
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลสีชมพู

อําเภอนาแก   จังหวัดนครพนม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 26,553,300 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 5,550,850 บาท
งบกลาง รวม 5,550,850 บาท

งบกลาง รวม 5,550,850 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 77,870 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย และคลอดบุตร ฯลฯ ตาม พ.ร.บ.
ประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในอัตราร้อยละ 5 
ของคาจ้างพนักงานจ้าง ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท.และ 
ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 
และหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด 
ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 และประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานจังหวัดนครพนม 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติ
เงินทดแทน พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 
เพื่อให้ความคุ้มครองแกลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย 
หรือสูญหายอันเนื่องมาจากการทํางานให้แกนายจ้าง โดยคํานวณ
ในอัตราร้อยละ 0.2 ของคาจ้างทั้งป (มกราคม-ธันวาคม) 
ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด  
ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 3,375,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินรองรับการจัดสวัสดิการให้แก
ผู้สูงอายุ 60 ปบริบูรณขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และได้ขึ้น
ทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ไว้แล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑ
การจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 68 ลําดับที่ 2

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,605,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก
คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑที่กําหนด ที่ได้แสดงความจํานง
โดยการขอขึ้นทะเบียน เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
หลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 68 ลําดับที่ 2

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 54,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส
แกผู้ป่วยเอดส โดยผู้ป่วยเอดสที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพ
คนละ 500 บาท ตอเดือน จํานวน 12 เดือน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 68 ลําดับที่ 2

วันที่พิมพ : 31/8/2564  16:05:43 หน้า : 2/69



เงินสํารองจาย จํานวน 64,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัย
เกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย 
หรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นการสวนรวมได้ ตามพระราช
บัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559

รายจายตามข้อผูกพัน

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

เพื่อจายเป็นคาเชาที่ดินวัดโพธิ์ชัย (ที่ธรณีสงฆ) บ้านขัวสูง 
หมูที่ 6 ตามสัญญาเชาที่ดิน สัญญา ที่ 1/2559 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 298,380 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลสีชมพู จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลสีชมพู  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/
ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 เรื่อง แนวทางสนับสนุน
การดําเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
ตั้งงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น เพื่อสมทบ
กองทุน พ.ศ.2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 68 ลําดับที่ 1
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
ตั้งงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน
พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให้
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 72 ลําดับที่ 10

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,431,700 บาท

งบบุคลากร รวม 5,271,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,966,320 บาท
คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวน
ตําบลสีชมพู จํานวน 1 อัตราๆ ละ 20,400 บาท/เดือน จํานวน 
12 เดือน และคาตอบแทนรายเดือนรองนายกองคการบริหาร
สวนตําบลสีชมพู จํานวน 2 อัตราๆ ละ 11,220 บาท/เดือน
จํานวน 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม   
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหาร
สวนตําบลสีชมพู 1 อัตราๆ ละ 1,750 บาท/เดือน จํานวน 
12 เดือน และคาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกองคการ
บริหารสวนตําบลสีชมพู 2 อัตราๆ ละ 880 บาท/เดือน จํานวน 
12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบ
แทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล 
และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษของนายกองคการบริหารสวน
ตําบลสีชมพู 1 อัตราๆ ละ 1,750 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน 
และคาตอบแทนพิเศษรองนายกองคการบริหารสวนตําบล
สีชมพู 2 อัตราๆ ละ 880 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบลสีชมพู จํานวน 1 อัตราๆ ละ 7,200 บาท/เดือน 
จํานวน 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงิน
คาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,281,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบลสีชมพู 11,220 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน 
คาตอบแทนรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลสีชมพู
9,180 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน คาตอบแทนสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลสีชมพู อัตราๆ ละ 7,200 บาท/เดือน
11 คน จํานวน 12 เดือน คาตอบแทนเลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบลสีชมพู 7,200 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,304,680 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,538,240 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป 
6 อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยจายให้แก ปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
หัวหน้าสํานักปลัด นักจัดการงานทั่วไป นักทรัพยากร
บุคคล เจ้าพนักงานธุรการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของปลัดองคการบริหาร
สวนตําบล ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท จํานวน 12 เดือน 
รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 3,500 บาท 
จํานวน 12 เดือน หัวหน้าสํานักปลัด ในอัตราเดือนละ 
3,500 บาท จํานวน 12 เดือน ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน 
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 466,440 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุง คาตอบแทนพนักงาน
จ้างตามภารกิจ 3 อัตรา จํานวน 12 เดือน ตําแหนง ผู้ชวย
เจ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับรถยนต คนสวน ตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558   

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง 2 อัตรา 
จํานวน 12 เดือน โดยจายให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ 
ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ คนสวน ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

วันที่พิมพ : 31/8/2564  16:05:43 หน้า : 7/69



เงินอื่น ๆ จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําพิเศษของพนักงานสวน
ตําบล ตําแหนง ปลัด อบต. จํานวน 1 คน ในอัตราเดือนละ 
7,000 บาท จํานวน 12 เดือน ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
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งบดําเนินงาน รวม 2,114,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 488,700 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 463,700 บาท

(1) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ เพื่อจายเป็นเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจ้าง จํานวน 205,700 บาท ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่น
ให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
(2) คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตาม
กฎหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
จํานวน 28,000 บาท เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ อาทิเชน บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง 
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561
(3) คาป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จํานวน 2 คน ในอัตรา
เดือนละ 5,000 บาท เป็นเงิน 120,000 บาท เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ได้แก อาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่นที่มีภูมิลําเนาอยูในองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและการเบิกคาใช้จาย พ.ศ.2562
(4) คาสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
จํานวน 10,000 บาท เชน คาเบี้ยประชุม คาพาหนะ 
หรือจายเป็นเงินคาตอบแทนอื่นๆ ที่มีสิทธิได้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายการคัดเลือกพนักงานและ
ลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2555
(5) คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง จํานวน 
100,000 บาท เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลที่ได้รับแตงตั้ง
ให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

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

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงาน
สวนตําบล ที่มีสิทธิได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 

ค่าใช้สอย รวม 895,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการให้บริการ
ของ อบต.สีชมพู

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการประเมินความ
พึงพอใจของประชาชนที่มีตอการให้บริการของ อบต.สีชมพู 
โดยจายเป็นคาจ้างสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการจัดเก็บข้อมูล
ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีตอการให้บริการของ 
อบต.สีชมพู ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย      
งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 หน้าที่ 31 ลําดับที่ 1
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจ้าง คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ 
คาซักฟอก คาเชาทรัพยสิน (ยกเว้นคาเชาบ้าน) 
คาธรรมเนียมตางๆ คาประกันภัย การจัดทําประกันภัย
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น อาทิเชน 
รถยนตทางราชการ รถสวนกลาง รถดับเพลิงบรรจุน้ํา
เอนกประสงค รถจักรยานยนต รถพยาบาลฉุกเฉิน 
คาจ้างเหมาบริการ หรือคาจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะ
รายจายประเภทนี้ คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้ง
โทรศัพท ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 
22 มีนาคม 2564 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 และเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

(1) คารับรอง เพื่อจายเป็นคารับรอง คาอาหาร คาเครื่องดื่ม 
สําหรับกรณีหนวยงานอื่นหรือบุคคลภายนอก เข้าดูงาน
หรือเยี่ยมชม ตรวจราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกรายรับ-
รายจาย ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น และเพื่อจาย
เป็นคารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแตงตั้งตามกฎหมายหรือ
ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือ
การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
(2) คาใช้จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี เพื่อจายเป็นคาใช้จายในพิธี
ทางศาสนาและรัฐพิธี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2562 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกรายรับ-รายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
(3) คาใช้จายในการจัดประชุมราชการ เพื่อจายเป็นคาใช้จายใน
การจัดประชุมราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกรายรับ-รายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง และผู้ที่องคการบริหารสวน
ตําบล มีคําสั่งแตงตั้งให้เดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา 
เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก ฯลฯ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

คาใช้จายในการเลือกตั้ง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการประชาสัมพันธการเลือกตั้ง 
เชน คาจัดทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธ คาจัดทําสปอตโฆษณา 
คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ คาจัดพิมพ/จัดซื้อบัตรเลือกตั้ง 
และบัตรเลือกตั้งตัวอยาง แบบพิมพหรือคูมือตางๆ คาเครื่องเขียน
และวัสดุตางๆ สําหรับการจัดการเลือกตั้ง ฯลฯ คาพิมพบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง/ผู้เสียสิทธิเลือกตั้ง คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับภารกิจในการจัดการ
เลือกตั้ง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563

โครงการฝกอบรมคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการฝกอบรมคณะกรรมการประจํา
หนวยเลือกตั้ง โดยเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับ คาใช้จายในการประชุม
อบรมคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง บุคลากรการเลือกตั้ง 
รวมทั้งผู้สมัครและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อกําหนด ประกาศหรือคําสั่งของ กกต. เชน 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร ฯลฯ คาใช้จายอื่นที่
จําเป็น ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/21852 ลงวันที่ 
27 พฤศจิกายน 2563 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 
หน้าที่ 33 ลําดับที่ 1
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โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการทํางานของบุคลากร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ในการดําเนินงานของบุคลากร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2565 โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้
และการตกแตงสถานที่อบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ         
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร 
คาป้ายโครงการ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับ
การจัดทําโครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยคาใช้จายในการฝกอบรมและการเข้ารับการ
ฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การจัด
การแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 หน้าที่ 33 ลําดับที่ 4

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซม บํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานตามปกติ คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจาก
การใช้งานปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและ
คาแรงงาน ให้จายจากคาใช้สอย สวนกรณีที่องคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน
เองให้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
(2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จายจาก
คาวัสดุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 
16 กรกฎาคม 2556 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 
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ค่าวัสดุ รวม 239,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง 
อาทิเชน เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก 
ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง พระบรมฉายา
ลักษณ พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระดาษ หมึก ดินสอ 
ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุม กรวยดอกไม้ ฯลฯ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง อาทิเชน หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว มีด 
ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง 
ไม้กวาด ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561   

วันที่พิมพ : 31/8/2564  16:05:43 หน้า : 15/69



วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุ
คงทน วัสดุสิ้นเปลือง อาทิเชน ไขควง ประแจ แมแรง  
กุญแจเลื่อน คีมล๊อค ล๊อคเกียร ล๊อคคลัตซ ล๊อคพวงมาลัย 
สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร 
แบตเตอรี่ จานจาย ล้อถังน้ํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก ฯลฯ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น วัสดุสิ้นเปลือง 
อาทิเชน แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด 
น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน 
ก๊าส ฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
คาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภท
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง อาทิเชน ขาตั้งกล้อง 
ขาตั้งเขียนภาพ พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร 
ฟิลม ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 
22 มิถุนายน 2552 หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2561 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง อาทิเชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล 
อุปกรณบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ
แบบเลเซอร แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิม เมนบอรด 
เมาสฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 492,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ รวมถึงคาใช้จายที่
ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาบริการ คาภาษี ในกิจการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2547 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 และหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา คาน้ําบาดาลในสํานักงานหรือที่
สาธารณะ รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน 
คาบริการ คาภาษี ในกิจการองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน 
การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

คาบริการโทรศัพท จํานวน 6,000 บาท

เพื่อเป็นคาโทรศัพท รวมถึงคาใช้จายเพื่อให้มาซึ่งบริการ
ดังกลาว และคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เชน 
การเชาเครื่อง คาเชาเลขหมายโทรศัพท คาบํารุงคูสาย
โทรศัพท ฯลฯ ในกิจการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน 
การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
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คาบริการไปรษณีย จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร คาเชา
ตู้ไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส ในกิจการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 
เชน คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุ สื่อสาร คาสื่อสาร
ผานดาวเทียม คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบ
อินเตอรเน็ตรวมถึงอินเตอรเน็ตการดและ
คาสื่อสารอื่นๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชอง
สัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมาย
ความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการ
ดังกลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ
ใช้บริการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 และหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
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งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑขนาดใหญ 
ซึ่งไมรวมถึงคาซอมแซมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง ฯลฯ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการใช้และบํารุงรักษา
รถยนตขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561  

งบเงินอุดหนุน รวม 26,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 26,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

อุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นระดับอําเภอ

จํานวน 26,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ระดับอําเภอ ให้แก อบต.หนองสังข เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆ 
ในการดําเนินงานศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นระดับอําเภอ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 83 ลําดับที่ 11

วันที่พิมพ : 31/8/2564  16:05:43 หน้า : 20/69



งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 426,200 บาท
งบบุคลากร รวม 336,240 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 336,240 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 336,240 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป 
1 อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยจายให้แกนักวิเคราะห
นโยบายและแผนชํานาญการ ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

งบดําเนินงาน รวม 89,960 บาท
ค่าตอบแทน รวม 79,960 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,960 บาท

(1) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ เพื่อจาย
เป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกพนักงาน
สวนตําบล จํานวน 28,560 บาท ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
(2) คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้ง
ตามกฎหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ จํานวน 2,400 บาท เพื่อจายเป็นคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ อาทิเชน บุคคลหรือ
คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง คณะกรรมการตรวจงานจ้าง
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561

วันที่พิมพ : 31/8/2564  16:05:43 หน้า : 21/69



คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

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

คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล มีสิทธิ
เบิกคาเชาบ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
คาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2551 
แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทย    
ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น 
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
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ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับ คาวัสดุ เครื่องเขียน
และอุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  
คาหนังสือ คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร คากระเป๋าหรือ
สิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร 
คาป้ายโครงการ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.3/ว 179 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562  
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.3/ว 1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 69 ลําดับที่ 5

งานบริหารงานคลัง รวม 2,223,950 บาท
งบบุคลากร รวม 1,855,620 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,855,620 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,437,180 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป 
ให้แกผู้อํานวยการกองคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี
ชํานาญการ เจ้าพนักงานการเงินปฏิบัติงาน เจ้าพนักงาน
พัสดุชํานาญงาน เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 5 อัตรา 
จํานวน 12 เดือน ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน 
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 10,440 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี ในอัตราเดือนละ 1,110 บาท จํานวน 6 เดือน 
เป็นเงิน 6,660 บาท และในอัตราเดือนละ 630 บาท 
จํานวน 6 เดือน เป็นเงิน 3,780 บาท รวมเป็นเงิน 
10,440 บาท ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการให้ข้าราชการหรือพนักงาน
สวนท้องถิ่นได้รับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือ
สํานักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28
ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2548

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองคลัง ในอัตรา
เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 366,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุง พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน ตําแหนง
ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ผู้ชวยเจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน 
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558   
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งบดําเนินงาน รวม 368,330 บาท
ค่าตอบแทน รวม 243,330 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 160,330 บาท

(1) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ เพื่อจาย
เป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจ้าง จํานวน 151,530 บาท 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็น
รายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
(2) คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้ง
ตามกฎหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ จํานวน 8,800 บาท เพื่อจายเป็นคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ อาทิเชน บุคคลหรือ
คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง บุคคลหรือคณะกรรมการ
ดําเนินงานจ้างที่ปรึกษา คณะกรรมการตรวจงานจ้าง
คณะกรรมการกําหนดราคากลาง ตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 2850 
ลงวันที่ 12 กันยายน 2561

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

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

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล มีสิทธิ
เบิกคาเชาบ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
คาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2551 
แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทย    
ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น 
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงาน
สวนตําบล ที่มีสิทธิได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563  

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม คาลงทะเบียนหรือคาใช้จายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝกอบรมเบิกจาย
ของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคล
ที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม 
ฝกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ รวมถึงการ
ฝกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝกอบรมและการเข้ารับการ
ฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง
เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก ฯลฯ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

โครงการออกสํารวจโฉนดที่ดิน นส.3 นส.3ก และหนังสือการทํา
ประโยชนอื่นๆ    เพื่อจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการออกสํารวจโฉนดที่ดิน นส.3 
นส.3ก และหนังสือการทําประโยชนอื่นๆ เพื่อจัดเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับ 
คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาถายเอกสาร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาป้ายโครงการ 
คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ 
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2550 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.3/ว 0107 
ลงวันที่ 8 มกราคม 2558 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.3/ว 4522 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 
พ.ศ.2564 หน้าที่ 33 ลําดับที่ 2
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โครงการออกให้บริการรับชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการออกให้บริการรับชําระภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับ คาวัสดุ 
เครื่องเขียน และอุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและ
สิ่งพิมพ คาหนังสือ คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาอาหาร คาป้ายโครงการ คาใช้จายอื่นที่จําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2550 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
พ.ศ.2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 
0808.3/ว 0107 ลงวันที่ 8 มกราคม 2558 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 4522 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 หน้าที่ 33 ลําดับที่ 3

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซม บํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานตามปกติ คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจาก
การใช้งานปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและ
คาแรงงาน ให้จายจากคาใช้สอย สวนกรณีที่องคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน
เองให้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
(2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จายจาก
คาวัสดุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 
16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ
และอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปในลักษณะคาใช้สอยวัสดุและคาสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 35,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง 
อาทิเชน เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก 
ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง พระบรมฉายา
ลักษณ พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระดาษ หมึก ดินสอ 
ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุม กรวยดอกไม้ ฯลฯ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง อาทิเชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล 
อุปกรณบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ
แบบเลเซอร แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิม เมนบอรด 
เมาสฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 368,320 บาท
งบบุคลากร รวม 367,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 367,320 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 367,320 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป 
1 อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยจายให้แกนักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.) ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

งบดําเนินงาน รวม 1,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

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

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 678,790 บาท

งบบุคลากร รวม 393,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 393,480 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 393,480 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป 
1 อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยจายให้แกเจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญงาน 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
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งบดําเนินงาน รวม 257,310 บาท
ค่าตอบแทน รวม 45,910 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 34,910 บาท

(1) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ เพื่อจาย
เป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกพนักงาน
สวนตําบล จํานวน 33,310 บาท ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
(2) คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้ง
ตามกฎหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ จํานวน 1,600 บาท เพื่อจายเป็นคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ อาทิเชน บุคคลหรือ
คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง คณะกรรมการตรวจงานจ้าง
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

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

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงาน
สวนตําบล ที่มีสิทธิได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 
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ค่าใช้สอย รวม 193,400 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป จํานวน 98,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการคนงาน
ทั่วไป 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน หรือรายจายอื่นๆ 
ที่อยูในประเภทนี้ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ เชน คาอาหาร อาหารวาง
พร้อมเครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ คาจัดสถานที่ คาใช้จายอื่น
ที่จําเป็นในการจัดทําโครงการ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 84 ลําดับที่ 1

โครงการฝกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจําป พ.ศ. 
2565

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการฝกซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เชน คาอาหาร อาหารวางพร้อม
เครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ คาวัสดุ อุปกรณ และคาใช้จายอื่น
ที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝกอบรมขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา
และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 
หน้าที่ 34 ลําดับที่ 1

วันที่พิมพ : 31/8/2564  16:05:43 หน้า : 32/69



โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติ
การจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
เชน คาอาหาร อาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ 
คาวัสดุ อุปกรณ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน 
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 หน้าที่ 34 ลําดับที่ 2

ค่าวัสดุ รวม 18,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกายชุดดับเพลิง
ภายนอกอาคาร ประกอบด้วย
1) เสื้อดับเพลิงแบบมีซับในกันน้ํา เสื้อมีตะขอสับ เย็บคาด
ติดแถบสะท้อนแสง
2) กางเกงมีซับในพร้อมสายเอี๊ยมคาดบากันตก สามารถ
ปรับประดับความยืดหยุนได้
3) รองเท้า ชนิดพื้นเหล็กหัวเหล็ก สีดําคาดเหลือง
4) หมวกดับเพลิง ชนิดลอยตัวปรับได้ พร้อมสายรัดคาง 
หมวกทําด้วยไฟเบอรกลาสพร้อมหน้ากากใส
5) ถุงมือดับเพลิงชนิดหนังท้อง ความยาว  12 นิ้ว 
ภายในบุด้วยใยสังเคราะห จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด 
เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาวัสดุเครื่อง
แตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560
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งบลงทุน รวม 28,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 28,000 บาท
ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องรับสง-วิทยุ จํานวน 28,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องรับสง-วิทยุ จํานวน 1 เครื่อง 
โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
ดังนี้ ขนาดกําลังสง 10 วัตต ประกอบด้วย ตัวเครื่อง 
เพาเวอรซัพพลาย ไมโครโฟน ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 
หน้าที่ 35 ลําดับที่ 2

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 297,080 บาท

งบบุคลากร รวม 266,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 266,880 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 266,880 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป 
1 อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยจายให้แกนักวิชาการศึกษา 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
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งบดําเนินงาน รวม 30,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,200 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 24,200 บาท

(1) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ เพื่อจาย
เป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกพนักงาน
สวนตําบล จํานวน 22,600 บาท ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
(2) คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้ง
ตามกฎหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ จํานวน 1,600 บาท เพื่อจายเป็นคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ อาทิเชน บุคคลหรือ
คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง บุคคลหรือคณะกรรมการ
ดําเนินงานจ้างที่ปรึกษา คณะกรรมการตรวจงานจ้าง
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

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

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานสวน
ตําบล ที่มีสิทธิได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,113,660 บาท
งบบุคลากร รวม 1,975,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,975,320 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,471,320 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 4 อัตรา จํานวน 12 เดือน 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน 
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

เงินวิทยฐานะ จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของท้องถิ่น 4 อัตรา เดือนละ 3,500 บาท 
จํานวน 12 เดือน

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 312,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุง คาตอบแทน
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก 
2 อัตรา จํานวน 12 เดือน ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558   

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
จ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา 
จํานวน 12 เดือน ตามประกาศ ก.อบต. เรื่อง กําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงาน
สวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
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งบดําเนินงาน รวม 1,292,340 บาท
ค่าตอบแทน รวม 151,550 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 149,550 บาท

(1) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษแกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของท้องถิ่น จํานวน 143,150 บาท ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
(2) คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้ง
ตามกฎหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ จํานวน 6,400 บาท เพื่อจายเป็นคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ อาทิเชน บุคคลหรือ
คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง บุคคลหรือคณะกรรมการ
ดําเนินงานจ้างที่ปรึกษา คณะกรรมการตรวจงานจ้าง
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของท้องถิ่น 
ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ    
วันหยุดราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
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ค่าใช้สอย รวม 678,330 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 130,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) 
วัสดุศึกษา ครุภัณฑ และเครื่องเลนพัฒนาการ
เด็กสําหรับเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 
อบต.สีชมพู จํานวน 77 คนๆ ละ 1,700 บาท 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายได้และ
การจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 
8 พฤษภาคม 2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 75 ลําดับที่ 8

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ เชน คารับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่
และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง คาใช้จาย
ในการประกวดหรือแขงขัน คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ 
คามหรสพ การแสดง และคาใช้จายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธงาน และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
และเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 74 ลําดับที่ 1
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โครงการป้องกันเด็กจมน้ําและความปลอดภัยทางจราจร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันเด็กจมน้ํา
และความปลอดภัยทางจราจร เชน คาตอบแทนวิทยากร 
คาอาหาร คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม คารับรอง      
คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
และเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝกอบรมขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 
พ.ศ.2564 หน้าที่ 31 ลําดับที่ 1

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 87,010 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา คาหนังสือเรียน คาอุปกรณการเรียน คาเครื่อง
แบบนักเรียน และคากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็กในสังกัด อบต.สีชมพู จํานวน 3 แหง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายได้และการจายเงินของสถาน
ศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 
8 พฤษภาคม 2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 74 ลําดับที่ 2

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน 
ศพด.)

จํานวน 420,420 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศพด.) สําหรับเด็กใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.สีชมพู 3 แหง 
จํานวน 77 คนๆ ละ 21 บาท 260 วัน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยรายได้และการจายเงินของสถานศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786 
ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 74 ลําดับที่ 3
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ค่าวัสดุ รวม 462,460 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 462,460 บาท

(1) เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง อาทิเชน หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว  มีด ถัง 
ถาด แก้วน้ํา จานรอง ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง 
ไม้กวาด เขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ถ้วยชาม 
ที่นอน ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
คาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561   
(2) คาอาหารเสริม (นม) เพื่อจายเป็น คาอาหารเสริม (นม) 
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3 แหง จํานวน 77 คน ๆละ
7.82 บาท 260 วัน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 74 ลําดับที่ 4
(3) อาหารเสริม (นม) เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) 
สําหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. 3 แหง จํานวน 186 คนๆ 
ละ 7.82 บาท 200 วัน ตามตัวอยางการจําแนกประเภท
รายจายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ ประกอบหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 74 ลําดับที่ 4
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งบลงทุน รวม 64,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 64,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน) จํานวน 64,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน) จํานวน 2 ชุด โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ ดังนี้
1) ขนาดไมต่ํากวา 24,000 บีทียู
2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สงความเย็นและหนวยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
4) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 หน้าที่ 35 ลําดับที่ 1 

งบเงินอุดหนุน รวม 781,200 บาท
เงินอุดหนุน รวม 781,200 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนอาหารกลางวัน จํานวน 781,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้แกโรงเรียน
ในเขตพื้นที่ตําบลสีชมพู สําหรับเด็กอนุบาล นักเรียน 
ป.1-ป.6 จํานวน 3 แหง จํานวน 186 คนๆ ละ
21 บาท 200 วัน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยรายได้และการจายเงินของสถาน
ศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 76 ลําดับที่ 15
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 290,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยหมูบ้านในตําบลสีชมพู จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยหมูบ้าน
ในตําบลสีชมพู โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับ คาตอบแทน
วิทยากร คาจัดเตรียมสถานที่ คาอาหาร อาหารวาง
พร้อมเครื่องดื่ม ฯลฯ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการ
จัดทําโครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน 
การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 หน้าที่ 32  ลําดับที่ 1

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

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เชน น้ํายาแอลกอฮอล 
วัสดุ อุปกรณ อุณหภูมิวัดไข้ และคาใช้จายอื่น
ที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2120 
ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2343 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว 1375 
ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 หน้าที่ 29 ลําดับที่ 1
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โครงการพนหมอกควันและรณรงคกําจัดลูกน้ํายุงลาย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการพนหมอกควันและรณรงค
กําจัดลูกน้ํายุงลาย เชน คาน้ํามันสวนผสม คาจ้างเหมาบริการ 
คาใช้จายในการรณรงคและคาใช้จายอื่นๆ ที่มีความจําเป็น
ในการดําเนินการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2120 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2343 
ลงวันที่ 22 เมษายน 2564 หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 
29 ธันวาคม 2563 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว 1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 71 ลําดับที่ 3

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสัตวปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า เชน คาจัดซื้อวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า คาวัสดุอุปกรณตางๆ และคาจ้างเหมาบริการ
อาสาสมัครปศุสัตวหรือรายจายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับรายจาย
ประเภทนี้ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
คาใช้จายในการจัดสวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 และหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/
ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 71 ลําดับที่ 1
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 
ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง อาทิเชน กระบอกตวง 
หูฟัง เปลหามคนไข้ ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องมือวิทยาศาสตร 
แอลกอฮอล ออกซิเจน น้ํายาตางๆ เลือด เวชภัณฑ เคมีภัณฑ 
ถุงมือ กระบอกฉีดยา เข็มฉีดยา สําลีและผ้าพันแผล น้ํายา
พนฆาเชื้อไข้หวัดนก น้ํายาพนหมอกควัน วัคซีนป้องกัน
โรคระบาดตางๆ วัสดุในการป้องกันไข้เลือดออก หรือรายจาย
อื่นๆ ที่อยูในประเภทนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561   

งบเงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมูที่ 1 -7 ให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 
ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5426 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 6192 
ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 73 ลําดับที่ 18
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 605,250 บาท

งบบุคลากร รวม 553,380 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 553,380 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 382,740 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป 
1 อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยจายให้แกนักพัฒนาชุมชน
ชํานาญการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน 
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 170,640 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุง พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 1 อัตรา ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงาน
พัฒนาชุมชน จํานวน 12 เดือน ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 51,870 บาท
ค่าตอบแทน รวม 51,870 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 49,870 บาท

(1) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ เพื่อจาย
เป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจ้าง จํานวน 46,670 บาท 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็น
รายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
(2) คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้ง
ตามกฎหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ จํานวน 3,200 บาท เพื่อจายเป็นคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ อาทิเชน บุคคลหรือ
คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง บุคคลหรือคณะกรรมการ
ดําเนินงานจ้างที่ปรึกษา คณะกรรมการตรวจงานจ้าง
คณะกรรมการกําหนดราคากลาง ตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 2850 
ลงวันที่ 12 กันยายน 2561

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติ
หน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 90,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝกอบรมชมรมผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ตําบลสีชมพู

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝกอบรมชมรม
ผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาศักยภาพชีวิตผู้สูงอายุตําบลสีชมพู 
เชน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง
พร้อมเครื่องดื่ม คารับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และ
คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 69 ลําดับที่ 7
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โครงการพัฒนาศักยภาพและสงเสริมอาชีพการทําน้ํายาเอนก
ประสงค

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
และสงเสริมอาชีพการทําน้ํายาเอนกประสงค เชน คาตอบแทน
วิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม คารับรอง 
คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่อบรม คาวัสดุ 
อุปกรณ คาป้ายโครงการ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยคาใช้จายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา 
และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 
หน้าที่ 29 ลําดับที่ 1

โครงการสงเสริมสนับสนุนกิจการสภาเด็กและเยาวชนระดับตําบล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมสนับสนุน
กิจการสภาเด็กและเยาวชนระดับตําบล เชน คาตอบแทน
วิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม คารับรอง 
คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่อบรม คาวัสดุ 
อุปกรณ คาป้ายโครงการ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 69 ลําดับที่ 9
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โครงการสงเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตําบลสีชมพู จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุตําบลสีชมพู เชน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร 
คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม คารับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับ
การใช้และการตกแตงสถานที่อบรม คาวัสดุ อุปกรณ คาป้าย
โครงการ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการ
จัดงาน ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน 
การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 70 ลําดับที่ 10

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแกประชาชนของยุติธรรม
ชุมชนตําบลสีชมพู

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้
ด้านกฎหมายแกประชาชนของยุติธรรมชุมชนตําบลสีชมพู 
เชน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางพร้อม
เครื่องดื่ม คารับรอง คาวัสดุ คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และ
คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 
หน้าที่ 32 ลําดับที่ 1
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 130,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาตําบล(กีฬาต้านยาเสพติด) จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬา
ตําบล (กีฬาต้านยาเสพติด) เชน คารางวัล คาถ้วยรางวัล 
คาอาหาร คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม น้ําดื่ม คาตอบแทน
คณะกรรมการตัดสินกีฬา คาจัดสถานที่ คาป้ายโครงการ 
คาวัสดุ อุปกรณ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
ในการจัดงาน ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา 
และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 79 ลําดับที่ 3

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุกีฬา ประเภทวัสดุคงทน อาทิเชน 
ลูกฟุตบอล ตะกร้อ วอลเลยบอล ตาขายกีฬา ตาขาย
ตะกร้อ นกหวีด นาฬิการจับเวลา ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 

วันที่พิมพ : 31/8/2564  16:05:44 หน้า : 50/69



งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 280,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันเรือพายและกีฬาพื้นบ้านตําบลสีชมพู จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการแขงขันเรือพาย
และกีฬาพื้นบ้านตําบลสีชมพู เชน คารางวัล คาถ้วยรางวัล 
คาอาหาร คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม น้ําดื่ม คาตอบแทน
คณะกรรมการตัดสินกีฬา คาจัดสถานที่ คาป้ายโครงการ 
คาวัสดุ อุปกรณ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
ในการจัดงาน ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา 
และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 79 ลําดับที่ 7

โครงการประเพณีลอยกระทง จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการประเพณี
ลอยกระทง เชน คารางวัล คาถ้วยรางวัล คาอาหาร 
คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม น้ําดื่ม คาตอบแทน
คณะกรรมการตัดสิน คาจัดสถานที่ คาป้ายโครงการ 
คาวัสดุ อุปกรณ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 79 ลําดับที่ 2
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งบเงินอุดหนุน รวม 130,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 130,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการงานประเพณีไหลเรือไฟ และงานกาชาดจังหวัดนครพนม 
(การจัดทําเรือไฟและพิธีรําบูชาพระธาตุพนม) ประจําป 2565

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการงานประเพณีไหลเรือไฟ 
และงานกาชาดจังหวัดนครพนม (การจัดทําเรือไฟ
และพิธีรําบูชาพระธาตุพนม) ประจําป 2565 
ให้แกสภาวัฒนธรรมอําเภอนาแก ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2563 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563
หน้าที่ 30 ลําดับที่ 1

เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการนมัสการพระธาตุศรีคุณและงานบุญมหาชาติ จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการนมัสการพระธาตุศรีคุณ
และงานบุญมหาชาติ ให้แกสภาวัฒนธรรมตําบลสีชมพู 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 80 ลําดับที่ 9

โครงการประเพณีฟ้อนรําโบราณ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการประเพณีฟ้อนรํา
โบราณ เชน คาอาหาร คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม 
น้ําดื่ม คาป้ายโครงการ คาจัดสถานที่ คาวัสดุ อุปกรณ และ
คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน 
การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 79 ลําดับที่ 4
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โครงการประเพณีสรงน้ําพระวัดถ้ําช้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการประเพณีสรงน้ํา
พระวัดถ้ําช้าง เชน คาอาหาร คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม 
น้ําดื่ม คาจัดสถานที่ คาป้ายโครงการ คาวัสดุ อุปกรณ 
และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการ
จัดงาน ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา 
และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 79 ลําดับที่ 5

โครงการประเพณีสรงน้ําพระห้วยเกิ้ง จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการประเพณี
สรงน้ําพระห้วยเกิ้ง เชน คาอาหาร คาอาหารวางพร้อม
เครื่องดื่ม น้ําดื่ม คาจัดสถานที่ คาป้ายโครงการ คาวัสดุ 
อุปกรณ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการ
จัดงาน ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
คาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา 
และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 79 ลําดับที่ 6

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,576,600 บาท

งบบุคลากร รวม 986,220 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 986,220 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 749,940 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป 2 อัตรา 
จํานวน 12 เดือน โดยจายให้แกผู้อํานวยการกองชาง นายชาง
โยธา ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของนายชางโยธา จํานวน 12 เดือน 
ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ
การให้ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่นได้รับเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 
ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2548 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของผู้อํานวยการ
กองชาง เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน ตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 146,280 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุง คาตอบแทนพนักงาน
จ้างตามภารกิจ 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน ตําแหนง ผู้ชวย
นายชางโยธา ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ 
ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558   

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยนายชางโยธา 1 อัตรา 
จํานวน 12 เดือน ตามประกาศ ก.อบต. 
เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการ
ให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
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งบดําเนินงาน รวม 291,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 161,600 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 99,600 บาท

(1) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ เพื่อจาย
เป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจ้าง จํานวน 49,600 บาท 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็น
รายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
(2) คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้ง
ตามกฎหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ จํานวน 50,000 บาท เพื่อจายเป็นคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ อาทิเชน บุคคลหรือ
คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง บุคคลหรือคณะกรรมการ
ดําเนินงานจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงาน
จ้างออกแบบหรือควบคุมงาน คณะกรรมการกําหนดราคากลาง 
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติ
หน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 
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คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล มีสิทธิเบิก
คาเชาบ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
คาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2551 
แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทย    
ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น 
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ 
ดังนี้ คาลงทะเบียนให้ผู้เข้ารับการฝกอบรมเบิกจาย
ของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก 
คาธรรมเนียมตางๆ คาจ้างเหมาบริการ หรือ คาจ้างเหมา
บริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจายประเภทนี้ คาติดตั้ง
ไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้ง
รับสัญญาณตางๆ คาจ้างเอกชนดําเนินงานของ อปท. ฯลฯ  
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 
10 กรกฎาคม 2563 และเป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง
เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก ฯลฯ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซม บํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานตามปกติ คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจาก
การใช้งานปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและ
คาแรงงาน ให้จายจากคาใช้สอย สวนกรณีที่องคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน
เองให้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
(2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จายจาก
คาวัสดุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 
16 กรกฎาคม 2556 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 
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ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง 
อาทิเชน เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก 
ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง พระบรมฉายา
ลักษณ พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระดาษ หมึก ดินสอ 
ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุม กรวยดอกไม้ ฯลฯ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง อาทิเชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน 
หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า 
ฟิวส เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ 
ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า เบรกเกอร ฯลฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุกอสร้าง ประเภท
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง อาทิเชน ไม้ตางๆ 
ค้อน คีม จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน 
เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก ตลับเมตร 
ลูกดิ่ง สวาน โถส้วม อางล้างมือ ทราย 
อิฐหรือซีเมนตบล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู 
เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ทอตางๆ 
ทอน้ําบาดาล ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 
22 มิถุนายน 2552 หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 
24 มกราคม 2561 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภท
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง อาทิเชน 
แผนหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณบันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ
แบบเลเซอร แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ 
เมนบอรด เมาสฯลฯ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2561 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 
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งบลงทุน รวม 298,780 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
1. มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
(1) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมน้อยกวา 4 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 2.3 GHz และมีหนวย
ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) 
ไมน้อยกวา 10 แกน หรือ
(2) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 6 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 1.8 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวาขนาด
ไมน้อยกวา 8 GB
-มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ
ไมน้อยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไมน้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
-มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อยกวา 1,366x768 Pixel 
และมีขนาดไมน้อยกวา  12 นิ้ว
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวาไมน้อยกวา 
3 ชอง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 หน้าที่ 35 ลําดับที่ 3
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 276,780 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง จํานวน 276,780 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน การปรับปรุง/
ซอมแซมถนน คสล. ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง 
การปรับปรุงระบบระบายน้ํา ระบบไฟฟ้า ระบบประปา 
การปรับปรุงสะพาน การปรับปรุงฝาย การปรับปรุง
บอบาดาล การปรับปรุงแหลงน้ําสาธารณะ 
การขุดลอกคลอง การปรับปรุงอาคาร เชน 
กั้นห้องที่มีสภาพมั่นคง และทรัพยสินอื่นๆ 
ที่เป็นทรัพยสินของ อบต.สีชมพู ฯลฯ 

งานก่อสร้าง รวม 2,450,900 บาท
งบลงทุน รวม 2,450,900 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,450,900 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4
บ้านเหลาทุง สายหน้าโรงเรียนบ้านเหลาทุง
ถึงบ้านนางพวงพิกุล สุพร

จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ความยาว 
105 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไมน้อยกวา 420 ตารางเมตร ตามรายละเอียด
แบบแปลน อบต.สีชมพูกําหนด เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 หน้าที่ 19 ลําดับที่ 43
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน
หมูที่ 2 บ้านโพนสนุก สายบ้านนายพะเนตรศักดิ์ วังทะพันธ
ถึงบ้านพิมาน ตําบลพิมาน

จํานวน 214,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ความยาว 
90 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไมน้อยกวา 360 ตารางเมตร ตามรายละเอียด
แบบแปลน อบต.สีชมพูกําหนด เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 หน้าที่ 18 ลําดับที่ 39

โครงการกอสร้างสนามเด็กสร้างปัญญา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างสนามเด็กสร้างปัญญา ฐานที่ 1 สําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3 แหง ในสังกัด อบต.สีชมพู ตามแบบแปลน
ของกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 
พ.ศ. 2564 หน้าที่ 27 ลําดับที่ 59 (สํานักปลัด)

โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบ้าน หมูที่ 1 บ้านสีชมพู จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว้าง
เฉลี่ย 4.00 เมตร ความยาวไมน้อยกวา 750 เมตร ลูกรังหนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไมน้อยกวา 450 ลูกบาศก
เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ตามรายละเอียดแบบแปลน 
อบต.สีชมพูกําหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 
หน้าที่ 17 ลําดับที่ 37

โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบ้าน หมูที่ 3 บ้านเหลาทุง 
สายบ้านเหลาทุงถึงปากบัง

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว้าง
เฉลี่ย 4.00 เมตร ความยาวไมน้อยกวา 750 เมตร ลูกรังหนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไมน้อยกวา 450 ลูกบาศก
เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ตามรายละเอียดแบบแปลน 
อบต.สีชมพูกําหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 
หน้าที่ 19 ลําดับที่ 42
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โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบ้าน หมูที่ 7 บ้านสะพานสูง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว้าง
เฉลี่ย 3.00-5.00 เมตร ความยาวไมน้อยกวา 
750 เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณลูกรังไมน้อยกวา 450 ลูกบาศกเมตร 
พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ตามรายละเอียดแบบแปลน 
อบต.สีชมพูกําหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 
หน้าที่ 29 ลําดับที่ 62

โครงการติดตั้งไฟฟ้าสองสวางภายในหมูบ้าน หมูที่ 1 บ้านสีชมพู จํานวน 34,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาติดตั้งไฟฟ้าสองสวางแบบพลังงาน
แสงอาทิตย ตามรายละเอียดแบบแปลน อบต.สีชมพูกําหนด 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 หน้าที่ 17 ลําดับที่ 38

โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 6 บ้านขัวสูง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนางทัน ทุนาศูนย ถึงบ้านนางไพจิตร วงคนนทพรม 
ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00-5.00 เมตร ความยาวเฉลี่ย 21 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 84 ตารางเมตร ตามรายละเอียด
แบบแปลน อบต.สีชมพูกําหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 
หน้าที่ 27 ลําดับที่ 58

โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7
บ้านสะพานสูง

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00-5.00 เมตร ความยาวเฉลี่ย 21 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 84 ตารางเมตร 
ตามรายละเอียดแบบแปลน อบต.สีชมพูกําหนด 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 หน้าที่ 29 ลําดับที่ 63
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โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน
หมูที่ 4 บ้านเหลาทุง สายหลังโรงเรียนบ้านเหลาทุง

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00-5.00 เมตร ขนาดพื้นที่ผิวจราจร
ไมน้อยกวา 166 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลน 
อบต.สีชมพูกําหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 
หน้าที่ 20 ลําดับที่ 44

โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบอพัก
ภายในหมูบ้าน หมูที่ 1 บ้านสีชมพู สายข้างบ้าน
นางยุวดี ศรีบุญเรือง ถึงบ้านนายสมบัติ วงคผาบุตร

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 3 
มอก. ขนาดเส้นผาศูนยกลาง 0.30x1.00 เมตร ความยาว 
125 เมตร พร้อมขยายไหลทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ตามรายละเอียดแบบแปลน อบต.สีชมพูกําหนด 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 หน้าที่ 31 ลําดับที่ 66 

โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบอพักภายใน
หมูบ้าน หมูที่ 5 บ้านหนองหญ้าปล้อง สายบ้าน
นางศรีเมือง วงคนนทพรม ถึงบ้านนายสวยนา วงคผาบุตร และ
บ้านนางศิริพร วงคชาชม

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 3 
มอก. ขนาดเส้นผาศูนยกลาง 0.30x1.00 เมตร ความยาว 
50 เมตร พร้อมขยายไหลทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ตามรายละเอียดแบบแปลน อบต.สีชมพูกําหนด 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 หน้าที่ 20 ลําดับที่ 45
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โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบอพักภายใน
หมูบ้าน หมูที่ 5 บ้านหนองหญ้าปล้อง สายบ้านนายคํามุน วงคศรีใส 
ถึงที่นานายน้อม วงคนนทพรม

จํานวน 145,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ชั้น 3 มอก. ขนาดเส้นผาศูนยกลาง 0.30x1.00 เมตร 
ความยาว 90 เมตร พร้อมบอพักน้ํา พร้อมขยาย
ไหลทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามรายละเอียดแบบแปลน 
อบต.สีชมพูกําหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 
หน้าที่ 20 ลําดับที่ 46

โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบอพักภายใน
หมูบ้าน หมูที่ 5 บ้านหนองหญ้าปล้อง
สายหน้าบ้านนายประสิทธิ์ แสนสุภา
ถึงหน้าบ้านนายวัยฤทธิ์ วงคผาบุตร

จํานวน 124,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 3 
มอก. ขนาดเส้นผาศูนยกลาง 0.30x1.00 เมตร ความยาว 
78 เมตร พร้อมขยายไหลทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ตามรายละเอียดแบบแปลน อบต.สีชมพูกําหนด 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 หน้าที่ 21 ลําดับที่ 47

โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบอพักภายใน
หมูบ้าน หมูที่ 6 บ้านขัวสูง สายบ้านนายสมร พันโน
ถึงบ้านนายมนูญ พนมกูล

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 3 
มอก. ขนาดเส้นผาศูนยกลาง 0.30x1.00 เมตร ความยาว 
125 เมตร พร้อมบอพักน้ํา พร้อมขยายไหลทางคอนกรีต
เสริมเหล็ก ตามรายละเอียดแบบแปลน อบต.สีชมพู
กําหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 
พ.ศ.2564 หน้าที่ 28 ลําดับที่ 60
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โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบอพักภายใน
หมูบ้าน หมูที่ 7 บ้านสะพานสูง สายบ้านนายสมพร วงคนันทา
ถึงบ้านนางแสงจันทร วงคชาชม

จํานวน 178,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 3 
มอก. ขนาดเส้นผาศูนยกลาง 0.30x1.00 เมตร ความยาว 
111 เมตร พร้อมบอพักน้ํา พร้อมขยายไหลทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ตามรายละเอียดแบบแปลน 
อบต.สีชมพูกําหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 
หน้าที่ 30 ลําดับที่ 64

โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบอพักภายในหมู
บ้าน หมูที่ 2  บ้านโพนสนุก บริเวณแยกร้านเพชรพันล้านถึงแยก
ตลาดชุมชน

จํานวน 119,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ชั้น 3 มอก. ขนาดเส้นผาศูนยกลาง 0.30x1.00 เมตร 
ความยาว 72 เมตร พร้อมขยายไหลทางคอนกรีต
เสริมเหล็ก ตามรายละเอียดแบบแปลน 
อบต.สีชมพูกําหนด เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 
พ.ศ. 2564 หน้าที่ 18 ลําดับที่ 40

โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบอพักภายในหมู
บ้าน หมูที่ 6  บ้านขัวสูง สายบ้านนายหวา พอชาลี ถึง บ้านนายแสง
จันทร บัวจันทร

จํานวน 125,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ชั้น 3 มอก. ขนาดเส้นผาศูนยกลาง 0.30x1.00 เมตร 
ความยาว 78 เมตร พร้อมบอพักน้ํา พร้อมขยายไหลทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ตามรายละเอียดแบบแปลน 
อบต.สีชมพูกําหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 
หน้าที่ 28 ลําดับที่ 61
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โครงการวางทอระบายน้ําพร้อมบอพักภายในหมูบ้าน
หมูที่ 3 บ้านเหลาทุง

จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 3 
มอก. ขนาดเส้นผาศูนยกลาง 0.30x1.00 เมตร ความยาว 
150 เมตร พร้อมขยายไหลทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ตามรายละเอียดแบบแปลน อบต.สีชมพูกําหนด 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 หน้าที่ 18 ลําดับที่ 41

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายสนับสนุนศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตําบลสีชมพู จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆ ในการดําเนินงาน
ของศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ตําบลสีชมพู เชน คาวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ 
โครงการสาธิต เบี้ยประชุมคณะกรรมการ 
และคาใช้จายอื่นๆ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 
5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
คาใช้จายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562  
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง อาทิเชน สารเคมีป้องกันและกําจัด
ศัตรูพืชและสัตว พันธุพืช ปุ๋ย พันธุสัตวปก 
และสัตวน้ํา วัสดุเพาะชํา ฯลฯ และรายจายอื่นๆ 
ที่อยูในประเภทนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 
เชน คาพันธุกล้าไม้ คาอาหาร คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม 
ป้ายโครงการ คาวัสดุ อุปกรณ และคาใช้จายอื่น ตามหนังสือ 
ดวนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว 1060 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 81 ลําดับที่ 1
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เชน คาพันธุกล้าไม้ คาวัสดุ อุปกรณ คาป้ายโครงการ 
และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการจัดทําโครงการ 
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0810.6/ว 1470 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1425 
ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 82 ลําดับที่ 8
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