ 11

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันสําคัญของชาติ (งานรัฐพิธี) จํานวน 20,000 บาท

อุดหนุนโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันสําคัญของชาติ (งานรัฐพิธี) 
ให้แก อําเภอนาแก เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
วันสําคัญของชาติในสวนภูมิภาค และอําเภอ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 และหนังสืออําเภอนาแก ที่ นพ 0318/ว2466
ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562  ตั้งจายจากเงินรายได้
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,320,400 บาท
งบบุคลากร รวม 1,835,580 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,835,580 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,309,920 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลและจายเป็นเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําป จํานวน 5 อัตรา ได้แก ผอ.กองคลัง นักวิชาการเงินและ
บัญชี เจ้าพนักงานการเงิน เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติ
ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2559 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบล ที่ควรได้รับตามที่ระเบียบ
กําหนด จํานวน 1 อัตรา ได้แก ผอ.กองคลัง เดือน
ละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 10) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ตั้งจายจากเงิน
รายได้

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 454,080 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา ได้แก 
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน 12 เดือน ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 29,580 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ เชน เงินเพิ่ม
คาครองชีพชั่วคราว จํานวน 2 คน ได้แก ผช.เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี และ ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน 12 เดือน ปฏิบัติตาม
ประกาศ ก.อบต.เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ตั้งจายจากเงินรายได้
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งบดําเนินงาน รวม 468,820 บาท
ค่าตอบแทน รวม 263,820 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 206,820 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกพนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจ้าง จํานวน 156,820 บาท ปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปสําหรับพนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2558 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ตั้งจายจากเงินรายได้
-คาตอบแทนคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่
ปรึกษา คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานกอสร้าง 
คณะกรรมการกําหนดราคากลางงานกอสร้าง คณะกรรมการตรวจ
การจ้าง จํานวน 50,000 บาท ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง 
ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 ตั้งจายจากเงินรายได้

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจ้าง ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ตั้งจายจากเงินรายได้

คาเชาบ้าน จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านสําหรับพนักงานสวนตําบล ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ตั้งจายจาก
เงินรายได้

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานสวนตําบล  ปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
พนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบันตั้งจายจากเงินรายได้
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ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก คาลงทะเบียนและคาใช้จาย
อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรม สัมมนาของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ที่สวนราชการอื่นหรือ
สถาบันอื่นจัดขึ้น ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ตั้งจายจากเงินรายได้

โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 
เชน คาอาหาร คาป้ายโครงการ และคาใช้จายอื่น ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงานการแขงขันกีฬา
และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 83 ลําดับที่ 6 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ โดยเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงหรือคาจ้างแรงงาน
ของบุคคลภายนอก เชน คาซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถาย
เอกสาร รถยนต เครื่องพนหมอกควัน ตู้ โต๊ะ ครุภัณฑตางๆ ฯลฯ 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523 
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ตั้งจายจากเงินรายได้

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

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุสํานักงานตางๆ ที่จําเป็นต้องใช้ใน
สํานักงาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ กาว แฟ้ม โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม ตั้งจายจากเงินรายได้
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัดสุคอมพิวเตอร เชน แผนจานบันทึกข้อมูล 
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ เครื่องปริ้นเตอร จอมอ
มิเตอร ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม รวมถึงคาใช้จายที่ต้องจาย
พร้อมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เป็นต้น ตั้งจายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 16,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 16,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน ตั้งไว้ 16,000 บาท จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน
คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 2 แกนหลัก (2 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 2.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผล
สูง จํานวน 1 หนวย
-หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมน้อยกวา 4 MB
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมน้อยกวา 4 GB
-มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมน้อยกวา 1 TB 
หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อยกวา 120 GB จํานวน 1
 หนวย
-มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อยกวา 1,366x768 Pixel และมีขนาดไม
น้อยกวา 12 นิ้ว
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อยกวา 
3 ชอง
-มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
-สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) 
และ Bluetooth ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ประจําป พ.ศ.2561 ตั้งจายเงินอุดหนุนทั่วไป 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 40,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน
ชวงเทศกาลสําคัญ เชน เทศกาลปใหม เทศกาลสงกรานต เทศกาล
ไหว้พระธาตุพนม เป็นต้น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/
ว661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 ตั้งจายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 84 ลําดับที่ 1

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 181,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 181,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 181,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการขับรถน้ํา จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ ตําแหนง พนักงานขับรถยนตบรรทุกน้ํา
ดับเพลิงเอนกประสงค จํานวน 1 อัตรา หรือรายจายอื่นๆ ที่อยูใน
ประเภทนี้ ตั้งจายจากเงินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการฝกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีความเสี่ยงในตําบล
สีชมพู

จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ให้แก อปพร. เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม วัสดุฝกอบรม 
คาวิทยากร ป้ายโครงการ และคาใช้จายอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝกอบรมและการเข้ารับการฝกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ตั้งจายจากงินรายได้ ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 84 ลําดับที่ 3
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โครงการฝกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน (จัดตั้ง) จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการฝกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝายพลเรือน(จัดตั้ง) เชน คาวิทยากร คาวัสดุ อุปกรณ คาอาหาร อาหารวาง
พร้อมเครื่องดื่ม หรือรายจายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับรายจายประเภทนี้ ฯลฯ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝกอบรมและ
การเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ตั้งจายจาก
เงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 84 
ลําดับที่ 4

แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,156,720 บาท

งบบุคลากร รวม 1,823,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,823,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,293,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานครูองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 4 อัตรา จํานวน 12 เดือน ตั้งจายจาก
เงินรายได้ จํานวน 143,500 บาท และตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป จํานวน 1,150,000 บาทปฏิบัติตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด
นครพนม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  

เงินวิทยฐานะ จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะให้แกพนักงานครูองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 4 อัตรา เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน ทั้งนี้จะ
เบิกจายตอเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 362,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ได้แก ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก
จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหาร
งานบุคคลพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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งบดําเนินงาน รวม 1,476,020 บาท
ค่าตอบแทน รวม 174,820 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 161,120 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกพนักงานครูองคการ
บริหารสวนตําบลและผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 141,120 บาท  
ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง กําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําป สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ตั้งจายจาก
เงินรายได้
-คาตอบแทนคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่
ปรึกษา คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานกอสร้าง 
คณะกรรมการกําหนดราคากลางงานกอสร้าง คณะกรรมการตรวจ
การจ้าง จํานวน 20,000 บาท ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง 
ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 13,700 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานครูองคการบริหารสวน
ตําบล ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน ตั้งจายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 691,100 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 15,000 บาท

-คารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 15,000 บาท 
เพื่อจายเป็นคาอาหาร อาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพ
เอกสาร คาใช้สอยที่เกี่ยวเนื่องกับการเลื้ยงรับรอง รวมทั้งคาบริการ
ด้วย และคาใช้สอยอื่นที่จําเป็นต้องจายที่เกี่ยวกับการรับรอง การต้อนรับ
บุคคล กลุมบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม
หรือทัศนศึกษาดูงาน ตั้งจายจากเงินรายได้
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 119,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน(รายหัว) วัสดุการ
ศึกษา ครุภัณฑ และเครื่องเลนพัฒนาการเด็กสําหรับเด็กเล็กใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จํานวน 70 คนๆ ละ 1,700 บาท 
ทั้งนี้จะเบิกจายได้ตอเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0313.4/ว1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้าที่ 75 ลําดับที่ 8

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก คาลงทะเบียนและคาใช้จาย
อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรม สัมมนาของพนักงานครูองคการ
บริหารสวนตําบล ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก ที่สวนราชการอื่นหรือสถาบันอื่น
จัดขึ้น ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
ตั้งจายจากเงินรายได้

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ เชน คารางวัล คาอาหาร อาหารวาง น้ําดื่ม คาจัดสถานที่ 
หรือรายจายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับรายจายประเภทนี้ ปฏิบัติตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 
19 พฤษภาคม 2551ตั้งจายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 75 ลําดับที่ 1

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 79,100 บาท

เพื่อจายเป็นคาหนังสือเรียน คาอุปกรณการเรียน คาเครื่องแบบ
นักเรียน และคากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัด ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 74 ลําดับที่ 2
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน ศพด.) จํานวน 343,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันสําหรับเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด จํานวน 70 คนๆ ละ 20 บาท 245 วัน ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้าที่ 74 ลําดับที่ 3

ค่าวัสดุ รวม 585,100 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เชน แปรง ไม้กวาด เขง 
ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย ชาม แก้วน้ํา จานรอง กระจกเงา น้ําดื่ม น้ํายาล้างจาน 
ผงซักฟอก ฯลฯ หรือรายจายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับรายจายประเภทนี้ ซึ่งโดย
สภาพเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสถาพหรือไมคงสภาพเดิม 
ตั้งจายจากเงินรายได้

คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 555,100 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) ให้แก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 74 ลําดับที่ 4

ค่าสาธารณูปโภค รวม 25,000 บาท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน โทรภาพ หรือ
โทรสาร คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม 
คาใช้จายในการบริการอินเตอรเน็ต และคาสื่อสารอื่นๆ ฯลฯ รวมถึง
คาใช้จายเพื่อให้ได้รับบริการและคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน ตั้งจายจาก
เงินรายได้

วันที่พิมพ : 9/9/2562  11:10:38 หน้า : 20/40



งบเงินอุดหนุน รวม 857,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 857,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการแขงขันกีฬาไตรภาคี จํานวน 15,000 บาท

อุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตําบลสีชมพู เพื่อดําเนินงานตามโครงการแขงขัน
กีฬาไตรภาคี จํานวน 3 แหง ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3616 
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ตั้งจายจาก
เงินรายได้ ตามแแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 76 
ลําดับที่ 16

โครงการเดินทางไกลและอยูคายพักแรมลูกเสือสามัญ-เนตรนารี จํานวน 30,000 บาท

อุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตําบลสีชมพู จํานวน 3 แหง เพื่อดําเนินงาน
ตามโครงการเดินทางไกลและอยูคายพักแรมลูกเสือสามัญ-เนตรนารี 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 
ตั้งจายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 77 ลําดับที่ 17

เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน จํานวน 812,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพื้นที่ตําบล
สีชมพู ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 76 ลําดับที่ 15
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 270,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการพนหมอกควันและรณรงคกําจัดลูกน้ํายุงลาย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการพนหมอกควันและรณรงคกําจัดลูกน้ํา
ยุงลาย เชน น้ํามันสวนผสม คาจ้างเหมาบริการ คาใช้จายในการรณรงค
และคาใช้จายอื่นๆ ที่มีความจําเป็นในการดําเนินการ ตั้งจายจาก
เงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 71 
ลําดับที่ 3

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า เชน คาจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า คาวัสดุอุปกรณ
ตาง ๆ และคาจ้างเหมาบริการอาสาสมัครปศุสัตวหรือรายจายอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
กับรายจายประเภทนี้ ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว1020 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้าที่ 71 ลําดับที่ 1

โครงการอบรมการบริหารจัดการขยะ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการอบรมการบริหารจัดการขยะ 
เชน คาตอบแทนวิทยากร คาจัดเตรียมสถานที่ คาอาหาร อาหารวาง 
น้ําดื่ม หรือรายจายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับรายจายประเภทนี้ ฯลฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝกอบรมและการเข้ารับการ
ฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 พรบ.รักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 306 
ลงวันที่ 31 มกราคม 2561 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวน
ท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว629 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 ตั้งจายจาก
เงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 71 
ลําดับที่ 2 
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการ
แพทย เชน แอลกอฮอล ออกซิเจน น้ํายาตางๆ เลือด เวชภัณฑ 
เคมีภัณฑ ถุงมือ กระบอกฉีดยา เข็มฉีดยา สําลี น้ํายาพนฆาเชื้อ
ไข้หวัดนก น้ํายาพนหมอกควัน วัคซีนป้องกันโรคระบาดตางๆ วัสดุในการ
ป้องกันไข้เลือดออก หรือรายจายอื่นๆ ที่อยูในประเภทนี้ ตั้งจายจาก
เงินรายได้ 

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

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข

จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้แกหมูบ้านในตําบลสีชมพู เพื่อขับเคลื่อนโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมตางๆ ปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 73 ลําดับที่ 18

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,355,990 บาท

งบบุคลากร รวม 751,380 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 751,380 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 552,060 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล และจายเป็นเงินปรับปรุง 
เงินเดือนประจําป จํานวน 2 อัตรา ได้แก ผอ.กองชาง 
นายชางโยธา จํานวน 12 เดือน โดยถือปฏิบัติตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด
นครพนม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
ตั้งจายจากเงินรายได้
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล ที่ได้รับ
ตามระเบียบกําหนด จํานวน 1 อัตรา ได้แก ผอ.กองชาง 
เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน โดยถือปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น เรื่อง กําหนด
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 10) ตั้งจายจาก
เงินรายได้

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 133,320 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ได้แก 
ผช.ชางโยธา จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยถือปฏิบัติ
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครพนม 
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานจ้าง 
(ฉบับที่ 3) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน ตั้งจายจายเงินรายได้

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ เชน เงินเพิ่ม
คาครองชีพชั่วคราว จํานวน 1 อัตรา ได้แก ผช.ชางโยธา จํานวน 
12 เดือน  โดยถือปฏิบัติตามประกาศ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
ตั้งจายจากเงินรายได้
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งบดําเนินงาน รวม 400,610 บาท
ค่าตอบแทน รวม 150,610 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 95,610 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจ้าง จํานวน 65,610 บาท โดยถือปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปสําหรับพนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2558 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ตั้งจายจากเงินรายได้
-คาตอบแทนคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่
ปรึกษา คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานกอสร้าง 
คณะกรรมการกําหนดราคากลางงานกอสร้าง คณะกรรมการตรวจ
การจ้าง  เป็นเงิน 30,000 บาท ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง 
ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 ตั้งจายจากเงินรายได้

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาให้แกพนักงานสวนตําบล
และพนักงานจ้าง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ตั้งจายจากเงินรายได้

คาเชาบ้าน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของราชการสวน
ท้องถิ่น (ฉบับ3) พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ตั้งจายจาก
เงินรายได้

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบล โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน ตั้งจายจากเงินรายได้
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ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริาการ เชน คาปักเสาพาดสาย
ภายนอกสถานที่ไฟฟ้าราชการ เพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า 
คาจ้างเหมาเดินสายไฟ และติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติม คาวางทอประปา
ภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให้ราชการได้ใช้บริการน้ําประปา คาจ้าง
เหมาเดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปาเพิ่มเติม คาใช้จายในการ
ติดตั้งโทรศัพท ยกเว้น คาตู้สาขา คาเครื่องโทรศัพทพวงภายในและ
เครื่องโทรศัพทภายใน คาใช้จายในการดําเนินคดี คาเย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คาธรรมเนียม
ตางๆ คาถายเอกสาร คาเบี้ยประกันภัย คาจ้างเหมาบริการตางๆ เป็นต้น 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120
 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ตั้งจายจากเงินรายได้

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก คาลงทะเบียนและคาใช้จาย
อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง ที่สวนราชการอื่นหรือสถาบันอื่นจัดขึ้น โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ตั้งจายจาก
เงินรายได้

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ โดยเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงานหรือ
คาจ้างแรงงานของบุคคลภายนอก เชน คาซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร 
เครื่องถายเอกสาร รถยนต เครื่องพนหมอกควัน ตู้ โต๊ะ ครุภัณฑ
ตางๆ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 
0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ตั้งจายจากเงินรายได้ 
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ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัดสุสํานักงานตางๆ ที่จําเป็นต้องใช้ใน
สํานักงาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ กาว แฟ้ม โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไมคงทนสภาพเดิม ตั้งจายจากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า 
โคมไฟฟ้า ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้ว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไมคงทนสภาพเดิม ตั้งจายจาก
เงินรายได้

วัสดุกอสร้าง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอ
สร้าง เชน อิฐ หิน ปูน ทราย ซีเมนต จอบ เสียม ขวาน เลื่อย ไม้ 
สี ตะปู เหล็กเส้น ยางมะตอย และวัสดุอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งจายจาก
เงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนจานบันทึกข้อมูล 
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ ปริ้นเตอร จอมอ
มิเตอร อุปกรณที่เกี่ยวเนื่องกับเครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพ
เมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไมคงคนสภาพเดิม 
ตั้งจายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 204,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 204,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง จํานวน 204,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน การปรับปรุง/ซอมแซมถนน คสล./ถนนลาด
ยาง/ถนนลูกรัง และระบบประปาที่เป็นทรัพยสินของ อบต.สีชมพู 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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งานไฟฟ้าถนน รวม 360,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 360,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 360,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค จํานวน 360,000 บาท

1.อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา 
บ้านเหลาทงุ หมูที่ 3 จํานวน 300,000 บาท เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนการ
ไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอนาแก สําหรับขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา สายไป
หนองสโน รายละเอียดเป็นไปตามประมาณราคาของการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาคอําเภอนาแกกําหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว2916 ลงวันที่ 27 กันยายน 2553 ตั้งจายจากเงินรายได้ 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 56 ลําดับที่ 59
 
2.อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา
บ้านเหลาทุง หมูที่ 4 จํานวน 60,000 บาท  เพื่อจายเงินอุดหนุนการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาคอําเภอนาแก สําหรับขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําบ้านเหลาทุง 
หมูที่ 4 ระยะทาง 500 เมตร รายละเอียดเป็นไปตามประมาณราคาของ
การไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอนาแกกําหนด ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2916 ลงวันที่ 27 กันยายน 2553 ตั้งจายจาก
เงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 58 
ลําดับที่ 76
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 140,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการประชุมประชาคม
ท้องถิ่น โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาอาหาร อาหารวาง คาวัสดุ
อุปกรณ และคาใช้จายอื่น ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 ตั้งจายจาก
เงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 69 
ลําดับที่ 5

โครงการฝกอบรมชมรมผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตําบลสีชมพู จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการฝกอบรมชมรมผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุตําบลสีชมพู เชน คาตอบแทนวิทยากร คาจ้างเหมา
จัดเตรียมสถานที่ คาอาหาร อาหารวาง หรือรายจายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับราย
จายประเภทนี้ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การฝกอบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงานการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 69 ลําดับที่ 7

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนระดับตําบล จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะบริหารสภาเด็ก
และเยาวชนระดับตําบล เชน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร อาหารวาง
พร้อมเครื่องดื่ม หรือรายจายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับรายจายประเภทนี้ ฯลฯ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝกอบรมและการ
เข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ตั้งจายจากเงิน
รายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 69 ลําดับที่ 8
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โครงการสงเสริมสนับสนุนกิจการสภาเด็กและเยาวชนระดับตําบล จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมสนับสนุนกิจการสภาเด็ก
และเยาวชนระดับตําบล เชน คาอาหาร อาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม คาป้าย 
คาวัสดุอุปกรณตางๆ หรือรายจายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับรายจายประเภทนี้ ฯลฯ
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝกอบรม
และการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่สวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 ตั้งจายจาก
เงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 69 ลําดับที่ 9

โครงการสงเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตําบลสีชมพู จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตําบล
สีชมพู  เชน คาอาหาร อาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม ป้ายโครงการ หรือ
รายจายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับรายจายประเภทนี้ ฯลฯ ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝกอบรมและการเข้ารับการ
ฝกอบรมของเจ้าหน้าที่สวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 ตั้งจายจากเงินรายได้ 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 70 ลําดับที่ 10

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 370,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาตําบล(กีฬาต้านยาเสพติด) จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการแขงขันกีฬาตําบล(กีฬาต้าน
ยาเสพติด) เชน คารางวัล คาถ้วยรางวัล คาอาหาร อาหารวางพร้อม
เครื่องดื่ม น้ําดื่ม คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกีฬา คาจัดสถานที่ 
คาป้าย หรือรายจายที่เกี่ยวเนื่องกับรายจายประเภทนี้ ฯลฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและ
การสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 79 ลําดับที่ 3
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โครงการแขงขันเรือพายและกีฬาพื้นบ้านตําบลสีชมพู จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการแขงขันเรือพายและกีฬาพื้นบ้าน
ตําบลสีชมพู เชน คารางวัล คาถ้วยรางวัล คาตอบแทน คาป้ายโครงการ 
คาอาหาร น้ําดื่ม อาหารวาง คาจัดเตรียมสถานที่หรือรายจายอื่นที่
เกี่ยวเนื่องกับรายจายประเภทนี้ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
คาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 79 ลําดับที่ 6

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุอุปกรณกีฬาไว้ใช้ในการฝกซ้อม แขงขัน 
และสนับสนุนประชาชนออกกําลังกาย เชน ลูกฟุตบอล วอลเลย
บอล ตะกร้อ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ 

งบลงทุน รวม 200,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 200,000 บาท
ครุภัณฑกีฬา

เครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง หมูที่ 2 
มีรายละเอียด ดังนี้
-เครื่องเดินคู จํานวน 2 ชุด
-เครื่องก้าวเหวี่ยงขาคู จํานวน 2 ชุด
-เครื่องปันจักรยาน จํานวน 2 ชุด
-เครื่องกรรเชียงบก จํานวน 2 ชุด
ราคานอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ซึ่งไมสามารถซื้อได้ตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไมได้กําหนดไว้ในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ จึงจัดหาตามราคาซื้อขายตามท้องตลาด ซึ่งเป็นราคา
ประหยัดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 
22 มิถุนายน 2552 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 69 ลําดับที่ 3
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 270,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 210,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายเกี่ยวกับการจัดงานรัฐพิธี งานพิธีทางศาสนา และงานประเพณีตางๆ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายทํากิจกรรมรัฐพิธีเกี่ยวเนื่องกับองคพระมหากษัตริย 
และสถาบันพระมหากษัตริย เพื่อเป็นการถวายราชสักการะ สํานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ แสดงออกถึงความจงรักภักดีและเป็นการปฏิบัติตามแบบ
แผนจารีตประเพณีอันดีงาม และการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับประเพณี
ทางศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น ตั้งจายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 79 ลําดับที่ 1

โครงการนมัสการพระธาตุศรีคุณและงานบุญมหาชาติ จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการนมัสการพระธาตุศรีคุณและงาน
บุญมหาชาติ เชน คาอาหาร อาหารวาง น้ําดื่ม ป้ายโครงการ หรือรายจาย
อื่นที่เกี่ยวเนื่องกับรายจายประเภทนี้ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
ตั้งจายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้าที่ 80 ลําดับที่ 8

โครงการประเพณีฟ้อนรําโบราณ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการประเพณีฟ้อนรําโบราณ เชน 
คาป้าย คาจัดเตรียมสถานที่ คาอาหาร น้ําดื่ม อาหารวาง หรือรายจายที่
เกี่ยวเนื่องกับรายจายประเภทนี้ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
ตั้งจายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้าที่ 79 ลําดับที่ 4
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โครงการประเพณีลอยกระทง จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการประเพณีลอยกระทง เชน คารางวัล 
คาอาหาร น้ําดื่ม อาหารวาง คาตอบแทน คาจัดเตรียมสถานที่ คาจ้าง
เหมา หรือรายจายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับรายจายประเภทนี้ ฯลฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดการแขงขันกีฬาและการ
สงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 ตั้งจายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 79 ลําดับที่ 2

โครงการประเพณีสรงน้ําพระวัดถ้ําช้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการประเพณีสรงน้ําพระวัดถ้ําช้าง เชน 
คาป้าย คาอาหาร น้ําดื่ม อาหารวาง หรือรายจายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับรายจาย
ประเภทนี้ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจายจากเงินรายได้ 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 79 ลําดับที่ 5

โครงการประเพณีสรงน้ําพระห้วยเกิ้ง จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการประเพณีสรงน้ําพระห้วยเกิ้ง เชน 
คาป้าย คาอาหาร น้ําดื่ม อาหารวาง หรือรายจายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับรายจาย
ประเภทนี้ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงานการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 79 ลําดับที่ 6
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งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดสร้างเรือไฟอําเภอนาแก งานประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม 
ประจําป 2563

จํานวน 60,000 บาท

อุดหนุนโครงการจัดสร้างเรือไฟอําเภอนาแก งานประเพณีไหลเรือไฟ 
จังหวัดนครพนม ประจําป 2563 ให้แกสภาวัฒนธรรมอําเภอนาแก 
เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดสร้างเรือไฟอําเภอนาแก 
งานประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม ประจําป 2563 ปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้าที่ 80 ลําดับที่ 10

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 2,251,000 บาท

งบลงทุน รวม 2,251,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,251,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนน คสล. สายไปอางเก็บน้ําวังมวง หมูที่ 1 จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล.สายไปอางเก็บน้ําวังมวง เริ่มจาก
ถนน คสล.เดิมบริเวณบ้านนายจักรชัย สาระบุตร ไปตามถนน
ลูกรัง กว้าง 5 เมตร ยาว 80 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ คสล.รวมไมน้อยกวา 400 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบ
และรายการที่ อบต.สีชมพู กําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 48 ลําดับที่ 20

โครงการกอสร้างทอลอดเหลี่ยมข้ามห้วยป๋าเปรม หมูที่ 7 จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างทอลอดเหลี่ยมข้ามห้วยป๋าเปรม 
หมูที่ 7 จํานวน 3 ชอง ขนาด 1.80x1.80 เมตร ยาว 8 เมตร โดยกอสร้างชวง
บริเวณสวนยางของนายไถว วงคสุขะ และงานประกอบอื่นๆ ตามแบบแปลน
ที่ อบต.สีชมพู กําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 64 ลําดับที่ 115
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โครงการกอสร้างฝายน้ําล้น แบบ มข.2527 หมูที่ 6 จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างฝายน้ําล้นกั้นห้วยมวง ขนาดกว้าง 6 เมตร 
สันฝายสูง 1 เมตร  ผนังข้างสูง 2.50 เมตร พร้อมงานประกอบอื่นๆ 
โดยกอสร้างบริเวณที่นานางศรีทัย พอบาล รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการที่ อบต.สีชมพู กําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 62 ลําดับที่ 101

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล.ภายในหมูบ้าน หมูที่ 2 จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างรางระบายน้ํา คสล.ภายในหมูบ้าน 
(ชวงที่ 1) กว้าง 0.45 เมตร ยาว 55 เมตร เริ่มจากบริเวณ
บ้านนายเกษม ใจเที่ยง ไปตามถนน คสล.รายละเอียดตามรูปแบบ
และรายการที่ อบต.สีชมพู กําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 55 ลําดับที่ 51

โครงการตอเติมศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านขัวสูง (กั้นห้องศูนยเด็ก) จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอเติมศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านขัวสูง (กั้นห้อง
ศูนยเด็ก) โดยทําการติดผนังกระจกอลูมิเนียมกั้นห้องศูนยเด็กเล็ก 
เพื่อจัดสรรพื้นที่ให้มีความเหมาะสมตอการเรียนการสอน รายละเอียด
ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สีชมพู กําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 53 ลําดับที่ 41

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนเพื่อการเกษตร หมูที่ 5 จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงซอมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายไป
หนองอีกุด โดยเสริมผิวทางด้วยดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยแตงให้
เรียบร้อย จํานวน 200 ลบ.ม.รายละเอียดตามรูปแบบและรายการ
ที่อบต.สีชมพู กําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 59 ลําดับที่ 86

โครงการปรับปรุงซอมแซมระบบประปา หมูที่ 4 จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงซอมแซมระบบประปาที่ได้รับความชํารุดเสียหาย
ในพื้นที่ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สีชมพู กําหนด 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้าที่ 58 ลําดับที่ 72
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โครงการปรับปรุงซอมสร้างทางระบายน้ําภายในหมูบ้าน (สายทิศตะวันออก) หมู
ที่ 5

จํานวน 314,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงซอมสร้างทางระบายน้ําเดิมภายในหมูบ้าน โดยทํา
การรื้อรางระบายน้ําเดิมแล้ววางทอระบายน้ํา พร้อมบอพักความยาวรวม 
180 เมตร รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สีชมพู กําหนด
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้าที่ 61 ลําดับที่ 100 

โครงการปรับปรุงตอเติมศาลาประชาคมหมูบ้าน หมูที่ 4 จํานวน 270,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงตอเติมอาคารศาลาประชาคม ขนาด
กว้าง 12 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 1 ชั้น และงานประกอบอื่นๆ รายละเอียด
ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สีชมพู กําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 57 ลําดับที่ 71

โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะหนองปูตา หมูที่ 2 จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงสวนสาธารณะหนองปูตา หมูที่ 2 
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว2132 
ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562  เรื่อง การดําเนินโครงการสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
ระยะที่ 2 รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สีชมพู กําหนด 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้าที่ 55 ลําดับที่ 54

โครงการวางทอระบายน้ําพร้อมบอพักน้ํา หมูที่ 1 จํานวน 145,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวางทอระบายน้ําแบบ
อัดแรง (ชั้น 3) ศก.0.30 เมตร พร้อมบอพักสําเร็จรูป ความยาวรวม
ประมาณ 80 เมตร เริ่มโครงการจากบอพักเดิมบริเวณสี่แยก
ร้านเพชรพันล้านไปตามถนน คสล.รายละเอียดตามรูปแบบและรายการ
ที่ อบต.สีชมพู กําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 54 ลําดับที่ 42

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

คาออกแบบ งานกอสร้างโครงสร้างพื้นฐาน อบต.สีชมพู จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรองแบบงานกอสร้างโครงสร้างพื้นฐานของ 
อบต.สีชมพู ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายสนับสนุนศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตําบลสีชมพู จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆ ในการดําเนินงานของศูนยถายทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรตําบลสีชมพู เชน คาวัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณ โครงการสาธิต 
เบี้ยประชุมคณะกรรมการ และคาใช้จายอื่น ตั้งจายจากเงินรายได้ 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 66  ลําดับที่ 1

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุการเกษตร เชน สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืช
และสัตว พันธุพืช ปุ๋ย พันธุสัตวปกและสัตวน้ํา วัสดุเพาะชําฯลฯ และ
รายจายอื่นๆ ที่อยูในประเภทนี้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 08082./ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
ตั้งจายจากเงินรายได้ 

งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เชน คาพันธุ
กล้าไม้ คาอาหาร อาหารวาง เครื่องดื่ม ป้ายโครงการ คาวัสดุ อุปกรณ 
และคาใช้จายอื่น ปฏิบัติตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว 1060 
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ตั้งจายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 81 ลําดับที่ 1
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เชน 
คาอาหาร อาหารวาง เครื่องดื่ม ป้ายโครงการ คาวัสดุ อุปกรณ 
และคาใช้จายอื่น ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0891.4/ว 164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558 หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 1470 ลงวันที่ 
24 กรกฎาคม 2560 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1425 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 ตั้งจายจาก
เงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 82 
ลําดับที่ 8

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 5,927,160 บาท

งบกลาง รวม 5,927,160 บาท
งบกลาง รวม 5,927,160 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 85,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามพระราชบัญญัติประกัน
สังคม พ.ศ.2533 สําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจของ อบต.สีชมพู 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และหนังสือสํานักงาน 
ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว81 ลงวันที่ 
10 กรกฎาคม 2557 ตั้งจายจากเงินรายได้ จํานวน 66,900 บาท ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 18,100 บาท

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 3,500 บาท

เพื่อเป็นทุนในการจายเงินทดแทนให้แกลูกจ้าง เมื่อลูกจ้างประสบ
อันตราย หรือเจ็บปวย หรือถึงแกความตาย หรือสูญหาย เนื่องจากการทํางาน
ให้แกนายจ้าง ตั้งจายจากเงินรายได้
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 3,549,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 460 คน จํานวน 12 เดือน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว1234 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 
ตั้งจายจากเงินอุดหนหุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้าที่ 68 ลําดับที่ 2

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,881,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 196 คนๆ
ละ 800 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0816/ว31234 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้าที่ 68 ลําดับที่ 2

เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ปวย
เอดส จํานวน 12 คนๆ ละ 500 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1234 ลงวันที่ 
23 มิถุนายน 2560 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 68 ลําดับที่ 2

สํารองจาย จํานวน 100,191 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในกรณีที่ฉุกเฉินหรือสาธารณภัยที่เกิดขึ้นหรือ
จําเป็นเรงดวนตามความเหมาะสม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 
ตั้งจายจากเงินรายได้

รายจายตามข้อผูกพัน

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

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

วันที่พิมพ : 9/9/2562  11:10:38 หน้า : 39/40



คาใช้จายในการจัดการจราจร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่ประชาชน
ได้รับประโยชนโดยตรง เชน การทาสีตีเส้น สัญญาณไฟจราจร 
สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกโค้งจราจร กระบองไฟจราจร 
กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใสน้ํา เสาล้มลุกจราจร 
เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็ว ฯลฯ ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงหมาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 3872 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลสีชมพู จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลสีชมพู ปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 
ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 ตั้งจายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 68 ลําดับที่ 1

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
ตั้งจายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 72 ลําดับที1่0

เงินชวยพิเศษ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือกรณีพนักงานสวนตําบล หรือลูกจ้าง 
เสียชีวิต ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
จายได้ พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 1093 ลงวันที่ 
31 พฤษภาคม 2554 ตั้งจายจากเงินรายได้ 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 144,269 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น 
(กบท.) ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 และ
หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ตั้งจายจากเงินรายได้
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